
Хте ла бих да до дам и да је то пр во
при зна ње ко је смо до би ли од фор ми -
ра ња Пре кр шај ног су да и по чет ка на -
шег ра да – из ја ви ла је Сан дра Ме да -
ко вић, порт па рол Пре кр шај ног су да.

Она је ре кла да до би је но при зна ње
пред ста вља пр ви ре зул тат у по бољ -
ша њу ква ли те та и ефи ка сно сти ра да
Пре кр шај ног су да на кон ње го вог пре -
се ље ња у но ву згра ду, ко ја се на ла зи
на Те сли (на рас кр сни ци ули ца Сте -
ва на Шу пљик ца и Мил ке Мар ко вић).
До да ла је да су за по сле ни у Пре кр -
шај ном су ду то и оче ки ва ли, ако се
узме у об зир да су го ди на ма ра ди ли у
ви ше не го ло шим усло ви ма.

Се дам на ест су ди ја и 45 за по сле них
је сва ко днев но ра ди ло у јед ном де лу
стам бе не згра де на углу ули ца Ди ми -
три ја Ту цо ви ћа и Бра ће Јо ва но вић,
на по вр ши ни од 200 ква драт них ме -
та ра. Ка да се то ме до да по да так да су
у том про сто ру сва ко днев но че ка ле и
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Су ди је Пре кр шај ног су да
по ве ћа ле број ре ше них
пред ме та у од но су на 
про шлу го ди ну

За по сле ни у Основ ном 
су ду ура ди ли но ве 
апли ка ци је, чи је 
ко ри шће ње им олак ша ва
рад и скра ћу је вре ме

На по ри за по сле них у два пан че вач ка
су да – Пре кр шај ном и Основ ном – да
што је мо гу ће ви ше по бољ ша ју ре зул -
та те њи хо вог по сло ва ња, ни су оста ли
не за па же ни и ни су про ма кли њи хо -
вим над ре ђе ни ма.

На не дав но одр жа ном го ди шњем
са ве то ва њу су ди ја у Вр њач кој Ба њи
Пре кр шај ни и Основ ни суд су на гра -
ђе ни при зна њи ма ко ја им је до де лио
Вр хов ни ка са ци о ни суд.

– До би ли смо при зна ње за до при -
нос уна пре ђе њу ефи ка сно сти и ква -

ПРИ ЗНА ЊА ЗА ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ПРЕ КР ШАЈ НИ И ОСНОВ НИ СУД

ДО БРИМ РА ДОМ ПО СТИ ГЛИ ЗА ПА ЖЕ НЕ РЕ ЗУЛ ТА ТЕ
број не стран ке, ја сно је да то ни су би -
ли до бри рад ни усло ви. Сре ћом, за
за по сле не у Пре кр шај ном су ду то је
са да да ле ка про шлост.

Под се ћа мо, ми ни стар ка прав де у
Вла ди Ср би је Не ла Ку бу ро вић је 13.
апри ла у Пан че ву отво ри ла но ву згра -
ду Пре кр шај ног су да, ко ја се про сти -
ре на 1.000 ква драт них ме та ра. Ра до -
ви на ње ној из град њи по че ли су фе -
бру а ра 2017. го ди не, а за вр ше ни су
на вре ме, по чет ком ове го ди не.

Њи хо ва вред ност је из но си ла го то -
во 96 ми ли о на ди на ра, а за ни мљи во
је да су но вац за из град њу но ве згра де
фак тич ки обез бе ди ли за по сле ни у
Пре кр шај ном су ду ефи ка сном на пла -
том ка зни и пре у сме ра ва њем нов ца
од то га у ре пу блич ки бу џет.

Но ва згра да пан че вач ког Пре кр -
шај ног су да има 32 про сто ри је, а при -
ли ком про јек то ва ња и из град ње во -
ди ло се ра чу на да при лаз згра ди бу де
до сту пан ста ри јим осо ба ма и ли ци ма
са ин ва ли ди те том.

Што се ти че при зна ња ко је је до -
био Основ ни суд у Пан че ву, оно му
је, пре ма ре чи ма Дра га не Зло ко ли це,
порт па ро ла те пра во суд не уста но ве,
уру че но за из ра ду апли ка тив них софт -
ве ра.

– Они слу же за пре по зна ва ње кри -
вич них пред ме та ко ји ма пре ти за ста -
ра, за елек трон ску кон тро лу на пла те
ка зни и тро шко ва у кри вич ним пред -
ме ти ма, за при нуд ну на пла ту суд ске
так се из ко је се мо же кон тро ли са ти
ре а ли зо ва на на пла та од стра не из вр -
ши те ља итд. Од лу ке о ове две на гра -
де, као и о свим дру гим ко је су до де -
ље не у Вр њач кој Ба њи јед но гла сно су
до не те – из ја ви ла је она.

До да ла је да ће на гра ђе не апли ка -
ци је убр за ти и олак ша ти рад за по -
сле них у Основ ном су ду.

М. Глигорић
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АУТО-ЦЕНТРУ 
„ЗОКИ”

потребни инструктори 
за обуку возача
– више извршилаца

CV послати на адресу: 

Книћанинова 1а или на мејл адресу:

autocentarzoki@mts.rs 

ли те ту суд ског си сте ма за 2018. го ди -
ну. Оно нам је до де ље но као ре зул тат
по ве ћа ња бро ја ре ше них пред ме та у
од но су на исти пе ри од про шле го ди не.

Мултијезички додатак – на словачком језику 
Viacjazyčná príloha – v slovenskom jazyku » стране I-VIII
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ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Поглед из другог угла.

У нашем граду, ових дана

Снимио Милан Шупица

Петак, 19. октобар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

Че ка ју ћи Мир ја ну
У по след њих ме сец да на чу ла сам три при че о ло по ви ма и пре ва -

ран ти ма пан че вач ким. Не би оне то ли ко од зва ња ле у се ћа њу да је

реч о не ким по зна тим хох шта пле ри ма на чи ја смо не де ла већ на ви -

кли. Ма, ни бли зу. Ови су не ва љал ци од са свим по себ не сор те. Над

њи хо вим по ступ ци ма чо век се мо же да ни ма чу ди ти, пре и спи ти ва ти

их и па да ти у ва тру. Уо ста лом, ево да вам ис при чам.

При ча пр ва. Би ла сам у јед ном са ло ну ле по те у цен тру гра да. И

док се рад ни ца, зва ће мо је Са шка, ба ви ла мно ме иза па ра ва на, про -

ви ри ла је ње на ко ле ги ни ца, за по тре бе ове при че на зва на Ле ла, и

пи та ла Са шку да ли јој је мо жда по зна то име му ште ри је Мир ја не

Три фу нов ски (име у овом слу ча ју ни је из ми шље но, бар не за по тре -

бе ове при че), ко ја „ра ди у два де сет де ве тог” (шта год то зна чи ло).

До шао, ка же, не ки де чак, на вод но њен син, по сла ла га ма ма у са лон

да му де вој ке да ју 300 ди на ра за ужи ну за ње га и бра та, она је њи хо -

ва му ште ри ја, за бо ра ви ла де те ту да оста ви па ре, на по слу је, до не ће

но вац за по ла са та. Са шка ни је мо гла да се се ти ни ка кве Мир ја не из

„два ’ес’ де ве тог”. Ни су се се ти ле ни оста ле рад ни це. Али глад но де -

те је че ка ло. От при ли ке пе ти-ше сти раз ред. И ни је Ле ла има ла ср ца

да му не да 300 ди на ра.

Крај при че на слу ћу је те: Мир ја на ни је до шла. Ни за по ла са та, ни

до да на да на шњег. Пре о ста ло нам је да се пи та мо да ли је тај ма ли у

ста њу да у тим го ди на ма сам сло жи ова кву при чу. И да ли је го ре да

је то сми слио сам или да је за и ста ње го ва мај ка зло у по тре би ла ро ђе -

но де те да би кра ла? И да ли је, на кра ју кра је ва, то је ди ни ло кал у

ко ме су де ча ку да ли но вац „за ужи ну’? Баш фа лич на пи та ња: не ма

на њих од го во ра и са мо из њих ни чу но ва.

А мо мен тал но и ни чим не и за зва на, сти гла је и при ча дру га. Иста

та Ле ла се ти ла се ка ко је пре не ко ли ко го ди на већ би ла пре ва ре на

на још чуд ни ји на чин. Пре ва рант јој је та да до шао до ста на и не са -

мо да ју је на вео да га пу сти у свој дом већ јој је, и пре не го што је

три пут треп ну ла, из ву као из ру ку пе де сет евра. Баш су она и ње на

мај ка тог по по дне ва се ле да ру ча ју, кад је чо век по зво нио и пи тао да

ли је ту чи ка Пе ра, Ле лин отац. Ле ла ре кла да је Пе ра на пе ца њу, а

мо мак је већ био у пред со бљу, сил но се из ви ња ва ју ћи и Ле ли и мај -

ци јој, тет ка Ми ли ци, што је на и шао и пре ки нуо их у руч ку, али ето,

по ли ци ја га је баш ту до ле за у ста ви ла и мо ра да пла ти ка зну и фа ли

му 50 евра, па ако би мо гле да му по зај ме, до не ће од мах, са мо да

оде до ку ће да узме. И по ви ка мај ка Ле ли да до хва ти нов ча ник и да

чо ве ку но вац, шта че ка. И ско чи Ле ла и пру жи му 60 евра, јер је

има ла три по два де сет. И вра ти јој чо век ку сур 10 евра и од ју ри, обе -

ћав ши да ће се од мах вра ти ти да до не се... И зна те рас плет, зар не?

Пи та ла мај ка Ле лу ко ји јој је сад тај, Ле ла раз ро га чи ла очи у чу ду и

уз вра ти ла истим пи та њем и пот пи та њем от куд чо век зна мај чи но и

оче во име... И он да су схва ти ле. Знао је име на за то што су уред но

би ла ис пи са на на ула зним вра ти ма. Ни кад се ни је вра тио. Остао је

упам ћен као пљач каш ко ји вра ћа ку сур.

А кад смо код ку су ра, о тре ћем ло пов чи ћу, ко ји овој дво ји ци ни је

ни до ко ле на, при чао је ско ро ко но бар из јед ног ов да шњег ка фи ћа.

Ка же, не де љу да на му је сва ког ју тра до ла зио чо век да по пи је ка фу.

Цех ре дов но 85 ди на ра, а овај јед на ко ре дов но ва ди нов ча ни цу од

5.000 и не ма ни шта сит ни је. И ко но бар му сва ког да на опро сти ка -

фу, јер ра ном зо ром, ло гич но, не ма ода кле да му вра ти ку сур. Ус пут

му у се би из го во ри све што на глас не би при ли чи ло и за пи та се на

ко ли ко ме ста до тич ни сва ког ју тра до руч ку је и ко ли ко још ка фа по -

пи је с тих истих нео кр ње них пет хи ља да. Е, али сед мог ју тра, кад је

исти чо век до шао, по пио ка фу и пру жио, по на ви ци, пет хи ља да, ко -

но бар је већ био спре ман. Сра чу нао му је свих се дам ка фа и уред но

вра тио ку сур. Смр да се, на рав но, ту ви ше ни је по ја вљи вао.

И тре ба ло би сад за крај ре ћи не што па мет но, али још је она пр ва

при ча од не ла сву па мет са со бом... Ако ни шта дру го, сад ће те бар

два пут раз ми сли ти кад вам не по зна та осо ба уле ти у жи вот и за мо ли

за хит ну по зај ми цу. Ни су на ши ста ри за луд од вај ка да твр ди ли да су

до бар и бу да ла два ро ђе на бра та. Ми сли те о то ме док су па ре још у

ва шем џе пу. И по здра ви те Мир ја ну Три фу нов ски из „два де сет де ве -

тог”, ако је срет не те ових да на.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Драгана Кожан

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

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

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

Идемо. Од 1869.

Ко ли ко на ших су гра ђа на се још се ћа
да су у на шем ли сту пре два на ест го -
ди на об ја вљи ва ни обра сци кри вич них
при ја ва ко је су мо гли да по пу не гра -
ђа ни за ин те ре со ва ни да ту же „Пе тро -
хе ми ју” и Ра фи не ри ју због енорм ног
за га ђи ва ња ва зду ха и стре са пре тр -
пље ног због то га?

По пу ње не при ја ве су на кон то га
при ку пља ли по је ди ни пан че вач ки
адво ка ти и пре да ва ли их у град ским
ту жи ла штви ма, а ту жи о ци су по зи ва -
ли од ре ђе ни број под но си ла ца  на са -
слу ша ња. Ово је би ла јед на од те ма у
„Пан чев цу” број 4173, об ја вље ном 29.
де цем бра 2006. го ди не.

Наш лист је та да пи сао и о име но -
ва њу на шег су гра ђа ни на и по зна тог
при вред ни ка Шан до ра Ам бру ша за в.
д. ди рек то ра „Пе тро хе ми је”. Он је пре
то га ви ше од две де це ни је ра дио у тој
фа бри ци, а ка ри је ру је за по чео као
ин же њер у по го ну ПЕВГ. Оба вљао је

КАД СУ ПАН ЧЕВ ЦИ МО ГЛИ ДА 
ТУ ЖЕ ФА БРИ КЕ ЗА ГА ЂИ ВА ЧЕ

ло до вољ но ин фор ма ци ја да се за -
кљу чи да се бли жи крај те фа бри ке
и да ни она не ће пре жи ве ти тран зи -
ци ју, што се, на жа лост, по ка за ло
тач ним. Иа ко Мле ка ру са да во ди но -
ва еки па, ко ја по ку ша ва да је ожи ви
и вра ти на ста ре ста зе, то ни је ни -
ма ло јед но став но.

„Пан че вац” број 4173 на мет нуо
је још јед но пи та ње: ка да ће на
пла тоу ис пред згра де Град ске
упра ве по но во би ти ор га ни зо ва ни
не ка да тра ди ци о нал ни кон цер ти
по во дом но во го ди шњих и дру гих
пра зни ка? По след њи та кав до га ђај
при ре ђен је 31. де цем бра 2006. го -
ди не. На сту пи ло је пет ло кал них
бен до ва и „хе длај не ри”: Мар че ло
и „Ван Гог”. Они ко ји су би ли на
пла тоу те но ћи, ка жу да је би ло су -
пер. За што се он да та ко не што не
би по но ви ло и за пред сто је ћи до -
чек но ве го ди не?

М. Глигорић

функ ци ју за ме ни ка ди рек то ра „Пе -
тро хе ми је” у вре ме док су ту фа бри ку
во ди ла три ди рек то ра.

С об зи ром на то да је „Пан че вац” у
ко јем су об ја вље не ове ин фор ма ци је
био пред но во го ди шњи, у на шој ан ке -
ти смо пи та ли чи та о це по че му ће
пам ти ти 2006. го ди ну и шта оче ку ју
од на ред них два на ест ме се ци. У од -
го во ри ма ан ке ти ра них про вла чи ло се
за до вољ ство због ма ло број них ле пих
ства ри ко је су им се де си ле на лич -
ном пла ну, а ка да је реч о де ша ва њи -
ма у др жа ви и у Пан че ву, до ми нант -
ни су би ли скеп са и пе си ми зам.

„Са мо да не бу де го ре”; „ни је би ло
ни чег ле пог”; „во ле ла бих да нај зад
поч нем да ра дим и да имам свој ди -
нар” – са мо су не ки од од го во ра на -
ших су гра ђа на, ко ји су по ка за ли да је
ве ћи на њих та да ма шта ла о бо љем
жи во ту.

Та да шњи „Пан че вац” је об ја вио и
ин фор ма ци ју о штрај ку у пан че вач -
кој Мле ка ри. Узрок об у ста ве ра да је
би ло то што рад ни ци ма ни су би ле
ис пла ће не обе ћа не пла те, па су они
у знак ре вол та јед ног ју тра бло ки ра -
ли фа брич ке ка пи је. У тек сту је би -



до 1. де цем бра при ве де мо ра -
до ве кра ју – ис та као је ди -
рек тор бол ни це.

За хва љу ју ћи сред стви ма ко -
ја је из дво ји ла По кра јин ска
вла да, у ви си ни од око 32 ми -
ли о на ди на ра, ре верз на осмо -
за и ма ши не за ди ја ли зу ни су
је ди на опре ма ко ја ових да на
при сти же у Оп шту бол ни цу.
Ту су и но ви ренд ген апа рат
за ане сте зи ју, ре спи ра тор, ор -
то пед ска ма ши на, као и хи -
рур шки ин стру мен та ри јум у
вред но сти од око 7,5 ми ли о -
на ди на ра. Пре ма ре чи ма др
Сло бо да на Ову ке, бу џет за ре -
кон струк ци ју Ин тер ног не ће
би ти „про би јен”, па ће ра до -
ви, ко је из во ди пред у зе ће
„Мо ду лор” из Бе о гра да, ко -
шта ти око пет ми ли о на евра,
као што је пр во бит но и би ло
пред ви ђе но.

Д. Ко жан

Тре ћи и че твр ти
спрат за вр ше ни

Хе мо ди ја ли за 
ус по ри ла тем по

При сти же и вред на
но ва опре ма

Из ме ђу 85% и 90% ра до ва на
Ин тер ном бло ку Оп ште бол -
ни це у Пан че ву је за вр ше но, а
ком пле тан за вр ше так ре кон -
струк ци је 8.000 ква дра та на
свих шест ета жа оче ку је се,
пре ма прог но зи ди рек то ра бол -
ни це др Сло бо да на Ову ке, по -
чет ком де цем бра.

Ка ко је на ја вио Ову ка, у на -
ред них де сет до пет на ест да на
тре ба ло би да с дру гог спра та
Ин тер ног ко нач но бу де пре се -
ље на хе мо ди ја ли за, и то у не -
ка да шњу ко ро нар ну је ди ни цу.
На кон то га мај сто ри ће ко нач -
но мо ћи да за су чу ру ка ве и на
том спра ту, ко ји је до са да остао
не так нут.

– Че твр ти и тре ћи спрат су
мал те не сто про цент но за вр -
ше ни. Дру ги спрат нас је ко -
чио све вре ме због не мо гућ -
но сти из ме шта ња слу жбе хе -
мо ди ја ли зе, ко ја је нај ве ћа у
ре ги о ну и на ко јој се оба вља
пре ко 20.000 хе мо ди ја ли за го -
ди шње. Тај број ни је сма њен
чак ни у про те клих го ди ну да -
на, от кад тра ју ра до ви. Шта -
ви ше, бе ле жи мо по ве ћа ње бро -
ја па ци је на та. Оче ку је мо да
нам у на ред них не де љу да на
стиг не но ва ре верз на осмо за
– ма ши на за про чи шћа ва ње
во де за хе мо ди ја ли зу, вред на
осам ми ли о на ди на ра. Као што
смо већ на ја ви ли, до би ће мо и
35 но вих ма ши на за ди ја ли зу,
ко је ће умно го ме по бољ ша ти
ква ли тет ле че ња у окви ру ове
слу жбе. Па ци јен ти на хе мо -

Завод за здравствену за-
штиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
типа у Војводини, констант-
но ради на проширењу бо-
гатог спектра својих услу-
га, због чијег квалитета је
већ постао непревазиђен, и
то не само по мишљењу
бројних Панчеваца и Пан-
чевки већ и становника чи-
тавог јужног Баната.

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

Настављајући мисију да
постане прва приватна кли-
ника у Панчеву, Завод ши-
ри и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
неки од најцењенијих струч-
њака из Клиничког центра
Србије и са Института „Де-
диње” у Београду.

Тако сада корисници
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др Љу-
бица Лазић из Клиничког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара у
нашој земљи.

Такође суботом, заинте-
ресовани могу да ураде и
све врсте ултразвучних пре-
гледа срца, а ускоро ће се у
Заводу „Панчевац” радити
и преглед сондом преко јед-
њака (ТЕЕ). И за ове услуге
ангажован је један од воде-
ћих стручњака у тој обла-
сти – dr sc. med. Слободан
Томић, кардиолог, доктор
медицинских наука и ма-
гистар кардиологије са Ин-
ститута „Дедиње”. Специја-
листички преглед и ЕКГ код
овог лекара коштају 3.000
динара, цена ултразвука ср-
ца је 4.000 динара, а могу-
ће је урадити и специјали-
стички преглед и ултразвук
срца по цени од 7.000 ди-
нара.

Суботом специјалистич-
ке ОРЛ прегледе ради др
Горан Митевски из панче-
вачке Опште болнице, а уро-
лошке његов колега из исте
установе др Небојша Тасић,
док је за прегледе из обла-
сти гинекологије задужен
др Јован Рудић из ГАК „На-
родни фронт”. Треба напо-
менути да су прегледи код
др Небојше Тасића тренут-
но на акцији, па тако ком-
плетан уролошки преглед

кошта 2.000 динара, ултра-
звучни уролошки преглед
стаје такође 2.000 динара,
док обе ове услуге у пакету
коштају 3.600 динара.

Као што је већ наглаше-
но, сви набројани специја-
листички прегледи обавља-
ју се само суботом, а зака-
зују се радним данима пу-
тем телефона 013/21-90-900
и 013/21-90-903.

Сваког радног дана у За-
воду „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер пре-
гледе врата, руку, ногу или
абдоминалне аорте, као и
ултразвучне прегледе вра-
та и меких ткива. Ове пре-
гледе искључиво радним да-
нима обавља др Ненад Мар-
гитин, специјалиста радио-
логије, шеф одсека CT ди-
јагностике и заменик на-
челника Службе радиоло-
шке дијагностике у Општој
болници Панчево.

Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематоло-
шко-биохемијској лабора-

торији те установе пацијен-
ти већину верификованих,
контролисаних и сумира-
них резултата могу добити
за свега сат времена.

У Заводу ће ускоро поче-
ти да се проводи и амбу-
лантна хирургија, а све ин-
тервенције, као и додатне
хируршке и консултативне
прегледе обављаће др Го-
ран Додевски, специјалиста
абдоминалне хирургије из
Опште болнице Панчево.

Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца би-
ра Завод „Панчевац”, посеб-
но онда када је неопходно
урадити прегледе и анали-
зе на једном месту и доби-
ти резултате што пре. С тим
у вези, треба подсетити и
на то да се у Заводу, приме-
ра ради, све врсте лекар-
ских уверења издају за мак-
симално два сата.

Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за кли-
јенте осмишљени и нови па-
кети услуга по изузетно по-
вољним ценама, а више о
томе, као и о додатним по-
годностима које остварују
сви они који поседују ло-
јалти картице Ауто-центра
„Зоки”, погледајте на ре-
кламним странама актуел-
ног броја нашег листа.

Додатне информације мо-
жете добити путем телефо-
на Завода „Панчевац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а новости пратите и на
сајту www.za vod pan ce vac.rs ,
као и на „Фејсбук” страни-
ци Завода.

Д. К.

АКТУЕЛНО 3

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

КА КО ТЕ ЧЕ РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА ИН ТЕР НОГ

КРАЈ РА ДО ВА ОЧЕ КУ ЈЕ СЕ У ДЕ ЦЕМ БРУ

Петак, 19. октобар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

по крет не па ци јен те. Нео п ход -
но је да се за вр ши и су те рен -
ски про стор с фи зи кал ном
ме ди ци ном и при зе мље, ко је
ће би ти при јем но-ур гент на
слу жба с ди јаг но сти ком. Ске -
нер смо већ пу сти ли у рад,
на рав но за огра ни че ни број
па ци је на та, за то што се ипак
још увек из во де ра до ви. Ка да
је реч о по дру му, где је сме -
ште но оде ље ње фи зи кал не ме -
ди ци не, од хи ља ду ква дра та,
на се дам сто пе де сет су по ста -
вље не пло чи це. Све иде до -
бро, за вр ша ва се си стем за
гре ја ње и вен ти ла ци ја, упо -
ре до се ра ди на спо ља шњој
фа са ди. Звуч на изо ла ци ја је
за вр ше на, сад се по ста вља ју
тер мо и зо ла ци ја и хи дро и зо -
ла ци ји око те ме ља. Днев но
на гра ди ли шту ра ди и по
осам де се то ро љу ди. Ми слим
да је објек тив но оче ки ва ти да

АК ЦИ ЈА У „НИ КО ДЕНТ МЕ ДИ КУ”

Осмех – ваш 
нај бо љи адут

Цен тар за хит ну и ре ста у ра тив -
ну сто ма то ло ги ју „Ни ко дент ме -
дик” ис ти че се ква ли те том услу -
га, са вре ме ном опре мом, про -
фе си о нал ним и љу ба зним осо -
бљем и при јат ним ам би јен том,
па се све ве ћи број на ших су гра -
ђа на од лу чу је за услу ге те сто -
ма то ло шке ор ди на ци је, ко јом
ру ко во ди др Ђор ђе Ни ко лић.

Због ве ли ког ин те ре со ва ња,
у „Ни ко ден ту” су од лу чи ли да
по но во по кре ну ве ли ку је се њу
ак ци ју „По вра ти осмех”, у окви -
ру ко је сви они ко ји ма су нео п -

ход не услу ге из обла сти це ло -
куп не сто ма то ло ги је, оства ру ју
пра во на чак до 30% по пу ста.

Ис ко ри сти те ову при ли ку и
за ка жи те пре глед, пу тем те ле -
фо на 064/21-75-056. Овај са -
вре ме ни и мо дер но опре мље -
ни цен тар на ла зи се пре ко пу -
та ста ре роб не ку ће, у Ули ци
Мак си ма Гор ког 2. По се ти те
„Ни ко дент ме дик”, осе ти те спој
на у ке и умет но сти, ожи ви те
свој осмех и жи ви те за исти,
јер је упра во осмех ваш нај бо -
љи адут! Д. К.

ДЕЛИМО КАРТЕ ЗА ПРЕДСТАВУ

Жен ско ср це у ши ње лу
У дво ра ни Кул тур ног цен тра у
по не де љак, 22. ок то бра, од
19.30, би ће из ве де на по зо ри -
шна пред ста ва „Жен ско ср це у
ши ње лу”, у ко јој глу ме Ни на
Гра хо вац, Јо ва на Пе тро ни је вић
и Ве сна Па штро вић.

Рат ни су ко би на по вр ши ну
из вла че нај го ра људ ска осе ћа -
ња. Љу ди ко ји у њи ма са чу ва ју
до бро ту, хра брост и по жр тво -

ва ност тре ба да бу ду овен ча ни
сла вом, али ни је увек та ко.

Пред ста ва „Жен ско ср це у
ши ње лу” го во ри о же на ма рат -
ни ци ма и до бро вољ ци ма у Пр -
вом свет ском ра ту ко је су се
ис та кле у нај те жим тре ну ци -
ма за Ср би ју и чу ва се ћа ње на
име на же на хе ро ја и њи хо ва
хра бра де ла. 

Рад ња је усме ре на на три
глу ми це – Искру, Ја сну и Сен -
ку – ко је по ку ша ва ју да ура де
пред ста ву по во дом обе ле жа ва -
ња сто го ди шњи це за вр шет ка
Пр вог свет ског ра та. У пред -
ста ви оне се ба ве жи во ти ма
три ју хе ро и на из Пр вог свет -
ског ра та – Ми лун ком Са вић,
ко ја је би ла нај о дли ко ва ни ја

же на вој ник у исто ри ји ра то -
ва ња, Фло ром Сендс, ко ја је
би ла је ди на Бри тан ка са чи -
ном ка пе та на у срп ској вој сци,
и На де ждом Пе тро вић, ко ја је
на пу сти ла ла год ност свог жи -
во та и вра ти ла се у Ср би ју да
по мог не свом на ро ду, спрем -
на да по ло жи и свој жи вот.

Че ка ју ћи да се по ја ви ре ди -
тељ, глу ми це и са ме пре и спи -

ту ју сво је жи во те, при се ћа ју се
ко мич них до жи вља ја из сво је
про фе си је, али и ме ђу соб но от -
кри ва ју ства ри ко је не зна ју јед -
на о дру гој. 

Три нај бр жа чи та о ца ко ји се
ја ве у пе так, 19. ок то бра, у 11
са ти, на гра ди ће мо са по две кар -
те за пред ста ву „Жен ско ср це у
ши ње лу”, ко је ће мо ћи да пре у -
зму на би ле тар ни ци Кул тур ног
цен тра пре са ме пред ста ве.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је
сле де ће: уку цај те КО (раз мак)
пред ста ва (раз мак) име и пре -
зи ме 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.

ди ја ли зи су нам тре нут но је -
ди ни у том кри лу згра де и они
су нам са да при о ри тет. Њих
ће мо нај пре исе ли ти у но ве
без бед не про сто ри је, ко је су
са да пот пу но сре ђе не, док ће -
мо оста ле па ци јен те из хи рур -
шког де ла бол ни це вра ћа ти на
Ин тер но то ком де цем бра, ка -
да ре кон струк ци ја бу де за вр -
ше на – ис та као је Ову ка.

На кон исе ља ва ња па ци је на -
та с дру гог спра та и та мо ће
усле ди ти ком плет но ру ше ње, а
за тим зи да ње но вих пре град -
них зи до ва, као и за ме на сто -
ла ри је.

– То је по сао ко ји смо већ
успе шно из ве ли на оста лим
спра то ви ма, па не ма раз ло га
да и ов де не бу де та ко. Ових
да на смо у рад пу сти ли но ви,
тре ћи лифт, на ме њен ис кљу -
чи во те жим па ци јен ти ма. У
функ ци ји је и ма ли лифт за

Идућег викенда наш град ће
бити домаћин најбољим мла-
дим шахистима из региона.

ШК „Аљехин”, уз подршку
ШСВ-а и Спортског савеза
Панчева, организује пети ме-
ђународни кадетски турнир.
Такмичење ће бити одржано

у школи „Јосиф Панчић”, од
11 сати.

После великих успеха на
домаћим и међународним
такмичењима организацијом
оваквог турнира Панчево по-
стаје истински центар када је
кадетски шах у питању. А. Ж.

У СУБОТУ, 20. ОКТОБРА

Кадетски турнир 
„Аљехина”

Болница улази у 21. век



За ко ном о за шти ти
од по жа ра за пре ће не
су озбиљ не ка зне

Од го ва ра ју ћи на пи та ња но ви -
на ра по сле сед ни це Град ског
ве ћа одр жа не 16. ок то бра, гра -
до на чел ник Са ша Па влов го -
во рио је о по жа ри ма у ата ри -
ма. Нај пре је ка зао да ва тра
ко ја је, по себ но то ком прет -
ход ног ви кен да, бук те ла у око -
ли ни Пан че ва „има ве зе и с
ди вљим де по ни ја ма”.

– Не знам ка ко бих то све
на звао осим, да бу дем по ли -
тич ки ко рек тан, не при ме ре -
ним по на ша њем по је ди на ца. У
не де љу уве че упу тио сам апел
и по љо при вред ни ци ма ко ји
има ју зе мљи ште у свом вла -
сни штву и оним што узи ма ју
зе мљу у за куп да од мах пре ки -
ну с про тив за ко ни том ак тив -
но шћу, тј. са спа љи ва њем стр -
њи ке. Ва тра је у јед ном тре -
нут ку пре ти ла да озбиљ но угро -
зи ма те ри јал не ре сур се и при -
ват ну имо ви ну, по го то во ако
се има у ви ду да је ку му ла тив -
но из би ло не ко ли ко по жа ра
ши ром те ри то ри је гра да Пан -
че ва, па ни ва тро га сна бри га да
уз по моћ до бро вољ них ва тро -
га сних дру шта ва ни је мо гла
бла го вре ме но и у пот пу но сти

да ин тер ве ни ше, већ су са мо
спре ча ва ли да ва тра не за хва -
ти ку ће – ре као је Па влов.

До дао је да не мо же да ве ру -
је да је „уоп ште реч о озбиљ -
ним по љо при вред ни ци ма, већ
о нео д го вор ним по је дин ци ма”.

– Тре ба има ти у ви ду да на
та кав на чин кр ше За кон о за -
шти ти од по жа ра, ко јим су за -
пре ће не ја ко озбиљне ка зне, а
исто вре ме но де гра ди ра ју ква -
ли тет по љо при вред ног зе мљи -
шта од но сно уни шта ва ју ху мус
и ти ме бу ду ће при но се. Пра ви
по љо при вред ни ци то зна ју мно -
го бо ље од ме не и за то сам си -
гу ран да они не би па ли ли све
по по љи ма. Ре а го ва ли смо та ко

што смо би ли у не пре ста ном
кон так ту с ва тро га сци ма на те -
ре ну. Они су да ли све од се бе и
ка да се ра ди о људ ским и о
тех нич ким ре сур си ма, па су
спре че не те же по сле ди це – об -
ја снио је гра до на чел ник.

Пре ма ње го вим ре чи ма, ве -
ли ки је про блем што је све то
чи ње но у не по год ним ат мос -
фер ским усло ви ма, при че му
је нај ва жни ја ја ка ко ша ва, као
и да је по сто ја ла ве ли ка опа -
сност да се за па ле шу ме, до
че га, на сре ћу, ни је до шло.

– Очи глед но, не ко се игра
не чим што ни је за игра ње. Град -
ско ве ће по но во упу ћу је апел
да се то ви ше не ра ди. На ша

по љо чу вар ска слу жба је би ла
на те ре ну и под не ла је не ко ли -
ко де се ти на при ја ва због па ље -
ви на. Искре но се на дам да ће
оне би ти и аде кват но про це су -
и ра не. Свих ових го ди на по ку -
ша ва ли смо да де лу је мо пре -
вен тив но кроз са ве то ва ња с по -
љо при вред ни ци ма, али с по је -
дин ци ма очи то мо же да се ко -
му ни ци ра са мо кроз ка зне ка -
ко би на у чи ли лек ци ју. Мо ра
се ра ди ти и на укла ња њу ди -
вљих де по ни ја, што фи нан си -
ра мо не ма лим сред стви ма, али
исто вре ме но нам у све му то ме
тре ба по моћ су гра ђа на. Ако не -
ко тра жи да се укло ни де по ни -
ја и Град то обез бе ди, она не
сме да се за го ди ну да на по но -
во по ја ви на истом ме сту. Све
то ко шта по ре ске об ве зни ке, а
не ма тих па ра ко ји ма се мо же
ис пра ви ти не чи ја не кул ту ра –
по ен ти рао је Па влов.

Оп шир ни је о си ту а ци ји на
те ре ну мо же те про чи та ти у
тек сту под на сло вом „Љу ди,
не па ли те стр њи ку на њи ва -
ма!” у овом бро ју „Пан чев ца”
(стр. 11).

ња и пре по ру ке и ме ре ко је
тре ба спро ве сти у на ред ном пе -
ри о ду с ци љем по бољ ша ња оп -
ште сли ке. Про грам за тро ше -
ње град ског нов ца у ове свр хе
пра ви се сва ке го ди не, а то ком
2017. ра ђе ни су мо ни то рин зи
ква ли те та ва зду ха, ме ре ње по -
ле на, бу ке... Та ко ђе, во ди ло се
ра чу на о за шти ће ним при род -
ним до бри ма. На осно ву на -
бро ја ног, утвр ђе но је да је ква -
ли тет ва зду ха тре ће ка те го ри је
због че стич ног за га ђе ња.

Оба за кључ ка Ве ћа ићи ће пред
од бор ни ке Скуп шти не гра да.

Из ме не и до пу не
Не по сред ном по год бом би ће
оту ђе но гра ђе вин ско зе мљи ште
на јед ној од град ских пар це ла.
За ин те ре со ва ни су при ло жи ли
сву по треб ну до ку мен та ци ју,
ис пу ње ни су сви ма те ри јал но-
прав ни пред у сло ви, па ће пар -
це ла би ти про да та по це ни од
6.841 ди на ра по ква дра ту, од -
но сно за укуп но 1.730.818 ди -
на ра.

Дру гом из ме ном фи нан сиј -
ског пла на МЗ Стар че во за
2018. го ди ну уз сит не ко рек -
ци је пла ни ра ни су укуп ни бу -
џет ски при хо ди у из но су од

7,5 ми ли о на ди на ра. Ре ше њем
При вред ног су да усво јен је
Уна пред при пре мље ни план
ре ор га ни за ци је ИП „Про све -
та”, а ре пу блич ка По ре ска
упра ва је за пи сни ком кон ста -
то ва ла да оба ве зе из да вач ког
пред у зе ћа по осно ву јав них
при хо да из но се 51.165.000 ди -
на ра, као и да ло кал ним са -
мо у пра ва ма при па да 4,6 ми -
ли о на ди на ра, од но сно Пан -
че ву 32.873 ди на ра, што су
усту пље ни при хо ди. Би ло је
по треб но да гра до на чел ник од
Ве ћа до би је са гла сност да пот -
пи ше уго вор о кон вер зи ји, што
је и учи ње но.

За кључ ком Град ског ве ћа од
10. мар та 2017. го ди не до нет
је обра зац УПР о кри те ри ју ми -
ма за утвр ђи ва ње при ро де рас -
хо да и усло ва при ба вља ња са -
гла сно сти за за кљу чи ва ње од -
ре ђе них уго во ра ко ји зах те ва ју
пла ћа ње у ви ше го ди на. На овој
сед ни ци он је из ме њен, јер је у
том до ку мен ту да та струк ту ра
рас хо да за су зби ја ње ко ма ра ца,
кр пе ља и дру гих штет них ин -
се ка та, као и за де ра ти за ци ју,
па је за пла ћа ње над зо ра у 2018.
и 2019. го ди ни над овим по -

сло ви ма из дво јен но вац по сле
јав них на бав ки и за кљу чи ва ња
уго во ра. У сва ком слу ча ју би ће
по ја ча ног над зо ра над тре ти -
ра њем ко ма ра ца то ком је се ни,
без но вог упум па ва ња нов ца.

Уред ба ко ја омо гу ћа ва за -
кљу чи ва ње уго во ра чи ји је са -
став ни део пла ћа ње у не ко ли -
ко го ди на до не та је да би се
омо гу ћи ло ко ри сни ци ма сред -
ста ва из бу џе та да по кре ну по -
ступ ке јав не на бав ке и за кљу -
че ви ше го ди шње уго во ре, ко ји
тре ба да до при не су по што ва -
њу бу џет ских прин ци па ефи -
ка сно сти и еко но мич но сти.
Град ска упра ва за услу гу чи -
шће ња и укла ња ња ди вљих де -
по ни ја ра су тих по ата ру, ко је
су рас про стра ње не и број не, са -
да мо же да пре у зме оба ве зе за
пе ри од ду жи од два на ест ме -
се ци, у овом слу ча ју за рав но
три де сет ме се ци (450 ми ли о -
на ди на ра с ПДВ-ом).

На кра ју, већ ни ци су да ли
са гла сност Ме сној за јед ни ци
Цен тар да у за куп да по слов ни
про стор по вр ши не 234 ква драт -
на ме тра јед ном пле сном сту -
ди ју, ко ји га већ ко ри сти.

У пр вих де вет ме се ци
ове го ди не при хо ди и
при ма ња 4,5 
ми ли јар ди ди на ра

О струк ту ри рас хо да
за су зби ја ње
ко ма ра ца, кр пе ља и
дру гих штет них 
ин се ка та

Град ски већ ни ци, ко ји су за се -
да ли 16. ок то бра, пред со бом
су има ли осам та ча ка днев ног
ре да. Све су, као и увек, јед но -
гла сно усво је не.

Пр ва од њих има ла је нај ве -
ћу спе ци фич ну те жи ну: из ве -
штај о из вр ше њу Од лу ке о бу -
џе ту Гра да Пан че ва за пе ри од
од ја ну а ра до сеп тем бра 2018.

Те ку ћи и ка пи тал ни тран сфе ри
У овом де ве то ме сеч ном из ве -
шта ју сто ји да су при хо ди и
при ма ња с пре не тим сред стви -
ма из прет ход них го ди на
4.563.358.632 ди на ра, што је
78,62 од сто у од но су на укуп но
пла ни ра ни бу џет. То ком истог
пе ри о да – пр вих де вет ме се ци
ове го ди не – утро ше но је
3.501.124.852 ди на ра, или про -
цен ту ал но 60,32 од сто у од но -
су на план. Сал до из вр ше ња на
дан 30. сеп тем бар је раз ли ка
из ме ђу ових ци фа ра.

Те ку ћи тран сфе ри од АП Вој -
во ди не оства ре ни су у из но су
од 55 ми ли о на ди на ра, а ка пи -
тал ни од 75,5 ми ли о на ди на -
ра. Знат но ма ње нов ца сти гло
је из ре пу блич ке ка се. Град је
по ди гао и кре ди те, пре ма од -
лу ка ма из 2016. и 2017. го ди -
не, у укуп ном из но су од
286.280.000 ди на ра. Те ку ћа по -
моћ од Европ ске уни је из но си -
ла је 12.800.000 ди на ра, а ка -
пи тал на 14.793.000 ди на ра.

Пред став ни ца Се кре та ри ја -
та за за шти ту жи вот не сре ди -
не Град ске упра ве пред ста ви -
ла је из ве штај са овом те ма ти -
ком за 2017. Ре кла је да се ра -
ди о пра ће њу ста ња жи вот не
сре ди не, да је акт са чи њен на
осно ву до ступ них по да та ка, те
да да је про це ну тре нут ног ста -

Тек сто ви про тив ме не ко ји да ни ма из ла зе су део пла ће не
хај ке. Са мо на пред, удри те! Од то га ће мо има ти ви ше пу те -
ва, же ле зни це ће би ти бр же, а до Но вог Са да ће се сти за ти за
са мо пет ми ну та.

(Ма ја Гој ко вић, пред сед ни ца Скуп шти не Ср би је, у из ја ви
за „Тан југ”, 15. ок то бар)

* * *
ДСС оп ту жу је дру ге за ка пи ту лант ску по ли ти ку, а упра во та
стран ка је нај од го вор ни ја за гу бље ње на ших те ри то ри ја и
про да ју др жа ве. У вре ме кад су они би ли на вла сти, рас па ла
се за јед нич ка др жа ва и де сио се по гром Ср ба на Ко со ву.

(Мар ко Ђу рић, ди рек тор Кан це ла ри је за Ко со во Вла де
Ср би је, у из ја ви за „Блиц”, 16. ок то бар)

* * *
Ко сов ска спољ на и уну тра шња по ли ти ка су у ве ли кој де фан -
зи ви. Они ви ше ни су че до За па да, већ про блем и пре пре ка за
мир но ре ша ва ње спо ра на Ко со ву. С дру ге стра не, по зи ци ја
Ср би је је све ја ча.

(Иви ца Да чић, ми ни стар спољ них по сло ва Вла де Ср би је,
у из ја ви на кон фе рен ци ји за но ви на ре, 16. ок то бар)

* * *
Пре по ру чу јем чла но ви ма Вла де Ср би је да у на ред ном пе ри -
о ду што ма ње ко ри сте мо бил не те ле фо не, а да по вер љи ве
раз го во ре ко је мо ра ју да оба вља ју во де ис кљу чи во из „глу ве”,
у пот пу но сти звуч но изо ло ва не со бе.

(Ми ро слав Ла зан ски, но ви нар „По ли ти ке” и по сла ник у
Скуп шти ни Ср би је, у из ја ви за „Ин фор мер”, 17. ок то бар)

* * *
Не до ти чу нас при че о на ме ште ној утак ми ци. Ат мос фе ра ко -
ја је због њих ство ре на не ће ути ца ти на меч с „Ли вер пу лом”
ко ји игра мо сле де ће сре де у Ли ги шам пи о на.

(Вла дан Ми ло је вић, тре нер „Цр ве не зве зде”, у из ја ви за
„Ку рир”, 17. ок то бар)

* * *
Ми ле на Дра вић не да је це лог свог жи во та во ле ла Га гу Ни ко -
ли ћа, већ је на про сто би ла за љу бље на у ње га. Нај ви ше му је
би ла при вр же на док је био бо ле стан.

(Глу ми ца Је ли са ве та Се ка Са блић у из ја ви за „Ку рир”, 17.
ок то бар)

* * *
Ду бо ко ме је ре вол ти ра ло то што дра ма тур гу Жељ ку Ху ба чу
ни је про ду жен ман дат на функ ци ји ди рек то ра Дра ме бе о -
град ског На род ног по зо ри шта. То се де си ло иа ко му је ве ћи -
на еми нент них умет ни ка и пр ва ка на ше ку ће пру жи ла не -
дво сми сле ну по др шку.

(Глу ми ца На да Шар гин, пр вак ан сам бла На род ног по зо -
ри шта, у из ја ви за „Ве чер ње но во сти”, 17. ок то бар)

* * *
Вла да Еква до ра, зе мље у чи јој ам ба са ди у Лон до ну је у при -
вре ме ном ег зи лу Џу ли јен Асанж, по сла ла му је ових да на
мејл са упут стви ма ко јих мо ра да се у пот пу но сти при др жа -
ва уко ли ко же ли да и да ље оста не на том ме сту. Из ме ђу оста -
лог, он ће мо ра ти да бо ље одр жа ва хи ги је ну у свом ку па ти лу
и да во ди ра чу на о „бла го ста њу, хи ги је ни и хра ни” ње го вог
мач ка, ко ји је с њим у со би. У су прот ном, за по сле ни у ам ба -
са ди ће му од у зе ти ту жи во ти њу.

(Део тек ста из ли ста „Да нас”, 17. ок то бар)
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КОНЦЕПТ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

УСВО ЈЕН ИЗ ВЕ ШТАЈ О ПР ВА ТРИ
КВАР ТА ЛА 2018.

ИЗ БОР НА СЕД НИ ЦА ГО 

„ТО ЛЕ РАН ЦИ ЈЕ СР БИ ЈЕ”

Ци цуљ пред сед ник

За пред сед ни ка Град ског од -
бо ра „То ле ран ци је Ср би је” на
из бор ној сед ни ци одр жа ној
12. ок то бра иза бран је ин же -
њер ма шин ства Јо ван Ци цуљ.

Ка ко је ре че но на том ску пу,
у знак по др шке свим опо зи ци -
о ним по ли тич ким пар ти ја ма и
по кре ти ма сви го вор ни ци при -
сут ни ма су се обра ћа ли с гај -
би це. Под ву че но је да је „’То -
ле ран ци ја Ср би је’ све сна да је
је ди ни на чин да исти на до ђе
до гра ђа на тај да опо зи ци ја иде

ме ђу љу де, у на род, и да го во -
ри на тр го ви ма, у са ла ма, ис -
пред про дав ни ца...”

Го вор ни ци, ме ђу ко ји ма су
би ли Са ша Јан ко вић, пред сед -
ник По кре та сло бод них гра ђа -
на, Ни ко ла Ће бић, шеф од бор -
нич ке гру пе „Сло бод но Пан че -
во”, Не ма ња Поп шо го ро вић из
„Са ве за за Ср би ју” и Ја смин ко
Ха џи са ли хо вић, пред сед ник
„То ле ран ци је Ср би је”, по на -
вља ли су па ро лу: „Не ма се де -
ња до про ме на”.

ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК О ПО ЖА РИ МА У АТА РИ МА

Ва тра гу та ла све на зе мљи шту
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Мла ђе ге не ра ци је че сто има ју при -
ли ку да се слу же стра ним је зи ком,
јер до ста вре ме на про во де на ин тер -
не ту. Ве ли ки број њих за по слен је у
обла сти ма у ко ји ма је при ме на ен -
гле ског је зи ка нео п ход на због ра да
на ра чу на ру, али и ра ди ко му ни ка -
ци је са са рад ни ци ма из дру гих зе ма -
ља. Та ко ђе, све ви ше љу ди ко ри сти
дру штве не мре же, где је шан са да се
сту пи у кон такт с љу ди ма ван гра ни -
ца на ше зе мље ве ћа. Још не ки од раз -
ло га за што до бро по зна је мо по себ но
ен гле ски је зик је су фил мо ви, му зи ка
и ра зни ви део-кли по ви ко ји су до -
ступ ни сви ма, па хте ли – не хте ли
усва ја мо стра не ре чи а да то га ни смо
ни све сни. При пад ни ци ста ри је ге не -
ра ци је та ко ђе су учи ли не ке стра не
је зи ке у шко ли, као што су ру ски, не -
мач ки и фран цу ски, али ипак их не
при ме њу ју та ко че сто, осим ако ни су
по се ти ли не ку од зе ма ља и уса вр ши -
ли кон вер за циј ски ни во.

На уче ње је зи ка до ста ути чу и се -
ри је ко је су у на шој зе мљи по пу лар -
не још од пе ри о да де ве де се тих. Пр во
су то би ле шпан ске те ле но ве ле, а ових
да на је све ви ше тур ских, ин диј ских
и ру ских се ри ја на број ним те ле ви -
зиј ским ста ни ца ма.

Ин те ре со ва ло нас је ко ли ко че сто
на ши су гра ђа ни има ју при ли ку да ко -
ри сте стра не је зи ке и на ко ји се је зик
нај че шће осла ња ју ка да раз го ва ра ју
са стран ци ма.

ТИ ХО МИР ДА ДИЋ, 
пен зи о нер:

– У Ср би ји не мам че сто при ли ку
да ко му ни ци рам с не ким на стра ном
је зи ку. Ка да сам имао го сте из Грч ке,
при чао сам по ма ло на њи хо вом је зи -
ку. Са вла дао сам га при ли ком од ла -
ска на од мор. Ина че сам у шко ли
учио фран цу ски, али ни сам га го во -
рио. Раз у мем га по ма ло, као и ен гле -
ски.

АДАМ КВО ЧИК, гра ђе вин ски
тех ни чар:

– Ни сам имао при ли ку да при чам
са стран ци ма. У шко ли сам учио ру -
ски, али га ни сам ни ка да ко ри стио.
Раз у мем до ста ка да гле дам фил мо ве
или се ри је на ру ском, али њих има
ма ло на на шој те ле ви зи ји.

ДЕ ЈАН СТАН КО ВИЋ, мон тер-бра вар:
– Ско ро сам по чео да ко ри стим не -

мач ки је зик, јер сам пре ко фир ме од -
ла зио та мо да ра дим. На у чио сам по -
ред ко ле га не ке основ не ства ри. Ка да
одеш у про дав ни цу, да мо жеш не што
да ку пиш, или ка да си у фа бри ци, да
мо жеш да се спо ра зу меш. Тре ба ло
ми је око шест ме се ци да га са вла -
дам. У шко ли сам учио ру ски и ни -
сам га ду го ко ри стио, а са да фир ма
за ко ју ра дим из во ди ра до ве у Ра фи -
не ри ји, па та мо ко му ни ци рам и на
овом је зи ку.

СО ФИ ЈА ЋЕ БИЋ, 
проф. ма те ма ти ке у пен зи ји:

– Че сто пу ту јем код ћер ке у Не -
мач ку па та мо при ме њу јем оно што
сам на у чи ла у шко ли. Ми слим да
имам до бру осно ву не мач ког, али сам
с вре ме ном за бо ра ви ла до ста ре чи.

НА ДА ПО ПОВ, 
пен зи о нер ка:

– Иа ко сам учи ла ру ски у шко ли,
ни сам има ла при ли ку да га че сто
при ме њу јем. Раз у мем ен гле ски, јер
гле дам стра не фил мо ве. Овај је зик
сам го во ри ла и ка да сам би ла у Лон -
до ну, јер је би ло нео п ход но да се спо -
ра зу ме вам због ле че ње де те та. Мо ра -
ла сам да по ста вљам не ка пи та ња,
јер ни сам има ла пре во ди о ца. Реч ник
ми је до ста по мо гао.

ДИ ЈА НА ПЕТ КО ВИЋ, 
ин же њер ин фор ма ти ке:

– Ко ри стим ен гле ски је зик. Учи ла
сам га то ком чи та вог шко ло ва ња. Та -
ко ђе, во лим му зи ку и фил мо ве на ен -
гле ском. Ми слим да мо ја ге не ра ци ја
са свим со лид но вла да овим је зи ком.
Пре не ки дан сам пу то ва ла у Те ми -
швар и из не на ди ла сам се ка ко мла -
ди љу ди та мо сла бо го во ре стра не је -
зи ке. У за пад ним зе мља ма, као што
је Ау стри ја, сви го во ре ен гле ски, па
чак и ве о ма ста ри љу ди.

Ан ке ти ра ла Мир ја на Ма рић

С. ЋЕБИЋД. СТАНКОВИЋ Н. ПОПОВ Д. ПЕТКОВИЋ

НАША АНКЕТА

КО ЛИ КО ЧЕ СТО КО РИ СТИ ТЕ СТРА НЕ ЈЕ ЗИ КЕ?

Ен гле ски је зик ипак нај лак ши

А. КВОЧИКТ, ДАДИЋ

ХРОНИКА

ДА ЛИ СМО ПРЕД НО ВИМ ИЗА ЗО ВОМ?

Опа сна дро га се ши ри 
Ср би јом

Но ва и из у зет но опа сна пси хо ак тив -
на суп стан ца „бож ја дро га” (ДМТ),
ко ја је не дав но пр ви пут от кри ве на
у на шој зе мљи, на ста вља да се ши ри
по Ср би ји. При пад ни ци по ли ци је су
у За је ча ру ових да на за пле ни ли ви -
ше од три ли тра тог нар ко ти ка и
ухап си ли де вет на е сто го ди шња ка код
ко га је на ђен.

Због истог раз ло га (по се до ва ња
ДМТ-а) не дав но је ухап шен и је дан
Бе о гра ђа нин код ко га су по ли цај ци
при ли ком пре тре са та ко ђе от кри ли
три ли тра овог нар ко ти ка. Он је от -
кри вен за хва љу ју ћи са рад њи с не -
мач ком по ли ци јом.

Под се ћа мо, „бож ја дро га” је при -
ма мљи ва кон зу мен ти ма јер су мно -
ги ко ји су је про ба ли на За па ду твр -
ди ли да су осе ти ли да им је под ста -
кла кре а тив ност, омо гу ћи ла да от -
кри ју да по сто ји до дат на ре ал ност
осим већ по сто је ће, да су пре ста ли
да се бо је смр ти, има ли су сре те с
не по зна тим би ћи ма ван по сто је ће
ди мен зи је итд.

„Бож ја дро га” ин тен зив но де лу је
на сва чу ла, а ко ри сти ли су је вра че -
ви од дав ни на да би бр же па ли у
транс. Мо же да се уди ше у ци га ре -
та ма и да се убри зга ва ин јек ци ја ма,
а опа сно је то што по сто ји мо гућ -
ност и да се пи је као чај. ДМТ је на -
зван и „бож ја дро га” за то што су они
ко ји су га про ба ли по сле то га при -
ча ли да су се осе ћа ли уз ви ше но као
да су има ли су срет с бо гом.

Но ви нар ко тик је опа сан јер, ако
се узи ма у ду жем пе ри о ду, по го то во
ако су пи та њу ве ће ко ли чи не те дро -
ге, мо же оста ви ти озбиљ не и те шке
здрав стве не по сле ди це. У том слу -
ча ју мо же до ћи до ин тен зив них ха -
лу ци на ци ја, по ре ме ће них схва та ња
о вре ме ну, сна жног и нео бја шњи вог
стра ха, ја ке тем пе ра ту ре, ири та ци је
плу ћа и до ин тен зив них арит ми ја. У
нај те жим слу ча је ви ма нар ко ма ни
ко ји су под деј ством ДМТ-а мо гу из -
не на да да до жи ве сна жан осе ћај гу -
ше ња, да пад ну у ко му и да умру.

М. Г.

Пре по чет ка су ђе ња
Си ни ши Ра до ван че ву, 
оп ту же ном за 
про шло го ди шње уби ство
Би ља не Ми ја то вић, њен
брат при шао Ра до ван че ву
и уда рио га у ли це

По сле удар ца му је 
вик нуо: „Ово ти је тек
по че так!”

Наш су гра ђа нин Б. М. (31) иза звао је
16. ок то бра ин ци дент у пан че вач ком
Ви шем су ду ка да је уда рио Си ни шу
Ра до ван че ва (51), оп ту же ног за уби -
ство ње го ве се стре Би ља не у ста ну на
Со да ри, 21. но вем бра про шле го ди -
не, на њен ро ђен дан.

Ка ко из ве шта ва ју бе о град ски ме ди ји,
док је оп ту же ни се део на клу пи за јед но
с још дво ји цом стра жа ра и че као да су -
ђе ње поч не, Б. М. им је при шао са стра -
не и уда рио бив шег зе та пе сни цом у
сле по оч ни цу. Стра жа ри су бр зо ре а го -
ва ли и за у ста ви ли Б. М., а он је вик нуо
оп ту же ном: „Ово ти је са мо по че так!”

Су ђе ње је пре ки ну то, а на ста вак је
од ло жен за 9. но вем бар. Ка ко је на ја -
вље но из су да, про тив Б. М. ће би ти
под не та пре кр шај на при ја ва због то -
га што је ура дио.

Ина че, ћер ку уби је не Би ља не из пр -
вог бра ка, 13-го ди шњу М. З., по сле
про шло го ди шње тра ге ди је ових да -
на је за де си ла још јед на. Њен отац

ИН ЦИ ДЕНТ У ПАН ЧЕ ВАЧ КОМ ВИ ШЕМ СУ ДУ

БРАТ ЖР ТВЕ УДА РИО ЊЕ НОГ УБИ ЦУ

Не над Зла та но вић (39) ни је при стао
да се бри не о њој и ње ној по лу се стри
на кон Би ља ни ног уби ства, па су обе
сме ште не у хра ни тељ ску по ро ди цу.
Он је 22. сеп тем бра из вр шио са мо у -
би ство, па су обе де вој чи це оста ле
без иког свог, са ме на све ту.

Под се ћа мо, на прет ход ном су ђе њу
Ра до ван чев је у свом обра ћа њу су ди -
ја ма по ку шао да иза зо ве њи хо во са -
жа ље ње твр де ћи да Би ља ну још увек
во ли, иа ко ју је убио!? На пи та ње за -
што је по те гао нож на њу, об ја снио је
да му је „у јед ном тре нут ку пао мрак
на очи” и до дао да је је ди но шта га
др жи у жи во ту на да да ће мо ћи да од -
га ја сво ју и Би ља ни ну ћер ку!?

Док је тра јао ис тра жни по сту пак,
по је ди ни ин тер нет пор та ли су по ста -
ви ли пи та ње због че га је Ра до ван чев
осум њи чен за кри вич но де ло уби ство,
за ко је су пред ви ђе не лак ше мак си -
мал не ка зне – до пет на ест го ди на за -
тво ра, а не за кри вич но де ло те шко
уби ство, ко је по вла чи са со бом ка зну
до че тр де сет го ди на за тво ра. 

Ова два кри вич на де ла раз ли ку ју
се у на шем за ко но дав ству по на чи ну
на ко ји се из во де и по прет ход ним
при пре ма ма. Те шка уби ства су кри -
вич на де ла чи ји по чи ни о ци их пла -
ни ра ју ду го пре не го што их по чи не,
а ка да ли ше жи во та дру гу осо бу, он да
то ура де све сно, из у зет но су ро во и с
прет ход ним уми шља јем. Мно ги од
њих че сто пре то га му че жр тве или
их на кон уби ства са ка те.

У слу ча ју тра ге ди је на Со да ри ра ди
се о тзв. уби ству на мах, ко је је, пре ма
до сад рас по ло жи вим ин фор ма ци ја ма,
по све му су де ћи по чи ње но у афек ту,
из не на да, нај ве ро ват ни је под ути ца јем
ал ко хо ла и без прет ход ног уми шља ја
или пла ни ра ња. М. Глигорић

СА ВЕ ТО ВА ЛИ ШТЕ ЗА МЛА ДЕ У ДО МУ ОМЛА ДИ НЕ

Те ма ове су бо те: 
са мо по у зда ње

ДО БРО ВОЉ НО ДА ВА ЛА ШТВО КР ВИ

На ред на ак ци ја 24. ок то бра

ДО КРА ЈА ОВОГ МЕ СЕ ЦА

Сакупљање отпада

Од 1. до 26. ок то бра ЈКП „Хи ги је на”
спро во ди ак ци ју са ку пља ња и од но -
ше ња ка ба стог от па да, у ко ји спа да ју
ста ри на ме штај, бе ла тех ни ка, ам ба -
ла жа, ау то-ли ма ри ја, гу ме, ба штен -
ско сме ће и сав дру ги от пад осим гра -
ђе вин ског шу та.

Рад ни ци „Хи ги је не” ра ди ће тај по -
сао сва ког рад ног да на од 7 до 15 са ти,
а све нео п ход не ин фор ма ци је мо гу се
до би ти на те ле фо не 327-000 и 310-203.
Рас по ред ули ца из ко јих се од но си от -
пад мо же се ви де ти на стра ни ЈКП-а
„Хи ги је на” на „Феј сбу ку”. М. Г.

Бес плат на ра ди о ни ца у окви ру Са ве -
то ва ли шта за мла де „Мо је ме сто” би -
ће одр жа на у су бо ту, 20. ок то бра, од
16 до 18 са ти, у До му омла ди не, а го -
во ри ће се о са мо по у зда њу. Ово са ве -
то ва ли ште по че ло је да ра ди кра јем
сеп тем бра у окви ру про јек та удру же -
ња „Пси хо ге не за”, уз фи нан сиј ску по -
др шку Гра да, и на ме ње но је мла ди ма
од пет на ест до три де сет го ди на.

Пре ма ре чи ма пси хо ло га и пси хо -
те ра пе у та Ја дран ке Гру ји чић Ђу рић,
ко ор ди на тор ке овог про јек та, ак тив -
но сти се ре а ли зу ју сва ке су бо те и на -
из ме нич но се сме њу ју ра ди о ни це и

ин ди ви ду ал ни рад с мла дим осо ба -
ма. Пр ви на ред ни тер мин за ин ди ви -
ду ал не кон сул та ци је је су бо та, 27. ок -
то бар, од 16 до 18 са ти. На ра ди о ни -
ци ко ја ће би ти одр жа на на кон то га,
у су бо ту, 3. но вем бра, го во ри ће се о
асер тив ној ко му ни ка ци ји.

За уче шће на ра ди о ни ца ма или за
ин ди ви ду ал не су сре те с пси хо ло гом
мо же те се при ја ви ти пу тем те ле фо на
061/647-22-90 или имејл адре са psi-
hogeneza@gmail.com или savetovali-
ste@domomladinepancevo.rs. Учи ни -
те то на вре ме по што је број ме ста
огра ни чен. Д. К.

Због за кон ских из ме на, до бро вољ ни
да ва о ци кр ви од сеп тем бра крв ви ше
не да ју у Слу жби тран сфу зи је Оп ште
бол ни це, већ са да тај ху ма ни чин оба -
вља ју у про сто ри ја ма Цр ве ног кр ста,
у Ули ци Жар ка Зре ња ни на 15, и то
са мо сре дом, од 9 до 12 са ти.

По ред то га, спро во де се и ак ци је
до бро вољ ног да ва ла штва у шко ла ма
и ком па ни ја ма, а за све њих су са да,
уме сто Тран сфу зи је, за ду же ни Цр ве -
ни крст и За вод за тран сфу зи ју кр ви
Вој во ди не.

Сле де ћу при ли ку да да те крв и та -
ко не ком спа се те жи вот има ће те у
сре ду, 24. ок то бра, од 9 до 12 са ти, у
Цр ве ном кр сту. Јед на ак ци ја до бро -

вољ ног да ва ла штва ван про сто ри ја
Цр ве ног кр ста би ће при ре ђе на истог
да на у Тех нич кој шко ли „23. мај”, та -
ко ђе од 9 до 12 са ти. Д. К.



Од 11. до 13. ок то бра при ре -
ђе на је тро днев на обу ка за ани -
ма то ре у ту ри зму са срп ске и
ру мун ске стра не. Еду ка тив ни
про грам је одр жан у хо те лу
„Вој во ди на” у Зре ња ни ну и био
је на ме њен ани ма то ри ма у ту -
ри зму, ко ји су прет ход но при -

су ство ва ли по је ди нач ним тре -
нин зи ма. Ово је би ла при ли ка
да уче сни ци по диг ну ни во по -
зна ва ња ту ри зма у Ба на ту, да
стек ну но ве ве шти не и уна пре -
де по сто је ће, као и да бо ље упо -
зна ју но ви ре ги о нал ни ту ри -
стич ки про из вод „Еко Та миш”.

Обу ка је би ла по себ но ди -
зај ни ра на за ту ри стич ке ани -
ма то ре и по де ље на у три јед -
но днев не тре нинг се си је. Пр -
вог да на фо кус је био на ко му -
ни ка ци ји и пре зен та ци ји, а дру -
гог да на на прак тич ним аспек -

ти ма, укљу чу ју ћи ко му ни ка -
циј ске и пре зен та ци о не ве шти -
не, тех ни ке и ала те. Тре ћег да -
на су су ми ра не на у че не тех ни -
ке и ала ти ко је ће по ла зни ци
упо тре би ти у окви ру про јек та
„Еко Та миш”.

Тре нинг је био за сно ван на
нај бо љим ме ђу на род ним прак -
са ма у обра зо ва њу ту ри стич -
ких ани ма то ра и ши ро ком
спек тру зна ња струч ња ка из ове
обла сти. Се си је су би ле ин тер -
ак тив не и у њих су би ле укљу -
че не ве жбе и при ме ри из ствар -

ног жи во та. Одр жа не су на срп -

ском и ру мун ском је зи ку си -

мул та но.

У окви ру тре нин га за све по -

ла зни ке је био ор га ни зо ван из -

лет на обли жњи за шти ће ни ло -

ка ли тет Цар ска ба ра, ко ји се

на ла зи у не по сред ној бли зи ни

Та ми ша. Ор га ни зо ва на је во -

жња ту ри стич ким бро дом и

раз гле да ње пре ко две ста три -

де сет вр ста пти ца и три ста вр -

ста би ља ка.

Бо ни тет је по јам ла тин ског
по ре кла, на стао од ла тин -
ске ре чи bonitas, што у пре -
во ду зна чи: до бар, вре дан,
ква ли те тан, ва љан, а ујед но
пред ста вља и скуп осо би на
јед ног су бјек та, у на шем слу -
ча ју по љо при вред ног зе мљи -
шта. Пе до ло шки од но сно зе -
мљи шни по кри вач Ре пу бли -
ке Ср би је је ве о ма хе те ро -
ген. На осно ву ме то до ло ги -
је усво је не од стра не Дру -
штва за про у ча ва ње зе мљи -
шта, зе мљи шта Ср би је су
свр ста на у осам бо ни тет них
кла са ко је пред ста вља ју сте -
пен по год но сти про дук тив -
них зе мљи шта за ко ри шће -
ње у по љо при вре ди од но -
сно за за сни ва ње шум ских
асо ци ја ци ја. Пр ве че ти ри
бо ни тет не кла се пред ста -
вља ју зе мљи шта ма ње или
ви ше по год на за об ра ду. То
су пре те жно зе мљи шта до
500 м над мор ске ви си не, на
на ги бу до 30%. Ова зе мљи -
шта се од ли ку ју по вољ ним
агро е ко ло шким осо би на ма
и сла би јим се зон ским пре -
вла жи ва њем. Сте пен огра -
ни че ња за ин тен зив ну ра -

тар ску про из вод њу, као и
из бор вр ста, сма њу је се од
пр ве ка че твр тој кла си. Да
би се зе мљи шта че твр те кла -
се мо гла ко ри сти ти за ра -
тар ску про из вод њу, нео п -
ход но је од го ва ра ју ћим ме -
ра ма ути ца ти на убла жа ва -
ње њи хо вих не по вољ них осо -
би на. Нај че шће се при ме -
њу ју сле де ће ме ре: га је ње у
за штит ном пло до ре ду ра ди
убла жа ва ња по сле ди ца еро -
зи је (по кров ни усе ви, за -
штит ни по ја се ви око њи ва
и сл.), уво ђе ње ви ше пољ них
пло до ре да, од ма ра ње зе мљи -
шта пу тем зе ле ног уга ра, зе -
ле ни шно ђу бре ње, при ме на
си сте ма кон зер ва циј ске об -
ра де зе мљи шта, по вре ме но
спре ча ва ње ути ца ја под зем -
них или по вр шин ских во да
из во ђе њем хи дро ме ли о ра -
тив них ра до ва, кал ци фи ка -
ци ја, де са ли на ци ја и дру ге.

Зе мљи шта по год на
за об ра ду
Пр ва бо ни тет на кла са об у -
хва та вр ло до бра зе мљи шта
– ду бо ка, ило ва стог са ста -
ва, про пу стљи ва, до бро дре -
ни ра на, не у трал не ре ак ци -
је и ла ка за об ра ду. Дру га
бо ни тет на кла са об у хва та

сред ње ду бо ка зе мљи шта,
пе ско ви та, ило ва ста или гли -
но ви та, про пу стљи ва до те -
же про пу стљи ва, до бро до
сред ње дре ни ра на, не у трал -
не до сла бо ки се ле ре ак ци -
је, на рав ном или бла го наг -
ну том ре ље фу. Она су из ло -
же на по вре ме ним по пла ва -
ма и сла бој еро зи ји. Тре ћој
бо ни тет ној кла си при па да -
ју плит ка до сред ње ду бо ка
зе мљи шта, пе ско ви та, ило -
ва ста или гли но ви та, про -
пу стљи ва до те же про пу -
стљи ва, не у трал не, сла бо ки -
се ле или ки се ле ре ак ци је,
ла ка до сред ње те шка за об -
ра ду. Че твр та бо ни тет на кла -
са об у хва та зе мљи шта ко ја
се ко ри сте уз од ре ђе на огра -
ни че ња. Ова огра ни че ња су -
жа ва ју из бор усе ва и зах те -
ва ју по себ не ме ре за шти те
зе мљи шта. Зе мљи шта че -
твр те бо ни тет не кла се пре -
те жно су плит ка до сред ње
ду бо ка, ске ле то ид на или ске -
лет на ки се ла тла из ло же на
по пла ва ма, и на њи ма је че -
сто оте жан рад по љо при -
вред ном ме ха ни за ци јом.
Као ме ру при во ђе ња ин тен -

зив ној по љо при вред ној про -
из вод њи нео п ход но је при -
ме ни ти од вод ња ва ње.

Зе мљи шта не по год на за
об ра ду
Пе тој бо ни тет ној кла си при -
па да ју зе мљи шта ко ја има -
ју ве о ма озбиљ на огра ни че -
ња услед не по вољ них пе до -
ло шких, ре љеф ских, кли -
мат ских, хи дро ло шких и
дру гих осо би на. Ма ње су по -
год на за об ра ду, али се без
огра ни че ња мо гу ко ри сти -
ти за трав ња ке и шу ме. Ше -
ста бо ни тет на кла са об у хва -
та зе мљи шта не по год на за
об ра ду, ко ја се уз уме ре на
огра ни че ња због над мор ске
ви си не и на ги ба мо гу ко ри -
сти ти за трав ња ке и шу му.
На ма њим над мор ским ви -
си на ма ова зе мљи шта су
под ло жна по пла ва ма и за -
ба ри ва њу. Сед ма бо ни тет на
кла са об у хва та плит ка ске -
лет на зе мљи шта на ве ли -
ким на ги би ма, ко ја су у реч -
ним до ли на ма из ло же на
стал ном пла вље њу. Ов де се
убра ја ју де по со ли и фло та -
со ли. Осма бо ни тет на кла -
са об у хва та зе мљи шта ко ја
се мо гу ко ри сти ти са мо за
трав ња ке и шу ме, и то уз
ве о ма ве ли ка огра ни че ња.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ
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Бо ни тет зе мљи шта

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Страну припремила
Мирјана 

Марић 

У ОКВИ РУ ПРО ЈЕК ТА „ЕКО ТА МИШ – НО ВИ ТУ РИ СТИЧ КИ ПРО ИЗ ВОД”

Ре а ли зо ван тре нинг за ани ма то ре у ту ри зму

ФИЛМ „4 ГО ДИ НЕ У 10 МИ НУ ТА” МЛА ДЕ НА КО ВА ЧЕ ВИ ЋА

До ку мен та рац о Пан чев цу на фе сти ва лу у Ам стер да му
Срп ски филм „4 го ди не у 10
ми ну та” ре ди те ља Мла де на
Ко ва че ви ћа увр штен је у
про грам ску це ли ну „Best of
Fests” ово го ди шњег из да ња
фе сти ва ла IDFA у Ам стер -
да му, нај пре сти жни јег фе -
сти ва ла до ку мен тар ног фил -
ма на чи та вом европ ском
кон ти нен ту.

У пи та њу је екс пе ри мен тал -
ни ар хив ски до ку мен та рац о
пр вом осва ја њу Монт Еве ре -
ста од стра не јед ног Ср би на,
Пан чев ца Дра га на Ја ћи мо ви -
ћа, чи ји су днев нич ки за пи си
и ви део-ар хи ва то ком екс пе -
ди ци је ко ри шће ни као гра ђа
за филм. На ка се та ма ко је су
се дам на ест го ди на ску пља ле
пра ши ну от кри ва се за го нет -

ни филм ски ма те ри јал. Уз ци -
та те из днев ни ка про та го ни -
сте, ко ји је иза ка ме ре, скла -
па се ин тим на сли ка јед ног
не сва ки да шњег пу то ва ња у
веч ну сла ву. Ван зе маљ ски пеј -
за жи, не до ку чи ви ли ко ви, за -
стра шу ју ћи мо мен ти и сан о
аван ту ри ко ји се уме сто по -
кли чем по бед ни ка за вр шио
кри ком по ра же ног. Филм „4
го ди не у 10 ми ну та” је на кон
свет ске пре ми је ре и на гра де
на филм ском фе сти ва лу „Vi-
sions du Reel” у Ни о ну (Швај -
цар ска) при ка зан и на мно -
гим дру гим фе сти ва ли ма ши -
ром све та. До бит ник је на гра -
де за нај бо љи срп ски до ку -
мен тар ни филм на ово го ди -
шњем Ме ђу на род ном фе сти -

ва лу до ку мен тар ног фил ма
„Beldocs”.

Сце на ри ста и ре ди тељ је
Мла ден Ко ва че вић. Филм је
мон ти ра ла Је ле на Мак си мо -
вић, а ди зај нер зву ка је Ја -
ков Му ни жа ба. Про ду цент -
ки ња је Ива Пле мић Ди вјак.
Филм је на стао у окви ру ку -
ће „Horopter Film Production”,
уз по др шку Филм ског цен -
тра Ср би је.

На фе сти ва лу ће би ти пред -
ста вље на  три де сет че ти ри до -
ку мен тар на филм ска оства ре -
ња ко ја су има ла бо гат и за па -
жен фе сти вал ски жи вот ши -
ром све та. IDFA ће се ове је се -
ни од ви ја ти у пе ри о ду из ме ђу
14. и 25. но вем бра.

ИЗ ДА ВАЧ КА ДЕ ЛАТ НОСТ ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ УСТА НО ВА КУЛ ТУ РЕ

ПРО МО ЦИ ЈА НО ВИХ ИЗ ДА ЊА 
НА САЈ МУ КЊИ ГА

По себ но ди зај ни ран
штанд

За јед нич ка 
про мо ци ја у сре ду,
24. ок то бра

У уто рак, 16. ок то бра, у Пан -
че ву је одр жан рад ни са ста нак
на ко јем су ау то ри и уред ни ци
из пан че вач ких уста но ва кул -
ту ре и дру ги су и зла га чи пред -
ста ви ли но ва из да ња ко ја ће
би ти из ло же на на Бе о град ском
сај му књи га.

У раз го во ру су уче ство ва ли
Го ран Тра и ло вић и Де јан Бо -
снић из Град ске би бли о те ке,
Не ма ња Ро тар, град ски већ ник
за ду жен за кул ту ру и омла ди -
ну, књи жев ник Ва са Пав ко вић,
Вла ди мир Ми тро вић, вла сник
фир ме „Passage Group”, Ду ња
Ро тар из Исто риј ског ар хи ва
Пан че во, Да мир Пра шни кар из
На род ног му зе ја Пан че во, Ја -
сми на Ву јо вић, Ја сна Јо ва нов,
Ни ко ла Вла јић и Сло бо дан ка
Пе ро вић из За во да за за шти ту
спо ме ни ка кул ту ре и Ра до ван
Пе ши кан из Ре ги о нал ног цен -
тра за та лен те „Ми хај ло Пу -
пин”.

Град ски већ ник за кул ту ру и
омла ди ну Не ма ња Ро тар ис та -
као је ре зул та те ко је су уста -
но ве кул ту ре и дру ге ор га ни -
за ци је по сти гле у обла сти из -
да ва штва. Он је на гла сио да
Град сва ке го ди не из два ја од -
ре ђе на сред ства ка ко би се обез -
бе ди ла по др шка ова квим про -
јек ти ма.

Пи сац и књи жев ни кри ти -
чар Ва са Пав ко вић на ја вио је
про мо ци ју две ју но вих књи га
у еди ци ји „Нај бо ља” Удру же -
ња књи жев ни ка и књи жев них
пре во ди ла ца, ко је ће би ти
пред ста вље не на Сај му. То су
де ла Бо ја на Сам со на, јед ног
нај бо љих пе сни ка мла ђе ге не -
ра ци је, и Пре дра га Ал ма жа -
на. Пр ве три књи ге из ове еди -

ци је про мо ви са не су про шле
го ди не.

Дом омла ди не Пан че во је у
по след њих го ди ну да на об ја -
вио че тр де сет пр ве „Ру ко пи -
се”. Уред ник про гра ма Не ма -
ња Бла го је вић на гла сио је ко -
ли ко је ова ма ни фе ста ци ја ва -
жна, јер у њој уче ству ју мла ди
и та лен то ва ни пи сци с те ри то -
ри је це ле бив ше Ју го сла ви је. 

Исто риј ски ар хив Пан че во
сва ке го ди не об ја ви ве о ма дра -
го це не књи ге ко је се ба ве исто -
ри о гра фи јом. Ду ња Ро тар из
Ар хи ва ре кла је да је ове го ди -
не број об ја вље них књи га ма -
њи, али да су оне ве о ма ква ли -
тет не и зна чај не за све оне ко -
је за ни ма ју исто риј ски до га ђа -
ји ве за ни за на ше под не бље.
На Сај му ће би ти про мо ви са -
не књи ге „Спо ме ни ца со кол -
ског по кре та у Пан че ву” Сло -
бо да на Пе тров ског, „Исто ри ја
еван ге ли стич ке цр кве не оп -
шти не ауг збур шке ве ро и спо ве -
сти у Пан че ву” Ге ор га Швал ма
и „Ру мун ски пут ни ци у Ср би -
ји” Мир че Ма ра на.

На род ном му зе ју Пан че во
из да ва штво ни је пр вен стве на
де лат ност, али он уз сва ку ау -
тор ску из ло жбу штам па ка та -
ло ге. Да мир Пра шни кар је ре -
као да је у при пре ми но ви, два -
де се ти број „Гла сни ка му зе ја
Ба на та”, ко јим ће би ти обе ле -
же на три де се та го ди шњи ца ње -
го вог по сто ја ња. Рад ном са -
стан ку су при су ство ва ли и ау -
то ри мо но гра фи је о Ба нат ском
Бре стов цу из За во да за за шти -
ту спо ме ни ка кул ту ре – Ја сми -
на Ву јо вић, Ја сна Јо ва нов и
Сло бо дан ка Пе ро вић, а овом
при ли ком је и Ни ко ла Вла јић
при чао о не дав но об ја вље ној
књи зи „Ку ће и љу ди”, ко ја се
ба ви ли ком и де лом три де се -
то ро љу ди с те ри то ри је на шег
гра да, као и ку ћа ма у ко ји ма
су они жи ве ли. Пред ста вље на
су и дру га из да ња За во да ко ја
су об ја вље на из ме ђу два сај ма
књи га.

Сло бо дан ка Пе ро вић је ис -
при ча ла не што ви ше и о сед -
мо го ди шњем про јек ту ко ји ће
фи нан си ра ти По кра ји на, а ко ји

ће се ба ви ти Ба нат ском вој ном
гра ни цом. У окви ру овог про -
јек та би ће обе ле же на две сто та
го ди шњи ца по шу мља ва ња Де -
ли блат ске пе шча ре, а у на ред -
ним го ди на ма За вод ће ра ди -
ти ис тра жи ва ње о Ба нат ској
вој ној гра ни ци. На кра ју про -
јек та ће би ти из да та ве ли ка
мо но гра фи ја у ко јој ће се на ћи
још два ве ли ка ју би ле ја – две -
ста ше зде сет го ди на од осни -
ва ња Вој не гра ни це и сто пе -
де сет од ње ног уки да ња.

Ра до ван Пе ши кан, је дан од
осни ва ча Ре ги о нал ног цен тра
за та лен те „Ми хај ло Пу пин”,
ука зао је на пут из ла ска из кри -
зе на шег дру штва, што је те ма
ње го ве исто и ме не сту ди је („Пут
из ла ска из кри зе – по зи тив на
ка дров ска се лек ци ја”), а по се -
ти о ци штан да ће мо ћи да ви де
и ча со пис ко ји Цен тар го ди на -
ма об ја вљу је. 

Град ска би бли о те ка је, уз за -
јед нич ко из да ње са За во дом за
за шти ту спо ме ни ка кул ту ре о
Ба нат ском Бре стов цу, об ја ви -
ла и но ве бро је ве „Чи та ли шта”,
на уч ног ча со пи са за те о ри ју и
прак су би бли о те кар ства, мо -
но гра фи ју Ми ла на Ђу ки ћа о
51. ме ха ни зо ва ној бри га ди и
сту ди ју „Сте во Чу ту ри ло у кул -
тур ној исто ри ји Ср ба” др На -
та ше Иве тић. Овим из да њи ма
прет хо ди ла је књи га „Се ћам
се” Вла ди ми ра Ми тро ви ћа,
спон зо ра град ског штан да, ко -
ји ће би ти по себ но ди зај ни ран
и опле ме њен сли ка ма Еми ла
Сфе ре и фо то гра фи ја ма Алек -
сан дра Стој ко ви ћа. За јед нич -
ка са јам ска про мо ци ја на Пла -
тоу Бран ка Миљ ко ви ћа на ја -
вље на је за сре ду, 24. ок то бар,
у 10 са ти.

Ше зде сет тре ћи Ме ђу на род -
ни бе о град ски са јам књи га одр -
жа ва се од 21. до 28. ок то бра.
По ча сни гост је Кра ље ви на Ма -
ро ко, а Ниш је град чи јој ће
из да вач кој де лат но сти би ти по -
све ће на по себ на па жња.
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FESTIVAL ĽUDOVÝCH ZVYKOV A OBYČAJÍ A VINOBRANIE V ARADÁČI

Pri sladkom víne najlepšie sa tancuje

TRISTO ROKOV OD PRÍCHODU SLOVÁKOV DO SRBSKA

PRVÉ MIESTO URČENIA: BAJŠA

Aradáč bol začiatkom septembra v zna-
mení dvoch zaujímavých udalostí: vino-
brania a festivalu ľudových zvykov a
obyčají. 8. septembra svitol slnečný a
teplý deň, takže sa 11. vinobranie v Ara-
dáči mohlo začať. Pred miestnym spolo-
čenstvom sa už ráno zoskupili početní
oberači v národných krojoch, ktorí sa v
traktorových prívesoch, pri hudbe a spe-
ve, vybrali do vinohradov.

Keď sa zber sladkého hrozna skončil,
na rade bolo drvenie hrozna a chvíľa,
keď začínal tiecť prúd sladkého vína –
širšie. Kedysi dávno mladé dievčatá bosé
dupali po hrozne v sudoch. Ako to kedy-
si vyzeralo, demonštrovali v krojoch na
scéne pred miestnym spoločenstvom ‒
mladým, aby to videli, a starším, aby si
spomenuli na zašlé časy.

Milovníci folklóru, zvykov a obyčají si
mohli pozrieť výstavu tridsiatich prác

Petra Dešića s názvom „Aradáčania na
fotografiách”.

Jedenásty festival národných zvykov a
obyčají sa začal sprievodom účastníkov
v krojoch, ktorí sa poprechádzali ulica-
mi a návštevníkom predstavili kúsok
svojho programu. Na javisku namonto-
vanom na scéne pred miestnym spolo-
čenstvom vystúpili: už známe harmoni-
kárky z Aradáča, domáci FS Mladosť, FS
Rozmarín a Dom kultúry 3. októbra z
Kovačice, Detvan z Vojlovice, FS Slatina
zo Zvolena, FS Đerđef, KUS Pionir a
spevácka skupina Seferini zo Zrenjani-
na, Šafárik z Nového Sadu a hostia z Ilo-
ku, Hajdučice, Lazareva a Kysáča. Orga-
nizátorom tejto manifestácie bol Mi-
estny odbor Matice slovenskej v Aradá-
či, so štedrou pomocou iných združení a
jednotlivcov. 

Michal Marko

Oslava uskutočnená v dome
Dobrovoľníckeho 
hasičského spolku

Slováci a Maďari spoločne
ako hostitelia 

V malej dedine Bajša pri Báčskej Topole
si 22. septembra pripomenuli vzácne ju-
bileum: tristo rokov od príchodu prvých
Slovákov na územie dnešnej Vojvodiny a
Srbska. Túto skromnú oslavu zorganizo-
val Miestny odbor Matice slovenskej v
Bajši, s pomocou svojich spoluobčanov
Slovákov a Maďarov a členov Dobro-
voľníckeho hasičského spolku z Bajše, v
ktorého miestnostiach sa toto zhroma-
ždenie aj konalo.

Organizačný výbor na čele s dokto-
rom Šandorom Išasegim Tótom vôbec
nemal ľahkú úlohu pripraviť sa na osla-
vu tohto veľkého výročia, lebo sa stretli s
tichým bojkotom väčšiny slovenských
inštitúcií a nezáujmom mnohých mi-

Takže takmer tridsať rokov skôr v porov-
naní s tým, ako to dlho tvrdila jedna
menšia, ale veľmi vplyvná skupina slo-
venských historikov. Po rozsiahlom a za-
ujímavom Babiakovom výklade sa o svo-
je spomienky na známeho učiteľa a kňa-
za v Bajši Jána Klinka s prítomnými po-
delil jeho vnuk Janko Klinko. Na konci
Dr. Šandor Išasegi Tót hovoril o mno-
hých maďarských priezviskách v Bajši,
ktorých korene sú slovenské, resp. o slo-
venských priezviskách, ktoré získali ma-
ďarskú podobu. Počas prestávok medzi
výkladmi jednotlivých prednášateľov,
hostí a hostiteľov slovenskými ľudovými
piesňami zabával komorný orchester
„Zvony” zo Selenče, a to v redukovanom
zložení, pod vedením Juraja Súdiho.

Po chutnom obede prítomným sa
predstavili kandidáti do slovenskej ná-
rodnostnej rady, a následne všetci zá-
ujemcovia mohli navštíviť slovenský etno
dom v Bajši, rodný dom nášho láskavého
hostiteľa Dr. Šandora Išasegiho Tóta. 

Ivan Zafirović

estnych výborov Matice slovenskej a
predstaviteľov lokalít, v ktorých žijú Slo-
váci. Pozvanie na oslavu totižto prijali
len predseda Matice slovenskej v Srbsku
Ján Brtka, členovia MOMS Kysáč, Kova-
čica, Selenča a Vojlovica, národný posla-
nec Pavel Surový s Milinkou Chrťano-
vou, ktorá pracuje v Krajskom sekreta-
riáte pre vzdelávanie, predpisy, správu a
národnostné menšiny ‒ národnostné
spoločenstvá. Je otázne, či by vôbec prišli
aj toľkí, keby neprebiehala volebná kam-
paň do národnostných rád a keby sa
niektorí z nich nechceli predstaviť voli-
čom.

Evidentné je, že mnohí Slováci v Srb-
sku aj ďalej nepoznajú dostatočne svoju
regionálnu a lokálnu históriu, alebo sa
neodbytne a tvrdohlavo držia starého
presvedčenia, že je r. 1745 tým pravým
dátumom príchodu Slovákov do tejto ča-
sti Panónskej nížiny ‒ do Báčskeho Pe-
trovca. Ďalšia priťažujúca okolnosť pre
organizátorov bola aj neprítomnosť našej
spoluobčianky doktorky Maríny Hríbo-
vej, ktorá plánovala mať krátku prednáš-

ku o dialekte Slovákov v Bajši a niek-
torých okolitých lokalitách, v ktorých ži-
jú Slováci. Jej neúčasť bola opodstatnená.
Jej sa, po viacerých márnych pokusoch
zamestnať sa tu, na Filologickej fakulte
Univerzity v Belehrade, náhle, relatívne
ľahko podarilo dostať miesto lektorky na
najstaršej slovenskej univerzite – Univer-
zite Komenského v Bratislave.

Oslava trojstého výročia od príchodu
Slovákov na toto územie sa začala priví-
taním hostí v malej sále Dobro-
voľníckeho hasičského spolku. Potom sa
hostia a hostitelia premiestnili do väčšej
sály, kde sa jednotliví pozvaní hostia
krátko prihovorili a pozdravili prítom-
ných. Úvodné slovo v mene hostiteľov
prečítal Jozef Kolár, jeden z najstarších
Slovákov z Bajše, ktorý krátko opísal slo-
venskú komunitu v tejto obci kedysi a
dnes. Hlavnú prednášku o histórii Bajše,
ktorá je dlhšia než tristo rokov, mal prof.
Dr. Ján Babiak. On predstavil celý rad ne-
priamych a priamych písaných dôkazov o
tom, že prvá skupina Slovákov prišla do
Báčky už v období rokov 1718 ‒ 1720.
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VÝSTAVA OBRAZOV MILOSLAVA DVORÁKA ZO SLOVENSKA

Voľné ťahy štetca precíznou rukou neurológa 

TRETÍ FESTIVAL SLOVENSKÝCH ĽUDOVÝCH KROJOV

KYSÁČ ZNOVU OSLAVUJE KRÁSU

Špecialista na bolesti
chrbtice 

Milovník Dunaja

V Národnom múzeu v Pančeve
bola dňa 5. októbra otvorená vý-
stava obrazov hosťa zo Slovenska,
doktora Miloslava Dvoráka, s ná-
zvom „Ako ja to vidím”. Pán
Dvorák maľuje vo voľnom čase,
pretože je povolaním lekár, pri-
már moderného neurologického
oddelenia nemocnice v Spišskej
Novej Vsi.

Je špecialistom na problémy tý-
kajúce sa chrbtice, a v Levoči i

Spišskej Novej Vsi prispel aj k
zdokonaleniu diagnostických po-
stupov a liečby chorôb krížových
a krčných stavcov chrbtice. Pred-
nášal neurológiu na Katolíckej
univerzite. Do Srbska Dvorák
prišiel so svojimi priateľmi, z kto-
rých je jeden diplomat v dôchod-
ku, organizujúci mu takéto výsta-
vy v zahraničí. Doteraz sa pred-
stavil na viac ako dvadsiatich vý-
stavách na Slovensku, v Poľsku,
Česku a v Srbsku, dakedy aj v ne-
mocniciach. V našej krajine mali
príležitosť pozrieť si jeho obrazy
obyvatelia Padiny a Kulpína, no o
niekoľko dní si ich pozrú aj
obyvatelia Nového Sadu. Na jed-
notlivých obrazoch umelec zná-

zornil spomienky na detstvo.
Spolu so svojimi priateľmi je fa-
scinovaný našou krajinou, ako aj
prívetivosťou hostiteľov a kraja-
nov, ktorí nezabudli na svoje slo-
venské korene.

Miloslav Dvorák hovorí, že ľu-
tuje, že nie je mladší, lebo by si tu
rád kúpil dom, kdesi pri vode, za-
riadil by si záhradu a chodil na
rybačku. Je milovníkom riek,

zvlášť Dunaja, aj keď na vysta-
vených obrazoch nevidno rieky.
U nás sa informoval o tom, aký je
tu Dunaj, či je bohatý na ryby, či
sa dá plaviť v gumovom člne a
pod. Dostal odporúčanie navští-
viť Dunaj a okolie po prúde od
Pančeva a pozrieť si pevnosť Go-
lubac, Viminacium, úžinu Že-
lezné vráta a iné. 

Ivan Zafirović

toho veľmi smutný. Ich cesta ďa-
lej viedla do Vojvodiny a znovu sa
mu zjavili slzy v očiach. Ale ten-
tokrát preto, lebo to bola jedna z
najkrajších chvíľ v jeho živote. Ta-
mojší Slováci prehovorili roz-
košným, archaickým slovenským
jazykom, ktorý si zachovali aj po
uplynutí tristo rokov. V dnešnom
čase, keď slovenskej menšiny v
Poľsku už niet, a všetci Slováci v
Maďarsku sú dávno pomaďarče-
ní, Brenkus vyjadruje obdiv nie-
len svojim krajanom vo Vojvodi-
ne, ktorým sa podarilo zachovať
si náboženstvo, jazyk a identitu v
priebehu storočí, ale aj bratskému
srbskému národu, ktorý im to
umožnil.

Festival pokračoval predstavo-
vaním druhého vydania knihy
„Slovenská krása”. Podľa slov au-
torov tejto fotografickej mono-
grafie, Pavla Surového a Branisla-
va Kokavca, bolo nové vydanie
doplnené päťdesiatimi fotografia-
mi. Jeden z recenzentov knihy,
prof. Dr. Zoroslav Spevák, pove-
dal, že mal veľkú česť podieľať sa
na tvorbe tejto knihy. Odporučil
divákom, aby si dobre zapamätali
jeho hodnotenie, že je „Slovenská
krása” najlepšou slovenskou kni-
hou na tomto území v priebehu

uplynulých tristo rokov. Nové vy-
danie knihy bolo, ako aj predchá-
dzajúce, „pokrstené” na javisku, a
krstnými rodičmi boli predstavi-
telia Krajskej vlády a Mestskej
správy Nového Sadu. Monografiu
riadne zaliali alkoholom. Pred-
stavovanie knihy bolo spestrené
zaujímavými tanečnými vystúpe-
niami našej mladej baletky Alisy
Oravcovej, spevom niekoľkých
starých piesní v slovenskom jazy-
ku v podaní Simonidy Stankovi-
ćovej z Belehradu a vystúpením
hudobnej skupiny „Lego duo” z
Báčskeho Petrovca, s Andreou
Lačokovou ako speváčkou.
Keď riaditeľ Kultúrneho centra
Kysáč a festivalu predstavil všet-
kých členov odbornej poroty, kto-
rá vyberala najkrajší a najauten-
tickejší slovenský kroj, na čele s
Gogou Grubješić, začal sa sprie-
vod početných dievčat z rôznych
slovenských lokalít v tradičných
miestnych ľudových krojoch. Naj-
prv hostitelia ukázali bohatstvo
svojho kroja ‒ až 17 modelov. Po-
tom sa radom predstavili dievčatá
z Kovačice, Bingule, Aradáča, Sta-
rej Pazovy, Selenče a Báčskeho Pe-
trovca, s dvomi až štyrmi starými
krojmi. Bolo to proste neuveri-
teľné pozerať sa na tú krásu, ktorú

zachovali naše prababky, babky a
matky. Dúfajme, že staré skrine,
komody a šatníky skrývajú v sebe
ešte veľa takých cenností. Kým si
odborná porota usporiadala doj-
my a ohodnotila autentickosť
predstavených krojov, druhá po-
rota zo Slovenska, na čele s Bar-
borou Palovičovou, pozvala diev-
čatá, ktoré sa prihlásili na casting
„Miss Folklor Slovensko 2018”,
aby prišli na javisko a predstavili
svoje nadanie, schopnosti a krásu.
Všetky dievčatá ‒ ich štyri, sa roz-
hodli spievať, a porota si do ďalšej
súťaže vybrala Sandru Grňovú z
Pivnice a Ivanu Vozárovú z Kysá-
ča. Festivalový program sa končil
spevom členov zmiešaného chóru
z Kysáča.

Prvú odmenu na festivale za
najautentickejší ľudový kroj zí-
skala Alexandra Filková zo Starej
Pazovy, kým za miss festivalu bo-
la vymenovaná jej spoluobčianka
Ivona Zolnajová. Odovzdané boli
aj druhá a tretia cena, ako aj tri
špeciálne ceny. 

Odovzdaním cien sa tento fe-
stival skončil a družba účastníkov
a hostí pokračovala pri štedrej ve-
čere a koncerte skupiny „Max” zo
Selenče.

Ivan Zafirović

Päťtisíc návštevníkov
v deň otvorenia

Výsledkom projektu „Slovens-
ká krása” bola v r. 2017 jedineč-
ná kniha, ktorá prezentuje et-
nografickú a kultúrnu históriu
tradičných odevov Slovákov na
území Vojvodiny. Autori knihy,
Pavel Surový a Branislav Koka-
vec, oživili zachované slo-
venské kroje na mladých, krás-
nych dievčatách a mládencoch
a vyplnili knihu nádhernými
fotografiami, ktoré hovoria vi-
ac než písané slovo. Samozrej-
me, každú fotografiu sprevádza
aj textový popis v slovenskom a
srbskom jazyku, a pripravený je
už aj v anglickom jazyku. Tohto
roku vyšlo nové, doplnené
vydanie. Tieto fotografie sú vy-
hotovené aj v nadprirodzenej
veľkosti (vo výške dvoch me-
trov) a vystavované boli vo voj-

vodinských mestách, v rámci
programu „Karavána slo-
venských krojov”. Exkluzivita
týchto výstav spočíva v tom, že
okrem fotografií v samotnej
knihe a vo výstavných priesto-
roch, možno sa pozerať aj na
živé modely, t. j. dievčatá na
prehliadke, ktoré sú oblečené v
tradičných krojoch.

Veľký úspech mala výstava
na Bratislavskom hrade dňa 1.
septembra tohto roku, keď na

západnej terase zámku cisárov-
nej Márie Terézie bol vystavený
veľký počet fotografií, sprevá-
dzaný sprievodom dievčat v
krojoch a „krstom” nového vy-
dania knihy. Bol to zvlášť vý-
znamný dátum pre Slovensko,
Deň Ústavy Slovenskej repu-
bliky, ale aj dobrá príležitosť na
to, aby Pavel Surový, krajský
poslanec a riaditeľ Kultúrneho
centra Kysáč, a Branislav Koka-
vec ako autori knihy prijali po-
zvanie predsedu Národnej rady
SR Andreja Danka.

Vernisáž sa začala atraktív-
nym tanečným vystúpením
Alisy Oravcovej. Módnu pre-
hliadku „slovenských prin-
cezných”, ako ich návštevníci
nazvali, predstavili dievčatá z
vojvodinských lokalít, v kto-
rých žijú Slováci. Moderátor-
kou programu bola spolupra-
covníčka tohto projektu Milin-

ka Chrťanová, pomocníčka
Krajského sekretariátu pre
vzdelávanie, predpisy, správu a
národnostné menšiny – národ-
nostné spoločenstvá. Program
spestrili Magdaléna Kaňová a
Ivana Vozárová, ktoré svojím
prednesom starých pôvodných
piesní dojali publikum. Výstava
bola otvorená do 9. septembra,
a v prvý deň si ju pozrelo okolo
5000 nadšených návštevníkov.

Tereza Veberová Oravcová

Veľmi som šťastná a pyšná, že
sa aj moje dva portréty vo vojlo-
vických, slovenských sva-
dobných krojoch ocitli na ex-
kluzívnej výstave fotografií „Slo-
venská krása” na Bratislavskom
hrade. Súčasne bola táto časť vý-
stavy nainštalovaná aj v Národ-
nom múzeu v Zrenjanine. 

Mala som veľkú česť otvoriť
obe expozície svojimi vystúpe-
niami. Keďže je témou celého
projektu slovenská krása mo-
derných dievčat v tradičných
ľudových krojoch, choreografia,
ktorou som sa predstavila, bola

spojom súčasného baletu a slo-
venských tradičných prvkov.
Publikum poznalo aj sprie-
vodnú hudbu s nekaždo-
denným rockovým prejavom,
zloženú podľa motívov pôvod-
nej ľudovej piesne, autora Žeľka
Kolárika Žexa, a veľký potlesk
sprevádzal celé vystúpenie. 

Hoci bol v Bratislave pomer-
ne dáždivý deň, predsa nám do-
volil, aby sme sa fotili v nádher-
nom prostredí zámku, predsta-
vujúc si časy, keď sa cisárovná
Mária Terézia a jej princezné
prechádzali tými komnatami. 

PREZENTOVANIE „SLOVENSKEJ KRÁSY”

Vojvodinské princezné
v Bratislave

Osem lokalít predstavi-
lo tradičné kroje

Niekoľko zaujímavých
sprievodných udalostí

Prvú odmenu získala
Alexandra Filková

V miestnostiach Kultúrneho cen-
tra Kysáč bola 29. septembra po
tretíkrát velebená krása mladých
Sloveniek a starých ľudových kro-
jov. Ako aj počas predchádzajú-
cich rokov, festival sa začal tra-
dičným sprievodom účastníkov v
ľudových krojoch po uliciach Ky-
sáča. Následne vo veľkej letnej sá-
le prebiehala vernisáž a výstava
fotografií obrovských formátov ‒
plagátov s názvom „Tichá krása”
autora Petra Brenkusa, profesio-
nálneho fotografa z Bratislavy.
Hoci sa umelec znovu zameriaval
na ženskú krásu v tradičnom slo-
venskom odeve, ona bola pred-
stavená ináč ako počas predchá-
dzajúcich rokov objektívom Bra-
nislava Kokavca. Pozadie na foto-
grafiách je tentokrát prevažne bi-
ele, a preto je osvetlenie modelov
a ostrosť fotografií bližšie k reál-
nemu. Predstavené sú dievčatá a
kostýmy z mnohých oblastí Slo-
venska a Vojvodiny. Portréty sú
teraz dynamickejšie, lebo sa Peter
Brenkus snažil „zachytiť” ženy a
dievčatá v pohybe, resp. natočiť
ich z nezvyčajných uhlov. K
výstave je vytlačený pekný, malý
katalóg s krátkym autobiogra-
fickým záznamom samotného
autora a jeho slovami vďaky ho-
stiteľom. Okrem iného, napísal,
že začiatkom posledného desaťro-
čia minulého storočia, ako foto-
graf Československej novinovej
agentúry, sprevádzal slovenskú
vládu počas oficiálnej návštevy
Maďarska a Juhoslávie. Program
návštevy zahrňoval aj stretnutie s
krajanmi v týchto krajinách. Na
slovenskom gymnáziu v maďar-
skej lokalite Sarvaš im žiaci zaspi-
evali krásne slovenské piesne, no
keď sa hostia zo Slovenska chceli s
nimi porozprávať, nemohli sa do-
rozumieť. Žiaci im nerozumeli,
lebo, podobne ako aj ich vyučujú-
ce, ovládali iba štátny jazyk ‒ ma-
ďarčinu. Brenkus hovorí, že bol z

DOJMY ALISY ORAVCOVEJ

Na západnej terase
zámku 
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ФЕСТИВАЛ НАРОДНИХ ОБИЧАЈА И БЕРБА ГРОЖЂА У АРАДЦУ

Уз слатко вино најлепше се плеше

ТРИСТА ГОДИНА ОД ДОЛАСКА СЛОВАКА У СРБИЈУ

ПРВО ОДРЕДИШТЕ: БАЈША

Арадац је почетком септембра био
у знаку двају занимљивих догађаја:
бербе грожђа и фестивала народ-
них обичаја. Сунчан и топао дан
освануо је 8. септембра, тако да је
11. арадачка берба грожђа могла да
почне. Испред Месне заједнице су
се већ рано ујутру окупили бројни
берачи у народним ношњама, који
су се у тракторским приколицама,
уз музику и песму, запутили ка ви-
ноградима.

Кад је слатко грожђе обрано, на ред
су дошли муљање грожђа и тренутак
када потече млаз слатког вина – шире.
У давна времена су младе девојке бо-
се газиле грожђе у бурадима. А како је
то некад изгледало, демонстрирале су
у ношњама на платоу код Месне зајед-
нице – младима да покажу, а старији-
ма да се присете прошлих времена.

Љубитељи фолклора, традиције и
обичаја могли су да погледају изло-

жбу тридесет радова Петра Дешића
под називом „Житељи Арадца на фо-
тографијама”.

Једанаести фестивал народних
обичаја почео је дефилеом учесника
у ношњама, који су прошли улицама
и посетиоцима приказали делове
свог програма. На позорници по-
стављеној на платоу МЗ наступили
су: већ чувене арадачке хармоника-
шице, домаћи ФД „Младост”, ФД
„Рузмарин” и ДК „3. октобар” из Ко-
вачице, „Ђетван” из Војловице, ФД
„Слатина” из Зволена, ФД „Ђерђеф”,
КУД „Пионир” и певачка група „Се-
ферини” из Зрењанина, „Шафарик”
из Новог Сада и гости из Илока,
Хајдучице, Лазарева и Кисача. Ор-
ганизатор ове манифестације био је
МО Матице словачке Арадац, уз
свесрдну помоћ осталих удружења и
појединаца.

Михал Марко

Прослава одржана у дому
Добровољног ватрогасног
друштва

Словаци и Мађари 
заједно као домаћини

У малом селу Бајша, код Бачке Тополе,
22. септембра обележен је вредан ју-
билеј: три стотине година од доласка
првих Словака на простор данашње
Војводине и Србије. Ову скромну
прославу је организовао Месни одбор
Матице словачке у Бајши, уз помоћ
својих суграђана Словака и Мађара и
Добровољног ватрогасног друштва из
Бајше, у чијим је просторијама скуп и
одржан.

Организациони одбор, са др Шан-
дором Ишасегијем Тотом на челу, ни-
је имао нимало лак задатак да при-
преми обележавање ове велике годи-
шњице, јер су се сусрели с тихим бој-
котом већине словачких установа и
незаинтересованошћу многих месних

Дакле, скоро тридесет година рани-
је него што је дуго тврдила једна мања,
али врло утицајна група словачких
историчара. После опсежног и зани-
мљивог Бабјаковог излагања своја се-
ћања на познатог бајшанског учитеља
и свештеника Јана Клинка присутни-
ма је пренео његов унук Јанко Клинко.
На крају је др Шандор Ишасеги Тот
говорио о многим мађарским прези-
менима у Бајши чији су корени сло-
вачки, односно о словачким презиме-
нима која су добила мађарски облик.
У паузама између излагања предавача,
госте и домаћине је словачким народ-
ним песмама забављао смањени са-
став камерног оркестра „Звона” из
Селенче, под управом Јураја Суђија.

После укусног ручка присутнима
су се представили кандидати за сло-
вачки национални савет, а затим су
сви заинтересовани могли да обиђу
словачки етно-дом у Бајши, родну ку-
ћу нашег љубазног домаћина др Шан-
дора Ишасегија Тота.

Иван Зафировић

одбора Матице словачке и представ-
ника насеља у којима живе Словаци.
Позиву на прославу су се, наиме, ода-
звали само председник Матице сло-
вачке у Србији Јан Бртка, чланови
МОМС-а Кисач, Ковачица, Селенча и
Војловица, народни посланик Павел
Сурови с Милинком Хрћан, која ради
у Покрајинском секретаријату за
образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине – националне заједни-
це. Питање је да ли би их оволико до-
шло да није време кампање за изборе
за савете националних мањина и да
неки од њих нису желели да се пред-
ставе бирачима.

Очигледно је да многи Словаци у
Србији и даље недовољно познају сво-
ју регионалну и локалну историју или
се упорно и тврдоглаво држе старог
уверења да је 1745. година прави датум
доласка Словака у овај део Панонске
низије, у Бачки Петровац. Додатна
отежавајућа околност за организаторе
био је недолазак наше суграђанке др
Марине Хриб, која је планирала да
одржи кратко предавање о дијалекту

Словака у Бајши и најближим местима
у околини где живе Словаци. Њен из-
останак је био оправдан. Она је, после
више узалудних покушаја да се запо-
сли овде, на Филолошком факултету у
Београду, изненада, релативно лако ус-
пела да добије место лектора на најста-
ријем словачком универзитету – Уни-
верзитету Коменског у Братислави.

Прослава тристагодишњице од до-
ласка Словака на ове просторе поче-
ла је дочеком гостију у малој сали
ДВД-а. Након тога су се гости и дома-
ћини преселили у већу салу, где су
поједине званице одржале краћи го-
вор да би поздравиле скуп. Уводну
беседу је, у име домаћина, прочитао
Јозеф Колар, један од најстаријих бај-
шанских Словака, који је кратко опи-
сао словачку заједницу у овом селу
некад и сад. Главно предавање, о
историји Бајше дужој од триста годи-
на, одржао је проф. др Јан Бабјак. Он
је изнео низ непосредних и посред-
них писаних доказа да је прва група
Словака дошла у Бачку још 1718-
1720. године.
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ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА МИ ЛО СЛА ВА ДВО РА КА ИЗ СЛО ВАЧ КЕ

Сло бод ни по те зи ки чи це пре ци зне ру ке не у ро ло га

ТРЕ ЋИ ФЕ СТИ ВАЛ СЛО ВАЧ КЕ НА РОД НЕ НО ШЊЕ

КИ САЧ ПО НО ВО СЛА ВИ ЛЕ ПО ТУ 

Спе ци ја ли ста за 
бо ле сти кич ме

За љу бље ник у Ду нав

У На род ном му зе ју Пан че во 5.
ок то бра отво ре на је из ло жба
сли ка го ста из Сло вач ке др
Ми ло сла ва Дво ра ка, под на зи -
вом „Ка ко ја то ви дим”. Го спо -
дин Дво рак сли ка у сло бод но
вре ме, јер је по за ни ма њу ле -
кар, при ма ри јус на мо дер ном
не у ро ло шком оде ље њу бол ни -
це у гра ду Спи шка Но ва Вес.

Спе ци ја ли ста је за про бле ме
у ве зи с кич мом и у Ле во чи и
Спи шкој Но вој Вeси је до при -
нео уса вр ша ва њу ди јаг но стич -
ких по сту па ка и ле че ња бо ле -
сти кр сног и врат ног де ла кич -
ме. Пре да вао је не у ро ло ги ју на
Ка то лич ком уни вер зи те ту. У
Ср би ју је Дво рак до шао са сво -
јим при ја те љи ма, од ко јих је је -
дан ди пло ма та у пен зи ји, ко ји
му ор га ни зу је из ло жбе у ино -
стран ству. До са да се пред ста -
вио на ви ше од два де сет из ло -
жби у Сло вач кој, Пољ ској, Че -
шкој и Ср би ји, по не кад и у бол -

ни ца ма. У на шој зе мљи су ње -
го ве сли ке има ли при ли ку да
ви де ме шта ни Па ди не и Кул пи -
на, а за ко ји дан ће их по гле да -
ти и Но во са ђа ни. На по је ди -
ним сли ка ма умет ник је при ка -
зао се ћа ња на де тињ ство. За јед -
но са сво јим при ја те љи ма оп -
чи њен је на шом зе мљом, љу ба -
зно шћу до ма ћи на и су на род -
ни ци ма ко ји ни су за бо ра ви ли
сво је сло вач ке ко ре не.

Ми ло слав Дво рак ка же да жа -
ли што ни је мла ђи, јер би ра до

ов де ку пио ку ћу, не где бли зу
во де, да на пра ви ба шту и иде
на пе ца ње. За љу бљен је у ре ке,
по себ но Ду нав, иа ко на из ло -
же ним сли ка ма не ма ре ка. Код
нас се рас пи ти вао ка кав је Ду -
нав ов де, да ли је бо гат ри бом,
мо же ли се пло ви ти гу ме ним
чам цем. До био је пре по ру ку да
оби ђе Ду нав и око ли ну низ вод -
но од Пан че ва и ви ди твр ђа ву
Го лу бац, Ви ми на ци јум, Ђер -
дап ску кли су ру и др.

Иван За фи ро вић

ни су се спо ра зу ме ли. Уче ни ци
их ни су раз у ме ли, јер су, као и
њи хо ве про фе сор ке, зна ли са -
мо др жав ни је зик, ма ђар ски.
Брен кус ка же да је због то га
био ве о ма ту жан. Пут их је да -
ље во дио у Вој во ди ну и по но во
су му на вр ле су зе на очи. Али
овог пу та за то што му је то био
је дан од нај леп ших тре ну та ка у
жи во ту. Та мо шњи Сло ва ци су
про го во ри ли рас ко шним, ар -
ха ич ним сло вач ким је зи ком,
ко ји су са чу ва ли и по сле 300 го -
ди на. У да на шње до ба, кад сло -
вач ке ма њи не у Пољ ској ви ше
не ма, а сви Сло ва ци у Ма ђар -
ској су одав но по ма ђа ре ни,
Брен кус ис ка зу је ди вље ње не
са мо сво јим су на род ни ци ма у
Вој во ди ни, ко ји су ве ко ви ма
ус пе ли да са чу ва ју сво ју ве ру,
је зик и иден ти тет, не го и брат -
ском срп ском на ро ду, ко ји им
је то омо гу ћио.

Фе сти вал је на ста вљен пред -
ста вља њем дру гог из да ња књи -
ге „Сло вач ка ле по та”. Пре ма
ре чи ма ау то ра ове фо то-мо но -
гра фи је, Па ве ла Су ро вог и Бра -
ни сла ва Ко ка ве ца, но во из да ње
је до пу ње но с пе де сет фо то гра -
фи ја. Је дан од ре цен зе на та
књи ге, проф. др Зо ро слав Спе -
вак, ре као је да му је би ла ве ли -
ка част да уче ству је у ства ра њу
ове књи ге. По ру чио је пу бли ци
да до бро упам ти ње го ву оце ну

да је „Сло вач ка ле по та” нај бо -
ља сло вач ка књи га об ја вље на
на овим про сто ри ма у про те -
клих 300 го ди на. Но во из да ње
књи ге је, као и прет ход но, „кр -
ште но” на би ни, а ку мо ви су
би ли пред став ни ци По кра јин -
ске вла де и Град ске упра ве Но -
вог Са да. Мо но гра фи ја је про -
пи сно за ли ве на ал ко хо лом.
При ка зи ва ње књи ге је обо га -
ће но за ни мљи вим пле сним
тач ка ма на ше мла де ба ле ри не
Али се Ора вец, пе ва њем не ко -
ли ко ста рих пе са ма на сло вач -
ком је зи ку Си мо ни де Стан ко -
вић из Бе о гра да и на сту пом
му зич ке гру пе из Бач ког Пе -
тров ца „Ле го дуо” са Ан дре ом
Ла чок као пе ва чи цом.

По што је ди рек тор КЦ Ки сач
и фе сти ва ла пред ста вио све
чла но ве струч ног жи ри ја за из -
бор нај леп ше и нај а у тен тич ни -
је сло вач ке но шње, с Го гом Гру -
бје шић на че лу, по чео је де фи ле
мно го број них де во ја ка из раз -
ли чи тих сло вач ких ме ста у тра -
ди ци о нал ној ло кал ној на род -
ној оде ћи. Пр во су до ма ћи ни
при ка за ли бо гат ство сво га ру -
ха – чак 17 мо де ла. По сле то га
су се ре дом пред ста ви ле де вој -
ке из Ко ва чи це, Бин гу ле, Пив -
ни це, Арад ца, Ста ре Па зо ве,
Се лен че и Бач ког Пе тров ца, са
две до че ти ри ста ре но шње.
Про сто је би ло не ве ро ват но

ви де ти ка кву су све кра со ту са -
чу ва ле на ше пра ба ке, ба ке и
мај ке. На да мо се да ста ре скри -
ње, ко мо де и ор ма ни кри ју у се -
би још мно го та квих дра го це -
но сти. Док је струч ни жи ри
сре ђи вао ути ске и оце њи ва ла
ау тен тич ност при ка за них оде -
жди, дру га ко ми си ја из Сло вач -
ке, с Бар бо ром Па ло вич на че -
лу, по зва ла је де вој ке ко је су се
при ја ви ле за ка стинг „Miss Fol-
klor, Slovensko 2018” да иза ђу
на сце ну и пред ста ве сво ју да -
ро ви тост, уме ћа и ле по ту. Све
де вој ке, њих че ти ри, од лу чи ле
су да пе ва ју, а жи ри је за да ље
над ме та ње у Сло вач кој иза -
брао Сан дру Гр њу из Пив ни це
и Ива ну Во зар из Ки са ча. Фе -
сти вал ски про грам су сво јом
пе смом при ве ли кра ју чла но ви
ме шо ви тог хо ра из Ки са ча.

Пр ву на гра ду фе сти ва ла за
нај а у тен тич ни ју на род ну но -
шњу до би ла је Алек сан дра
Фил ко из Ста ре Па зо ве, док је
за мис фе сти ва ла иза бра на ње -
на су гра ђан ка Иво на Зол нај.
Уру че не су и дру га и тре ћа на -
гра да, као и три спе ци јал не на -
гра де.

До де лом на гра да фе сти вал је
окон чан, а дру же ње уче сни ка и
го сти ју на ста вље но је уз бо га ту
ве че ру и кон церт гру пе „Макс”
из Се лен че.

Иван За фи ро вић

Пет хи ља да 
по се ти ла ца на дан
отва ра ња

Про је кат „Сло вач ка ле по та”
из ро дио је 2017. го ди не је -
дин стве ну књи гу ко ја пре -
зен ту је ет но граф ску и кул -
тур ну исто ри ју тра ди ци о -
нал ног обла че ња Сло ва ка на
про сто ри ма Вој во ди не. Ау -
то ри књи ге, Па вел Су ро ви и
Бра ни слав Ко ка вец, ожи ве ли
су са чу ва не сло вач ке но шње
на мла дим, ле пим де вој ка ма
и мла ди ћи ма и ис пу ни ли
књи гу пре див ним фо то гра -
фи ја ма ко је го во ре ви ше не го
пи са на реч. На рав но, сва ку
фо то гра фи ју пра ти и тек сту -
ал ни опис на сло вач ком и
срп ском је зи ку, а при пре -
мљен је и на ен гле ском је зи ку.
Ове го ди не је иза шло но во,

до пу ње но из да ње. Ове фо то -
гра фи је су из ра ђе не и у нат -
при род ној ве ли чи ни (ви си не
два ме тра) и из ла га не су у
вој во ђан ским гра до ви ма, у
окви ру про гра ма „Ка ра ван
сло вач ких но шњи”. Екс клу -
зив ност ових из ло жби је у
то ме што се, по ред фо то гра -
фи ја у књи зи и из ло жбе ним
про сто ри ма, мо гу ви де ти и
жи ви мо де ли, тј. де вој ке на
ре ви ји ко је су об у че не у тра -
ди ци о нал не но шње.

Ве ли ки успех из ло жба је
има ла у Бра ти слав ском зам ку,

1. сеп тем бра ове го ди не, ка да
је на за пад ној те ра си дво р ца
ца ри це Ма ри је Те ре зи је из -
ло жен ве ли ки број фо то гра -
фи ја, про пра ћен де фи ле ом
де во ја ка у но шња ма и „кр -
ште њем” но вог из да ња књи -
ге. То је био на ро чи то зна ча -
јан да тум за Сло вач ку, Дан
устав но сти, и до бра при ли ка
да се по зи ву пред сед ни ка
сло вач ког пар ла мен та Ан -
дреа Дан ка ода зо ву Па вел
Су ро ви, по сла ник у Скуп -
шти ни Вој во ди не и ди рек тор
Кул тур ног цен тра Ки сач, и
Бра ни слав Ко ка вец, као ау -
то ри књи ге.

Отва ра ње је по че ло атрак -
тив ним пле сним пер фор ман -
сом Али се Ора вец. Мод ну
ре ви ју „сло вач ких прин це за”,
ка ко су их по се ти о ци на зва -
ли, пред ста ви ле су де вој ке из
вој во ђан ских ме ста у ко ји ма

жи ве Сло ва ци. Про грам је
во ди ла са рад ни ца овог про -
јек та Ми лин ка Хр ћан из по-
крајинског секретаријата за
образовање, прописе, управу
и националне мањине – на-
ционалне заједнице. Про -
грам су обо га ти ле Маг да ле на
Ка ња и Ива на Во зар, ко је су
сво јим из во ђе њем ста рих из -
вор них пе са ма дир ну ле пу -
бли ку. Из ло жба је би ла отво -
ре на до 9. сеп тем бра, а пр вог
да на ју је по гле да ло око 5.000
за ди вље них по се ти ла ца.

Те ре за Ве бер Ора вец

Ве о ма сам срећ на и по но -
сна што су и мо ја два пор -
тре та у вој ло вач ким, сло -
вач ким свад бе ним но шња -
ма би ла на екс клу зив ној из -
ло жби фо то гра фи ја „Сло -
вач ка ле по та” у Бра ти слав -
ском зам ку. Исто вре ме но је
део те из ло жбе по ста вљен и
у На род ном му зе ју у Зре ња -
ни ну.

При па ла ми је ве ли ка част
да сво јим ау тор ским пер фор -
ман сом отво рим обе по став -
ке. По што је те ма це лог про -
јек та сло вач ка ле по та са вре -
ме них де во ја ка у тра ди ци о -
нал ној на род ној но шњи, ко -
ре о гра фи ја ко јом сам се

пред ста ви ла би ла је спој са -
вре ме ног ба ле та и сло вач ких
тра ди ци о нал них еле ме на та.
Пу бли ка је пре по зна ла и пра -
те ћу му зи ку с не сва ки да -
шњим рок из ра зом по мо ти -
ви ма из вор не на род не пе сме
ау то ра Жељ ка Ко ла ри ка
Жек са и ве ли ким апла у зом
ис пра ти ла ком пле тан на -
ступ.

Иа ко је у Бра ти сла ви био
ки шни дан, ипак нам је до -
зво лио да се фо то гра фи ше мо
у пре див ном ам би јен ту зам -
ка, за ми шља ју ћи вре ме на ка -
да су ца ри ца Ма ри ја Те ре зи ја
и ње не прин це зе ше та ле тим
ода ја ма.

ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ „СЛО ВАЧ КЕ ЛЕ ПО ТЕ”

Вој во ђан ске прин це зе
у Бра ти сла ви

Осам ме ста 
при ка за ло
традиционалнe
оде жде

Не ко ли ко 
за ни мљи вих 
про прат них до га ђа ја

Пр ва на гра да 
при па ла 
Алек сан дри Филкo

У про сто ри ја ма Кул тур ног цен -
тра Ки сач, 29. сеп тем бра, тре ћи
пут је ве ли ча на ле по та мла дих
Сло ва ки ња и ста рих на род них
но шњи. Као и ра ни јих го ди на,
фе сти вал је по чео тра ди ци о -
нал ним де фи ле ом уче сни ка у
на род ној оде ћи ки сач ким ули -
ца ма. По том је у ве ли кој лет њој
са ли отво ре на из ло жба фо то -
гра фи ја огром них фор ма та, па -
ноа под на зи вом „Ти ха ле по та”,
Пе те ра Брен ку са, про фе си о -
нал ног фо то гра фа из Бра ти сла -
ве. Иа ко је у умет ни ко вом фо -
ку су по но во би ла жен ска ле по -
та у тра ди ци о нал ном сло вач -
ком ру ху, она је при ка за на дру -
га чи је не го прет ход не го ди не
објек ти вом Бра ни сла ва Ко ка -
ве ца. По за ди на на фо то гра фи -
ја ма је овог пу та углав ном бе ла,
због че га су осве тље ност мо де -
ла и оштри на при ка за бли же
ствар ном. При ка за не су де вој -
ке и ко сти ми из мно гих кра је ва
Сло вач ке и Вој во ди не. Пор тре -
ти су са да ди на мич ни ји, јер се
Пе тер Брен кус тру дио да „ухва -
ти” же не и де вој ке у по кре ту,
од но сно да их сни ми из нео -
бич них угло ва. Уз из ло жбу је
штам пан леп, ма ли ка та лог с
крат ким ау то би о граф ским за -
пи сом са мог ау то ра фо то гра -
фи ја и ње го вим ре чи ма за хвал -
но сти до ма ћи ни ма. Он је, из -
ме ђу оста лог, на пи сао да је по -
чет ком по след ње де це ни је про -
шлог сто ле ћа, као фо то граф
Че хо сло вач ке но вин ске аген -
ци је, пра тио сло вач ку вла ду у
зва нич ној по се ти Ма ђар ској и
Ју го сла ви ји. Про грам по се те је
укљу чи вао и су срет са су на род -
ни ци ма у овим зе мља ма. У сло -
вач кој гим на зи ји у ма ђар ском
ме сту Сар ва шу уче ни ци су им
пе ва ли ле пе сло вач ке пе сме,
али ка да су го сти из Сло вач ке
хте ли с њи ма да по раз го ва ра ју,

УТИ СЦИ АЛИ СЕ ОРА ВЕЦ

На за пад ној те ра си
зам ка
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Не ма осо бе у Вој ло ви ци ко ја не
по зна је Жељ ка Ко ла ри ка Жек -
са. Ја сам га упо знао дав но као
Же ља пан ке ра. И он је то до да -
нас за ме не остао: нео б у здан,
енер ги чан, бес ком про ми сан, ра -
до знао, отво рен, пред у зе тан. А
и до са да шњи жи вот му је пра -
ви ро кер ски...

• Kа ко си се ти, као ор то док -
сни ро кер, об рео у сло вач кој
на род ној му зи ци?

– У РТВ Пан че ву сам се за -
по слио 2000. го ди не као ре а ли -
за тор про гра ма. Па ра лел но
сам ра дио као мон та жер, а с
вре ме ном све ви ше као мон та -
жер еми си ја ре дак ци ја на ма -
њин ским је зи ци ма, по себ но
сло вач ке. На кра ју сам по стао
и уред ник про гра ма на сло вач -
ком је зи ку. Та ко сам не ми нов -
но до шао у бли жи до дир са
сло вач ким је зи ком, на се љи ма,
љу ди ма, кул тур но-умет нич -
ким дру штви ма, фол кло ром и
тра ди ци јом. По че ла је да ме за -
ни ма сло вач ка на род на му зи -
ка, у ко јој сам на шао ин спи ра -
ци ју за сво ју му зи ку. У ме ђу -
вре ме ну сам сви рао с три бјут
бен до ви ма. Зва ли су ме у „Ђе -
тван” да им се при кљу чим.
Помaгао сам им по је ди ним ак -
тив но сти ма, на пра вио сам ор -
ке стар „Бо ро вич ка” и осно вао
жен ску пе вач ку гру пу „Ја го да”.
По што сам био ро кер са од ре -
ђе ним ис ку ством и зна њем,
мо гао сам то да ис ко ри стим за
рад у овим ску пи на ма, да им
пре не сем ту осно ву. „Ја го да” је
има ла мно го успе ха ов де и у
Сло вач кој, на ви ше фе сти ва ла.
Не пре ста но сам се тру дио да
пе ва ње де во ја ка иза ђе из ша -
бло на. Ве жба ли смо у мо јој ку -
ћи, где сам на чи нио ви ше сни -
ма ка на ших про ба да ја сно
ослу шне мо гре шке у пе ва њу.
Сни ми ли смо и CD с не ко ли ко
пе са ма. Ми слим да сам сво јим
ро кер ским зна њем стил ски
уоб ли чио сло вач ку на род ну
му зи ку у Вој ло ви ци, учи нио је
„ма сни јом”, што би ре кли рок
му зи ча ри. По ку шао сам, с јед -
не стра не, да сло вач ку му зи ку
по ве жем с ко ре ни ма из сред ње
Сло вач ке, а с дру ге, да от кри -
јем и об но вим ста ру вој ло вач -
ку на род ну му зи ку. По се ћи вао
сам ста ри је вој ло вач ке му зи ча -
ре ра ди са рад ње и кон сул та ци -
ја. За мо лио сам их да ми по -
мог ну и ко ри гу ју мо је сви ра ње
сло вач ке на род не му зи ке да би
што ви ше ли чи ла на ау тен тич -
ну вој ло вач ку. Хтео сам да му -
зи ци дам пу ни ји звук, да је „ис -
пе глам”.

ПРИ СЕ ЋА ЊА СТА РОГ РО КЕ РА (2)

„MARIENFELD” И ПО ВРА ТАК КО РЕ НИ МА

С „Marienfeld-ом ” сам про -
бао да мо дер ни зу јем сло вач ку
му зи ку. Кад сам оти шао из РТВ
Пан че ва, у по тра зи за дру гим
по слом, у Бе о град, где сам ра -
дио у при ват ним ме диј ским
про дук ци ја ма, по ми слио сам
да тре ба да спо јим сво је про фе -
си о нал но и ро кер ско ис ку ство
и сло вач ку на род ну му зи ку.
Умео сам да мон ти рам, да ра -
дим ка ме ром, те сам сам мо гао
да пра вим ви део-кли по ве. И
све сам од сви рао сам. „Marien-
feld” је у це ло сти мој про је кат.
И то ми је би ло мно го лак ше,
јер ни је фа ли ла ин спи ра ци ја.
Он да сам сво јим ко ле га ма му -
зи ча ри ма дао да чу ју и уве жба -
ју ком по зи ци је зa сви р ку да би -
смо мо гли да на сту па мо ужи во.
До са да сам об ја вио два ал бу ма
„Marienfeld-а” и је дан EP. Тре ћи
ал бум је ура ђен, али га још ни -
сам пу стио у јав ност. У пот пу -
но сти је ау тор ски. За „Marien-
feld” сам до био сил ну по др шку
од ко ле га с ТВ-а и при ја те ља
му зи ча ра.

Не где 2010. го ди не смо као
гру па „Marienfeld” на сту пи ли
на БАРФ-у, Бе о град ском ау -
тор ском рок фе сти валу, и про -
гла ше ни смо за нај бо љи бенд
у Ср би ји. Ти ме смо сте кли
пра во да бу де мо хе длај не ри на

да у Сло вач кој ла ко на ђем по -
сао. Та мо сам за не ко ли ко ме се -
ци до био по сао тим-ли де ра у
„Ја гу ар ланд ро ве ру”. За крат ко
вре ме сам сте као мно го ко ле га
и при ја те ља. У Бра ти сла ви се
осе ћам као код ку ће.

• Да ли си за до во љан тре нут -
ним за по сле њем?

– На по чет ку сам ра дио у
Сло вач кој са мо ра ди нов ца. Са -
да ми опа да при ход, али се мо -
же ре ћи да сам за до во љан.
Имам свој по сао, у Бра ти сла ви
сам, дру жим се с ро ке ри ма и
бај ке ри ма.

• Да ли ти у Бра ти сла ви не до -
ста је не што из Ср би је? Под ко -
јим усло ви ма би се вра тио ку ћи?

– Не до ста ју ми бу рек са си -
ром и мо ји пси. Чим сам сти -
гао, из љу био сам се са пси ма и
оти шао на бу рек (смех). Ру ку
на ср це, у Сло вач кој је жи вот
бо љи. А не го во рим са мо о нов -
цу. Мир ни је је та мо, уре ђе ни је
и ја се бо ље осе ћам. Не раз ми -
шљам о по врат ку. До ла зим у
Пан че во кад имам го ди шњи
од мор да се ви дим с при ја те љи -
ма, се стром и ње ном по ро ди -
цом. Сви ми они не до ста ју. По -
што ме по не кад по се те се стри -
на де ца у Бра ти сла ви, но стал -
ги ја и ни је то ли ко ве ли ка.

Иван За фи ро вић

Ше сна ест ти мо ва 
ме шо ви тог са ста ва

Фуд бал ски тур нир „Diplomats
4 Children”, на ко ме су уче ство -
ва ли ти мо ви пред став ни ка ам -
ба са да у Ср би ји и дру гих уста -
но ва, одр жан је 15. сеп тем бра
на те ре ни ма Аде Ци ган ли је у
Бе о гра ду, у за јед нич кој ор га ни -
за ци ји ам ба са да Сло вач ке и
Пољ ске.

Дру ги по ре ду тур нир отво -
ри ли су ам ба са дор ка Сло вач ке
Ре пу бли ке у Бе о гра ду Њ. е. Даг -
мар Реп че ко ва и ам ба са дор
Пољ ске Њ. е. То маш Ње го диш.
При сут ни ма се обра тио и Фи -
лип Мар ја но вић, члан Град ског
ве ћа Бе о гра да. Он је по хва лио

ХУ МА НИ ТАР НИ ФУД БАЛ СКИ ТУР НИР

По моћ При хва ти ли шту
за де цу

на ред ном БАРФ-у и дру гим
свир ка ма. Од та да нам је би ло
лак ше да сви ра мо у Бе о гра ду,
а до би ја ли смо по зи ве за
свир ку и ван Ср би је. На сту -
па ли смо на фе сти ва ли ма и на
отва ра њу клу бо ва. Ме на џе ри
БАРФ-а су нам пред ло жи ли
да уче ству је мо на „За је чар ској
ги та ри ја ди” у так ми чар ском
де лу. Сви ра ли смо од мах по -
сле „Пар ног ваљ ка”, ка да је,
пре ма про це ни ор га ни за то ра,
би ло из ме ђу 50.000 и 70.000
љу ди. Пр ви пут у жи во ту сам
сви рао пред то ли ком пу бли -
ком. Дра го ми је што су љу ди
ко ји ни су Сло ва ци би ли за до -
вољ ни ка да су чу ли та кву вр -
сту пред ста вља ња словачкe
музикe.

• У жи во ту си се ба вио мно -
гим за ни ма њи ма и де лат но сти -
ма. На ком рад ном ме сту си се
нај ду же за др жао, а ко је ти је
би ло нај дра же?

– Увек сам се тру дио да ра -
дим оно што ме за ни ма, али и
од че га мо же да се жи ви. Нај ду -
же сам ра дио у ме ди ји ма – пре -
ко два де сет го ди на. Ни кад ни -
сам ра дио оно што ми се не
сви ђа. Био сам про фе си о нал ни
вој ник под уго во ром. Па до бра -
нац. Ра дио сам чак и као гра ђе -
ви нац, угра ђи вао сто ла ри ју.
Све то ис ку ство ми је по мо гло

ову ма ни фе ста ци ју и ис та као
да не ма леп шег раз ло га за оку -
пља ње од овог. Фуд бал ски тур -
нир за за по сле не у Ам ба са ди
СР у Бе о гра ду одр жа ва се већ
го ди на ма у ње ном дво ри шту, а
про шле го ди не тур ни ру се при -
кљу чи ло још де вет ам ба са да,
ме ђу ко ји ма и Ам ба са да Пољ -
ске. Та да су до шли на иде ју да
за јед нич ким сна га ма ор га ни зу -
ју тур нир ко ји би био ху ма ни -
тар ног ка рак те ра. Ове го ди не
су се оку пи ли да са ку пе но вац
за При хва ти ли ште за де цу у Бе -
о гра ду. Свим фуд ба ле ри ма је
за хва ли ла ди рек тор ка При хва -
ти ли шта Да ни је ла Стај ко вић,
до дав ши да су на овом тур ни ру
сви уче сни ци по бед ни ци. У
окви ру тур ни ра одр жа на је и
аук ци ја ства ри ко је су до ни ра -
ли ра зни спор ти сти, по бед ни -
ци на олим пиј ским игра ма и

У ме сту Над лак у Ру му ни ји
Де мо крат ски са вез Че ха и Сло -
ва ка сва ке го ди не ор га ни зу је
раз не кул тур не ма ни фе ста ци је
ра ди очу ва ња и раз во ја на ци о -
нал ног иден ти те та Сло ва ка у
Ру му ни ји. Ове го ди не је већ
два де се ти пут одр жан фе сти -
вал со ли ста сло вач ких на род -
них пе са ма из До ње зе мље под
на зи вом „Цез Над лак је...”.

Уз прат њу из ван ред ног на -
род ног ор ке стра, са ста вље ног од
про фе си о нал них му зи ча ра из
Ру му ни је, Сло вач ке и Вој во ди -
не, уче сни ци су се, по де ље ни у
три ста ро сне ка те го ри је, бо ри ли

за ти ту лу нај леп шег гла са. Од
укуп но 36 пе ва ча, 19 је би ло из
Вој во ди не, и то из Ла ли ћа, Бач -
ког Пе тров ца, Но вог Са да, Ки -
са ча, Се лен че, Бо љев ца, Ста ре
Па зо ве, Ко ва чи це, а пр ви пут
од осни ва ња фе сти ва ла на спи -
ску уче сни ка би ло је и име из
Вој ло ви це. Пред ста вља ла ју је
на ша су гра ђан ка Ка та ри на
Кал мар, ко ја је у ка те го ри ји од
осам на ест и ви ше го ди на осво -
ји ла дру го ме сто, што пред ста -
вља још је дан ве ли ки успех за
СКПД „Ђе тван”, наш град Пан -
че во, као и за Сло ва ке у Вој ло -
ви ци. Ми хал Кал мар

вољ на што и на ова кав на чин
мо же по мо ћи де ци, иа ко и ни је
не ки спор ти ста и фуд ба лер.
Гле да о ци ма се пру жи ла је дин -
стве на при ли ка да ви де ам ба са -
до ре у спорт ском из да њу, у ма -
ји ца ма и шорт се ви ма, без кра -
ва та и оде ла, ка ко се над ме ћу у
фуд бал ској игри.

Сред ства ко ја су при ку пље на
на аук ци ји то ком овог ху ма ни -
тар ног тур ни ра, у из но су од
250.000 ди на ра, све ча но су ди -
рек тор ки При хва ти ли шта Да -
ни је ли Стај ко вић уру чи ли
пред став ни ци ам ба са да Сло -
вач ке и Пољ ске. За уз врат су
они од де це ко ри сни ка ове
уста но ве до би ли ма ли мо дел
фуд бал ског игра ли шта од кар -
то на и пла сте ли на, на ко ме су
на срп ском и сло вач ком на пи -
са ли „Хва ла”.

Але на Ку лик

слич но. У тур нир су укљу че ни
де ле га ци ја Европ ске уни је, Ми -
ни стар ство спољ них по сло ва и
Ми ни стар ство омла ди не и
спор та, као и ам ба са де 13 зе ма -
ља у Ср би ји: Че шке, Фин ске,
Дан ске, Грч ке, Ита ли је, Ка на де,
Не мач ке, Пољ ске, Ру си је, САД,
Сло ве ни је, Укра ји не, В. Бри та -
ни је. Ше сна ест еки па се бо ри ло
за пе хар и ме да ље, али и ши ри -
ло ра дост, до бро рас по ло же ње
и спорт ски дух. За ни мљи во је
да је овај ме ђу на род ни тур нир
одр жан истог да на ка да је у
Пољ ској обе ле жа ван Ме ђу на -
род ни дан спо р та. Ове го ди не
су у ти мо ви ма би ле и же не, ме -
ђу ко ји ма и кон зул ка Ам ба са де
Сло вач ке Бар бо ра Га ло ви ћо ва.
Она ка же да је би ла ве о ма за до -

У ЗАВОДУ ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА

Војловачки фото-архив поново привукао пажњу
Прилози шеснаест
колекционара у 
конкуренцији

Завод за културу војвођанских
Словака у Новом Саду прире-
дио је 18. септембра проглаше-
ње победника најлепше фото-
графије фото-конкурса на коме
су представљени традиционал-
ни обичаји и делатности Сло-
вака на овим просторима.

Програм, из два дела, отво-
рила је директорка Завода Ана
Хрћан Лесковац. Прво су крат-
ко представљени филмови ка-
мермана РТВ Војводине и ди-
ректора фотографије Јозефа
Мађара, који ове године обеле-
жава 60 година живота, 50 го-
дина аматерског филмског
стваралаштва и 40 година про-
фесионалне ТВ и филмске ка-
ријере. На видео-биму су еми-
товани снимци које је Јозеф
Мађар начинио од 1968. годи-
не, на којима су забележени до-
гађаји, обичаји, места, призори
неки данас скоро заборављени,

као што је нпр. документарни
филм о Пивницама. Јубилар
Мађар је ове значајне снимке
поклонио архиву Завода како
би били доступни широј јавно-
сти. Током приказивања сни-
мака аутор је коментарисао и

описивао снимљене догађаје и
препричавао занимљиве дого-
довштине и анегдоте. У презен-
тацију су могли да се укључе и
сви присутни љубитељи филма
и фотографије. Затим је усле-
дио други део програма, про-

глашење победника осмог кола
традиционалног фото-конкур-
са који је за тему имао пастир-
ску културу војвођанских Сло-
вака. На конкурс су пристигле
122 фотографије 16 колекцио-
нара. Комисија, коју су чинили
етнолози Маријан Павлов и
Ана Сеч Пинтир и фотограф
Јан Вало, одлучила је да је нај-
боља аутентична фотографија
из Војловице, начињена 1948.
године. Из породичне архиве ју
је изабрала и послала потпи-
сница ових редова. На слици је
њен деда, Јан Цеснак, тада сед-
могодишњи пастир оваца.

Да Војловица има велики и
богат фото-архив који прика-
зује традицију, обичаје, али и
свакодневни живот Словака са
ових простора, показује пода-
так да су до сада на конкурсу
чак четири награде отишле у
наше место. Прву је добила Ма-
рина Листмајер, затим Ана Ку-
харик, а две награде су отишле
у руке Алене Кулик.

Алена Кулик

ФЕ СТИ ВАЛ СО ЛИ СТА

Дру го ме сто 
Ка та ри ни Кал мар



Ни су хте ли ви ше да
ра ту ју

От пор бр зо сло мљен

Вој ни суд не у мо љив,
44 смрт не пре су де

Нај ве ћи пе ша диј ски пук у вој сци
Ау стро у гар ске мо нар хи је био је
71. пук. Глав на по ста ја ње го вих
два ју ба та љо на, ре зер вног пу ка и
глав ног шта ба од 1882. го ди не
би ла је у гра ду Трен чи ну (Сло -
вач ка). Мно ги вој ни ци 71. пе ша -
диј ског пу ка су то ком 1918. го ди -
не пре ко ман до ва ни у Кра гу је -
вац, ода кле је тре ба ло да по ђу на
ита ли јан ски фронт. Про ре ђе ни
са став овог пу ка је по пу њен вој -
ни ци ма и осло бо ђе ним за ро бље -
ни ци ма са Ис точ ног фрон та, по
из ла ску Со вјет ске Ру си је из ра та
у мар ту 1918. го ди не. Они су са
со бом до не ли ре во лу ци о нар не
иде је сло бо де, бун тов ни штва и
па ро лу „До ле рат”.

До по бу не у кра гу је вач кој ка -
сар ни до шло је из не на да и спон -
та но. Тог 2. ју на 1918. би ло је уо -
би ча је но ста ње у 21 сат, по ве чер -
је, ка да се ве ћи на вој ни ка спре -
ма ла за по чи нак. Из у зе так је био
пе ша ди нац Мар тин Ри љак, ко ји
се, буч но пе ва ју ћи, вра ћао с по ла
са та за ка шње ња у ка сар ну. Ње -
гов до ла зак се за вр шио су ко бом
с де жур ним ко ман ди ром Ан то -
ном Бед на ром, ко ји га је по слао
на ра порт. У том мо мен ту у бли -
зи ни се кре та ла гру па вој ни ка из

дру гих је ди ни ца, ко ја је та ко ђе
ка сни ла по сле по ве чер ја. Бед нар
је за њи ма по чео да ви че. То је
би ла ини ци јал на ка пи сла да бук -
не пла мен. Вој ни ци су се об ру -
ши ли на де жур ног Бед на ра, ко га
су из ба ти на ли. Али овим вој ни -
ци ма ко ји су ка сни ли то ни је би -
ло до вољ но, већ су по че ли да ло -
ме ор ма не са оруж јем. Кре ну ла
је ла ви на, ко ја се ни је да ла за у -
ста ви ти. У ка сар ни је од јед ном
на ста ло ко ме ша ње, гнев и же ља
за осве том. По бу ње ни ци су се
мо би ли са ли (за пле ни ли су око
500 пу ша ка и не ко ли ко ми тра -
ље за), на па ли же ле знич ку ста -
ни цу, по ки да ли те ле фон ске во -
до ве, али су за бо ра ви ли на ис -
пре би ја ног Бед на ра, ко ме је ус -
пе ло да алар ми ра нат по руч ни ка
Ер ви на Дој ча.

По бу ње ни ци су ушли и у кан -
це ла ри је и уни шти ли штаб ну

до ку мен та ци ју, а у ка си су про -
на шли 110.000 кру на. Бо је ву му -
ни ци ју ни су ус пе ли да про на ђу,
не го са мо ма не вар ску. Ко ман -
дант ре зер вног ба та љо на пот пу -
ков ник Ар тур Марx дао је уз бу -
ну Сед мом ко њич ком пу ку и ар -
ти ље риј ској ба те ри ји. Сат и по
по сле по но ћи цен тар гра да је
био раш чи шћен од по бу ње ни -
ка и по чео је на пад на ка сар не.
У пет са ти 3. ју на 1918. ка сар -
не су би ле за у зе те, а по бу на
угу ше на. Ис тра га је од мах за -

по че та у ју тар њим са ти ма. За
во ђу по бу не је не зва нич но
окри вљен Вик тор Ко ли брик.

У са ли Ре ги о нал не ко ман де у
Кра гу јев цу 8. ју на 1918. отво ре -
но је ван ред но за се да ње Вој ног
су да. На че ло ра да Су да би ло је
јед но став но и по чи ва ло на две
од лу ке: смрт на или осло ба ђа ју ћа
пре су да. Про цес је во ђен на не -
мач ком је зи ку и тра јао је ве о ма
крат ко. Окри вље ни ма је про чи -
та на оп ту жни ца, а на кон то га и
пре су да. Пре ма од ред ба ма Вој -
ног кри вич ног за ко на, за зло чин
по бу не, осим де гра ди ра ња оних
ко ји су има ли не ки чин, од у зи -
ма ња при зна ња и од ли ко ва ња,
би ла је пред ви ђе на и смрт на ка -
зна. Од осам де сет јед ног оп ту -
же ног, 44 су осу ђе на на смрт. Не -
у мо љи ва, стро га ау стро у гар ска
би ро кра ти ја је из вр ше ње пре су -
де од ре ди ла истог да на у 14 са ти.

Осу ђе ни ци ма је до зво ље но са мо
да на пи шу опро штај но пи смо
сво јим нај бли жим. Не ки од њих
чак ни то ни су ис ко ри сти ли јер
су би ли не пи сме ни.

Ме сто по гу бље ња је би ло на
Ста но вљан ским по љи ма, уда ље -
ним око ки ло ме тар од гра да, где
се на ла зи ло ста ро стре ли ште.
Сви при пад ни ци 71. пе шач ког
пу ка мо ра ли су да бу ду при сут -
ни, а пре вен тив но је би ла рас по -
ре ђе на и јед на ар ти ље риј ска ба -
те ри ја. Те шко ће су на ста ле при -
ли ком фор ми ра ња стре љач ког
во да. До бро вољ но се ни ко ни је
ја вио, а цео 71. пук је та кав чин
стрикт но од био. Из бор је пао на
Г-ба та љон Пр вог бо сан ско хер -
це го вач ког пу ка. Ода бра но је 80
при пад ни ка тог пу ка, ко ји су до -
би ли бо га ту тр пе зу, ал ко хол и
још не ке по год но сти. На че лу
по вор ке на бе лом ко њу је ја хао
пот пу ков ник Маркс са офи ци -
ри ма, а на за че љу су би ли до бо -
ша ри. Све ово је пра ти ло до ма ће
ста нов ни штво, ко је је гла сно из -
го ва ра ло по здрав: „Збо гом, Сло -
ва ци”. На стре ли шту је осу ђе ни -
ци ма још јед ном про чи та на пре -
су да, а за тим је све ште ник очи -
тао мо ли тву. По је ди ни осу ђе ни -
ци су од би ли ве зи ва ње по ве за
пре ко очи ју.

По бу на ре зер вног ба та љо на
71. пе ша диј ског пу ка у Кра гу јев -
цу при кра ју Пр вог свет ског ра -
та би ла је нај ве ћа и нај тра гич ни -
ја по бу на у ау стро у гар ској вој -
сци.

По во дом 100 го ди на од овог
ма са кра, у Кра гу јев цу је одр жан
по мен ко ји су за јед нич ки ор га -
ни зо ва ли Град Кра гу је вац, Вла да
Ре пу бли ке Ср би је и Сло вач ка Ре -
пу бли ка. У име Вла де Ре пу бли ке
Ср би је го во ри ла је ми ни стар ка
Сла ви ца Ђу кић Де ја но вић, а у
име Сло вач ке Ре пу бли ке Њ. е.
Даг мар Реп че ко ва, ам ба са дор ка
у Бе о гра ду. Сло вач ким жр тва ма
су по част ода ле и де ле га ци је Ми -
ни стар ства од бра не Сло вач ке
Ре пу бли ке, На род не скуп шти не,
На род не гар де ве те ра на Сло вач -
ке, гра до на чел ник гра да Трен чи -
на Ри хард Риб ни чек, Вој ни ду -
вач ки ор ке стар, де ле га ци ја Ма -
ти це сло вач ке у Ср би ји пред во -
ђе на пред сед ни ком Ја ном Брт -
ком и чла но ви сло вач ких кул -
тур но-умет нич ких дру шта ва из
До ба но ва ца и Бо љев ца.

Вен це на спо ме ник по гу бље -
ним сло вач ким вој ни ци ма по ло -
жи ли су пред став ни ци Ми ни -
ста р ства од бра не Ср би је и Вој -
ске Ср би је. Пред став ни ци гра -
ђан ског удру же ња Уни ја вој них
ве те ра на из Сло вач ке до не ли су
на ком плекс кра гу је вач ког  спо -
мен-обе леж ја по гру мен зе мље
из сва ког ме ста у Сло вач кој ода -
кле су по ти ца ли по гу бље ни вој -
ни ци, а гру ме ње је прет ход но
осве штао пра во слав ни све ште -
ник.

На осно ву до ступ них 

исто риј ских до ку ме на та 

при ре дио: Ми хал Мар ко

У на шој зе мљи ће 4. но вем бра ове
го ди не би ти одр жа ни из бо ри за
но ве чла но ве са ве та на ци о нал них
ма њи на у Ср би ји. Тог да на ће би ти
би ра ни на не по сред ним из бо ри ма
и чла но ви за Са вет сло вач ке на ци -
о нал не ма њи не. По зи ва мо све гра -
ђа не сло вач ког по ре кла и оне ко ји
се та ко осе ћа ју да ис ко ри сте сво је
гра ђан ско пра во, уче ству ју на из -
бо ри ма и да ју свој глас кан ди да ти -
ма ко ји ма нај ви ше ве ру ју. Прет -

ход но је нео п ход но да се у сво јој
оп штин ској или град ској упра ви
упи шу у по се бан би рач ки спи сак
сло вач ке на ци о нал не ма њи не од -
но сно да про ве ре да ли се на ла зе
на том спи ску. У Пан че ву то мо гу
учи ни ти сва ког рад ног да на у
Град ском услу жном цен тру.

Су гра ђа ни вич ни ји ко ри шће -
њу ра чу на ра упи са ност у по се -
бан би рач ки спи сак мо гу вр ло
ла ко про ве ри ти на ин тер нет

стра ни Ми ни стар ства др жав не
упра ве и ло кал не са мо у пра ве

Вла де Ре пу бли ке Ср би је pbs.ljud-
skaprava.gov.rs.

Петак, 19. октобар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ И ПО ЗИВ

Из бо ри за но ве чла но ве са ве та

Ин тен зив ни та ла си
ма ђа ри за ци је

Aсимилација чи ни
сво је

Ма ло број ни го сти на све -
ча но сти по во дом три сто -
ти не го ди на од до се ља ва ња
Сло ва ка на под руч је да на -
шње Вој во ди не мо гли су из
увод не бе се де Јо зе фа Ко ла -
ра и пре да ва ња проф. др Ја -
на Ба бја ка са зна ти мно го
то га о Бај ши. Пр ви пут се
ово на се ље у до ку мен ти ма
спо ми ње 1462. го ди не, под
име ном Naghbaych, ка да га
је краљ Ма те ја Кор вин по -
кло нио сво јој мај ци Ал -
жбе ти Си ла ђи. По сле Мо -
хач ке бит ке 1526. го ди не
се ло је опу сте ло. Пр ви пут
под са да шњим на зи вом
Бај ша је записанa у јед ном
до ку мен ту из 1665. го ди не.

По је ди ни из во ри го во ре
да је Сло ва ка у Бач кој, и у
Бај ши, би ло још у XVI ве ку,

вр ло ма ло. Има ло је тек 50
до 120 жи те ља. По у зда но се
зна да су пр ва два-три се о -
ска кме та (да нас би то био
пред сед ник МЗ) би ли Сло -
ва ци. Тај пр ви та лас до се -
ља ва ња мно гих на ро да из
дру гих де ло ва Хаб збур шке
мо нар хи је ути цао је на бла -
го број ча но уве ћа ње ста -
нов ни штва у Бач кој. Пре ма
по пи су оба вље ном 1720.
го ди не, на јед ном ква драт -
ном ки ло ме тру би ло је из -
ме ђу тро је и пе то ро љу ди.
Ве ће на се ља ва ње Бај ше по -
чи ње сре ди ном XVIII ве ка,
ка да су тај по сед др жа ли
пен зи о ни са ни ка пе тан
Сте ван За ко, од но сно Сти -
пан и Иван Вој нић с по ро -
ди ца ма. При сти жу Сло ва -
ци еван ге ли ци из Њи тран -
ске, Трен чин ске и По жун -
ске сто ли це, а за њи ма Ср -
би из рас фор ми ра не По ти -
ске вој не гра ни це и Ма ђа ри
ка то ли ци из Пе штан ске,
Хе веш ске, Фе јер ске, Естер -
гом ске и Ђер ске сто ли це.

али је то би ло спо ра дич но
и у ма лом бро ју. На ове и
окол не про сто ре, у Хр ват -
ску и у Ру му ни ју, нај че шће
у руб на, по гра нич на под -
руч ја, на ши пре ци, али и
при пад ни ци дру гих на ро -
да, да кле, до ла зи ли су још
за вре ме вла да ви не Осман -
ли ја. Био је то жи вот пун
опа сно сти и не из ве сно сти,
али по тра га за бо љим усло -
ви ма ег зи стен ци је те ра ла
их је у ове сло бод не про -
сто ре. А те ри то ри ја та да -
шње Бач ке и, ши ре, Па нон -
ске ни зи је, због мно го број -
них кр ва вих би та ка из ме ђу
уга р ске и тур ске вој ске,
Хаб збур шке мо нар хи је и
Осман лиј ског цар ства, упа -
да и зу лу ма рас пу сних на о -
ру жа них од ре да, мно го -
број них мо чва ра, хор ди
опа сних ин се ка та и зве ри,
не до стат ка пит ке во де, че -
стих по ја ва бо ле сти и епи -
де ми ја, гла ди, би ла је, зби -
ља, го то во пу ста. Про фе -
сор Ба бјак на во ди, на осно -
ву до ку ме на та, да су из ме ђу
1703. и 1705. го ди не у та да -
шњој Бач кој жи ве ла све га
два до три чо ве ка на јед ном
ква драт ном ки ло ме тру.
По пис из 1715. го ди не по -
ка зу је да су на том под руч -
ју по сто ја ле са мо 1.264 по -
ро ди це. Већ 1713. су се у
Бај ши по ја ви ле пр ве сло -
вач ке по ро ди це, али се мо -
же ре ћи да оне тек од 1718.
до 1720. сти жу у Бач ку у
зна чај ни јем бро ју и нај пре
се на се ља ва ју у Бај ши. У
по чет ку је ово се ло би ло

Сло вач ка еван ге лич ка
цр ква у Бај ши са гра ђе на је
1823. го ди не. Кра јем XIX и
по чет ком XX сто ле ћа у на -
се љу су жи ве ла 1.224 Сло ва -
ка, не што ма ње не го Ма ђа -
ра (1.579). На жа лост, сло -
вач ка за јед ни ца је ду го, све
до кра ја Ве ли ког ра та, би ла
из ло же на сна жном та ла су
ма ђа ри за ци је. Из ме ђу два
свет ска ра та, упр кос по вољ -
ни јем по ло жа ју сло вач ке
на ци о нал не ма њи не у Кра -
ље ви ни СХС, од но сно Ју го -
сла ви ји, про цес аси ми ла ци -
је сло вач ког у ма ђар ско ста -
нов ни штво Бај ше је на ста -
вљен. Пре Дру гог свет ског
ра та у се лу су се као Сло ва -
ци из ја сни ла 853 ста нов ни -
ка. Њи хов жи вот то ком
рат них го ди на ни је био ни -
ма ло лак због ма ђар ске оку -
па ци о не вла сти, ко ја је на -
ста ви ла сна жну, при сил ну
ма ђа ри за ци ју Бач ке. Иа ко
су у со ци ја ли стич кој Ју го -
сла ви ји тзв. на род но сти до -
би ле мно га ко лек тив на пра -
ва, аси ми ла ци ја, ваљ да због
инер ци је, ни је за у ста вље на.
На по пи су 1981. го ди не у
Бај ши се 377 гра ђа на из ја -
сни ло да су сло вач ке на ци о -
нал но сти. Да нас ово се ло
има око 3.000 ста нов ни ка,
ме ђу ко ји ма је све га сто ти -
нак Сло ва ка. На ста ва се у
Основ ној шко ли „Брат -
ство–је дин ство” већ ду же
вре ме не одр жа ва на сло -
вач ком је зи ку. Чак не ма ни
сло вач ког је зи ка као из бор -
ног пред ме та.

Иван За фи ро вић

КРА ТАК ПРИ КАЗ БАЈ ШЕ КРОЗ ВЕ КО ВЕ

Нај ста ри је сло вач ко
ме сто у Ср би ји
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Niet osoby vo Vojlovici, ktorá ne-
pozná Žeľka Kolárika Žexa. Ja
som sa s ním zoznámil pomerne
dávno, a to ako so Žeľom panke-
rom. On to pre mňa dodnes zostal:
nespútaný, energický, nekompro-
misný, zvedavý, otvorený, podni-
kavý. Aj jeho doterajší život je
vskutku rockový...

• Ako si sa Ty, ortodoxný rocker,
ocitol v slovenskej ľudovej hud-
be?

– V RTV Pančevo som sa za-
mestnal v r. 2000 ako realizátor
programu. Paralelne som praco-
val aj ako montážnik, no po čase
som čoraz viac vykonával práce
montážnika relácií, ktoré pripra-
vovali redakcie v menšinových ja-
zykoch, zvlášť slovenská. Nakoni-
ec som sa stal aj redaktorom pro-
gramu v slovenskom jazyku. Tak
som nutne prišiel do bližšieho
kontaktu so slovenským jazykom,
lokalitami, ľuďmi, kultúrno-ume-
leckými spolkami, folklórom a
tradíciou. Začala ma baviť slo-
venská ľudová hudba, v ktorej
som našiel inšpiráciu pre svoju
hudbu. Medzitým som hral s tri-
bute kapelami. Pozvali ma do De-
tvana, aby som sa k nim pridal.
Pomohol som im jednotlivými
aktivitami, vytvoril som orchester
Borovička a založil som ženskú
spevácku skupinu Jahoda. Keďže
som bol rocker s určitými skúse-
nosťami a vedomosťami, mohol
som to využiť pri práci v týchto
skupinách, aby som im odovzdal
ten základ. Jahoda mala veľký
úspech tu a na Slovensku, na via-
cerých festivaloch. Neustále som
sa snažil o to, aby spev dievčat
opustil šablónu. Cvičili sme v mo-
jom dome, kde som urobil viaceré
snímky našich nácvikov, aby sme
dobre odpočúvali chyby v speve.
Nahrali sme aj CD s niekoľkými
piesňami. Myslím si, že som svo-
jimi vedomosťami rockera štýlo-
vo vytvaroval slovenskú ľudovú
hudbu vo Vojlovici, urobil ju
“mastnejšou”, ako by to povedali
rockoví hudobníci. Pokúsil som
sa, na jednej strane, prepojiť slo-
venskú hudbu s koreňmi zo stred-
ného Slovenska, a na druhej stra-
ne odhaliť a obnoviť starú vojlo-
vickú ľudovú hudbu. Navštevoval
som starších vojlovických hudob-
níkov s cieľom spolupráce a kon-
zultácií. Poprosil som ich, aby mi
pomohli a korigovali moje hranie
slovenskej ľudovej hudby, aby sa
čím viac podobala na autentickú
vojlovickú. Chcel som hudbe dať
plnší zvuk, „vyžehliť” ju. 

S Marienfeldom som sa pokú-
sil o modernizáciu slovenskej
hudby. Keď som odišiel z RTV

SPOMIENKY STARÉHO ROCKERA (2)

MARIENFELD A NÁVRAT KU KOREŇOM

Pančevo, vyhľadávajúc si inú prá-
cu v Belehrade, kde som pracoval
v súkromných mediálnych in-
štitúciách, pomyslel som si, že by
som mal prepojiť svoje profesio-
nálne a rockové skúsenosti so slo-
venskou ľudovou hudbou. Vedel
som robiť montáž, pracovať s ka-
merou, a tak som mohol sám vy-
tvárať videoklipy. A všetko som
odohral sám. Marienfeld je celko-
vo môj projekt. Bolo to oveľa jed-
noduchšie, lebo mi nechýbalo
inšpirácie. Potom som svojim ko-
legom hudobníkom dal vypočuť
si a nacvičiť kompozície na vystú-
penia, aby sme mohli vystupovať
naživo. Doteraz som vydal dva al-
bumy a jedno EP. Tretí album je
pripravený, ale ešte som ho ne-
zverejnil. Je úplne autorský. Pre
Marienfeld som získal silnú pod-
poru od kolegov z televízie a pri-
ateľov hudobníkov. 

Kedysi v r. 2010 sme ako skupi-
na Marienfeld vystupovali na
BARF-e, Belehradskom autor-
skom rockovom festivale, a boli
sme vyhlásení za najlepšiu kapelu
v Srbsku. Tým sme získali právo
byť headlinermi na ďalšom
BARF-e a iných vystúpeniach. Od
vtedy bolo pre nás oveľa jedno-
duchšie hrať v Belehrade a dostá-

získal pozíciu tímlídra v Jaguar
Land Rover. V krátkom čase som
získal mnoho kolegov a priateľov.
V Bratislave sa cítim ako doma. 

• Si spokojný s terajším za-
mestnaním? 

– Na začiatku som na Sloven-
sku pracoval iba z finančných dô-
vodov. Teraz mi klesajú príjmy,
ale dalo by sa povedať, že som
spokojný. Mám svoju prácu, som
v Bratislave, kamarátim sa s roc-
kermi a motorkármi. 

• Chýba ti tam v Bratislave nie-
čo zo Srbska? Za akých podmie-
nok by si sa vrátil domov?

– Chýba mi burek so syrom a
moje psy. Hneď ako som došiel,
pobozkal som psov a odišiel som
na burek (smiech). Ruku na srd-
ce, na Slovensku je život lepší. A
nehovorím iba o peniazoch. Je
tam pokojnejšie, všetko je lepšie
zariadené a ja sa tam cítim lepšie.
Neuvažujem o návrate. Chodím
do Pančeva, keď mám dovolenku,
aby som sa stretol s priateľmi, so
sestrou a jej rodinou. Oni všetci
mi chýbajú. Vzhľadom na to, že
ma sestrine deti občas prídu na-
vštíviť do Bratislavy, nostalgia ani
nie je taká veľká. 

Ivan Zafirović

Šestnásť tímov v 
zmiešanom zložení

Futbalový turnaj „Diplomats 4
Children”, ktorého sa zúčastnili
tímy predstaviteľov veľvyslanecti-
ev v Srbsku a iných inštitúcií, sa
uskutočnil 15. septembra na teré-
noch rekreačného strediska Ada
Ciganlija v Belehrade, v spoločnej
organizácii Veľvyslanectva Slo-
venskej republiky a Veľvyslanec-
tva Poľskej republiky. 

Druhý v poradí turnaj otvorili
veľvyslankyňa Slovenskej repu-
bliky v Belehrade J. E. Dagmar
Repčeková a veľvyslanec Poľskej
republiky J. E. Tomasz Niegod-
zisz. Prítomných oslovil aj Filip
Marjanović, člen Mestského za-

HUMANITÁRNY FUTBALOVÝ TURNAJ

Pomoc pre detský
útulok

vali sme pozvania hrať aj mimo
Srbska. Vystupovali sme v rámci
festivalov a pri otváraní barov.
Manažéri BARF-u nám navrhli,
aby sme sa zúčastnili gitariády v
meste Zaječar v súťažiacej časti.
Hrali sme hneď po kapele Parni
valjak, keď je podľa odhadu orga-
nizátorov prítomných 50 000 až
70 000 ľudí. Po prvýkrát v živote
som hral pred toľkým publikom.
Teší ma, že ľudia, ktorí nie sú Slo-
váci, boli spokojní, keď si vypoču-
li taký druh prezentácie sloven-
skej hudby.

• V živote si sa zaoberal mno-
hými povolaniami a aktivitami.
Na ktorom pracovisku si strávil
najviac času, a ktoré si mal naj-
radšej?

– Vždy som sa snažil robiť to,
čo ma baví, ale aj z čoho sa mo-
žno uživiť. Najdlhšie som praco-
val v médiách – viac než dvadsať
rokov. Nikdy som nerobil to, čo sa
mi nepáčilo. Bol som profesionál-
ny vojak na dohodu. Výsadkár.
Pracoval som dokonca aj ako sta-
vebný robotník, montoval som
PVC nábytok. Všetky tieto skúse-
nosti mi umožnili vyhľadať si ľah-
ko prácu na Slovensku. Tam som
v priebehu niekoľkých mesiacov

stupiteľstva mesta Belehrad. On
pochválil túto manifestáciu a
zdôraznil, že niet lepšieho dôvo-
du na stretnutie sa než je tento.
Futbalový turnaj pre zamestnan-
cov Veľvyslanectva Slovenskej re-
publiky v Belehrade sa koná už
dlhé roky v jeho vonkajších prie-
storoch, a v minulý rok sa k nim
pridalo ešte deväť veľvyslanectiev,
medzi ktorými bolo aj Veľvysla-
nectvo Poľska. Vtedy dostali ná-
pad spoločnými silami zorgani-
zovať turnaj, ktorý by mal huma-
nitárny charakter. Tento rok sa
zoskupili, aby vyzbierali prostri-
edky pre Detský útulok v Bele-
hrade. Riaditeľka útulku Danijela
Stajkovićová poďakovala všetkým
futbalistom a dodala, že sú všetci
účastníci tohto turnaja víťazmi. V
rámci turnaja sa uskutočnila aj
dražba vecí, ktoré darovali rôzni
športovci, víťazi olympijských hi-

Demokratický zväz Čechov a
Slovákov každoročne organizuje
rôzne kultúrne manifestácie v me-
ste Nadlak v Rumunsku s cieľom
zachovania a rozvoja národnej
identity Slovákov v Rumunsku.
Tohto roku sa už po dvadsiatykrát
konal festival sólistov slovenských
ľudových piesní z Dolnej zeme s
názvom „Cez Nadlak je...“. 

V sprievode vynikajúceho ľu-
dového orchestra, zloženého z
profesionálnych hudobníkov z
Rumunska, Slovenska a Vojvo-
diny, účastníci rozdelení do
troch vekových skupín súťažili o
titul najlepšieho hlasu. Z celko-

vo tridsiatich šiestich spevákov
až devätnásť bolo z Vojvodiny, a
to z Lalite, Báčskeho Petrovca,
Nového Sadu, Kysáča, Selenče,
Boľoviec, Starej Pazovy, Kovači-
ce, a po prvýkrát od založenia
festivalu sa na zozname účastní-
kov našlo aj meno z Vojlovice.
Predstavovala ju naša spoluob-
čianka Katarína Kalmárová,
ktorá v kategórii 18+ rokov ob-
sadila druhé miesto, čo predsta-
vuje ešte jeden veľký úspech pre
SKOS Detvan, naše mesto Pan-
čevo, ako aj pre Slovákov vo
Vojlovici.

Michal Kalmár

uviedla, že bola veľmi spokojná,
že aj týmto spôsobom môže po-
môcť deťom, hoci ani nie je neja-
ká aktívna športovkyňa a futba-
listka. Diváci mali jedinečnú prí-
ležitosť pozerať sa na veľvyslan-
cov v športovom oblečení, v trič-
kách a šortkách, bez kravaty a ob-
leku, ako súťažia vo futbalovej
hre. 

Prostriedky, ktoré boli vyzbie-
rané počas tohto humanitárneho
turnaja, vo výške 250 000 dinárov,
predstavitelia veľvyslanectiev Slo-
venska a Poľska slávnostne odov-
zdali riaditeľke detského útulku
Danijele Stajkovićovej. Na oplát-
ku od detí, ktoré využívajú služby
tejto inštitúcie, dostali malý mo-
del futbalového ihriska z kartónu
a plastelíny, na ktorom po srbsky
a po slovensky napísali „Ďakuje-
me vám”.

Alena Kulíková

er a pod. Do turnaja sa zapojili
delegácia Európskej únie, Mini-
sterstvo zahraničných vecí a Mi-
nisterstvo mládeže a športu, ako
aj 13 veľvyslanectiev pôsobiacich
v Srbsku, a to konkrétne veľvysla-
nectvo Česka, Fínska, Dánska,
Grécka, Talianska, Kanady, Ne-
mecka, Poľska, USA, Slovinska,
Ukrajiny a Británie. Šestnásť tí-
mov súťažilo o pohár a medaily,
ale šírilo aj radosť, dobrú náladu a
športový duch. Zaujímavé je, že
sa tento medzinárodný turnaj us-
kutočnil v ten istý deň, keď sa v
Poľsku zaznamenával Medziná-
rodný deň športu. Tohto roku sa v
tímoch objavili aj ženy, medzi
ktorými bola aj konzulka
Veľvyslanectva Slovenskej repu-
bliky Barbora Galovićová. Ona

V ÚSTAVE PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV 

Vojlovický fotoarchív znovu upútal pozornosť
Príspevky šestnástich
zberateľov v 
konkurencii

Ústav pre kultúru vojvodinských
Slovákov v Novom Sade organi-
zoval dňa 18. septembra vyhod-
notenie súťaže o najlepšiu foto-
grafiu, na ktorom sú prezento-
vané tradičné zvyky a aktivity
Slovákov na tomto území.

Program pozostávajúci z dvoch
častí otvorila riaditeľka Ústavu
Anna Chrťanová Leskovcová.
Najprv boli v krátkosti predsta-
vené filmy kameramana RTV
Vojvodina a riaditeľa fotografie
Jozefa Maďara, ktorý si tohto roku
pripomína 60 rokov života, 50 ro-
kov amatérskej filmovej tvorby a
40 rokov profesionálnej TV a fil-
movej kariéry. Na videoprojekto-
re boli premietané nahrávky, kto-
ré Jozef Maďar natáčal od r. 1968,
a na ktorých sú zaznamenané rôz-
ne udalosti, zvyky, miesta, niek-
toré dnes už takmer zabudnuté
výjavy, akými je napr. dokumen-
tárny film o Pivnici. Jubilant Ma-

ďar tento významný videomate-
riál odovzdal do rúk pracovní-
kom archívu Ústavu, aby ich ná-
sledne sprístupnili širšej verejno-
sti. Počas premietania záberov au-

tor komentoval a opisoval jedno-
tlivé záznamy a hovoril o zaují-
mavých zážitkoch a anekdotách.
Do prezentácie sa mohli zapojiť aj
všetci prítomní milovníci filmu a

fotografie. Potom nasledovala
ďalšia časť programu ‒ vyhlásenie
víťaza ôsmeho kola tradičnej fo-
tosúťaže, ktorá sa niesla v zname-
ní pastierskej kultúry Slovákov vo
Vojvodine. Do súťaže bolo odo-
slaných 122 fotografií 16 zbera-
teľov. Komisia, ktorú tvorili etno-
lógovia Marijan Pavlov a Anna
Séčová Pintírová a fotograf Ján
Valo, rozhodla, že najautentickej-
šou je fotografia z Vojlovice, ktorá
bola vyhotovená v roku 1948. Z
rodinného archívu ju vybrala a
poslala autorka týchto riadkov. Na
fotke je jej dedo Ján Cesnak, vtedy
osemročný pastier oviec. 

O tom, že Vojlovica má veľký a
bohatý fotoarchív so zachytenými
tradíciami, zvykmi, ale aj výjavmi
z každodenného života tunajších
Slovákov svedčia údaje, že dopo-
siaľ až štyri odmeny z predmetnej
súťaže poputovali do nášho me-
sta. Prvú získala Marína Listma-
jerová, ďalšiu Anna Kucháriková
a dve odmeny boli odovzdané do
rúk Aleny Kulíkovej. 

Alena Kulíková

FESTIVAL SÓLISTOV

Druhé miesto Kataríne
Kalmárovej



V našej krajine sa 4. novembra
2018 budú konať voľby nových čle-
nov jednotlivých národnostných
rád. V teň deň sa budú na bezpro-
stredných voľbách voliť aj členovia
do Národnostnej rady slovenskej ná-
rodnostnej menšiny v Srbsku. Pozý-
vame všetkých občanov slovenského
pôvodu a tých, ktorí sa tak cítia, aby
využili svoje občianske právo,
zúčastnili sa volieb a udelili svoj hlas
kandidátom, ktorým najviac veria.

Predtým je však nevyhnutné zapísať
sa vo svojej okresnej alebo mestskej
správe do osobitného zoznamu voli-
čov slovenskej národnostnej men-
šiny, resp. skontrolovať, či ste na tom
zozname. V Pančeve to môžete uro-
biť počas všetkých pracovných dní v
Mestskom klientskom centre.

Spoluobčania zbehlí v používaní
počítača môžu predmetný záznam
v osobitnom zozname voličov veľ-
mi ľahko skontrolovať na interne-

tovej stránke Ministerstva štátnej
správy a lokálnej samosprávy vlády

Srbskej republiky http://pbs.ljud-
skaprava.gov.rs:85/. 

Piatok 19. októbra 2018

pancevac@pancevac-online.rs
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Nechceli už viesť vojnu 

Odpor rýchlo potlačený

Vojenský súd
neúprosný, 
44 rozhodnutí o treste
smrti

Najväčším peším plukom v rakús-
ko-uhorskej monarchii bol 71.
pluk. Hlavným sídlom veliteľstva
pluku, jeho dvoch práporov ‒ ná-
hradného a doplňovacieho od r.
1882 bol Trenčín (Slovensko).
Mnohí vojaci 71. pešieho pluku
boli počas r. 1918 premiestnení do
Kragujevaca, odkiaľ mali ísť na ta-
liansky front. Zredukované zlože-
nie tohto pluku bolo doplnené vo-
jakmi a oslobodenými zajatcami z
východného frontu, po vystúpení
sovietskeho Ruska z vojny v marci
1918. Oni so sebou priniesli revo-
lučné idey slobody, povstania a he-
sla „Dolu vojna”.

K povstaniu v kasárni v Kragu-
jevaci došlo náhle a spontánne.
Toho 2. júna 1918 bol zazname-
naný obvyklý stav o 21 hodine, ve-
čierka, keď sa väčšina vojakov pri-
pravovala na odpočinok. Výnim-
kou bol pešiak Martin Riljak, ktorý
sa, hlučne spievajúc, vracal s pol-
hodinovým meškaním do kasárne.
Jeho príchod sa skončil konfliktom
so šikovateľom Antonom Bedná-
rom, veliteľom izby, ktorý ho po-

slal na raport. V tej chvíli sa však v
blízkosti prechádzala skupina vo-
jakov z iných rôt, ktorá taktiež
meškala po večierke. Bednár začal
za nimi kričať. To bola počiatočná
iskra na zapálenie plameňa. Vojaci
zaútočili na pracujúceho Bednára,
ktorého zbili. Avšak týmto onesko-
rencom to nestačilo, ale začali lá-
mať skrine so zbraňami. Spustili
lavínu, ktorá sa už nedala zastaviť.
V kasárni zrazu nastal rozruch,
hnev a túžba po pomste. Vzbúren-
ci sa mobilizovali (zmocnili sa asi
500 pušiek a niekoľkých guľome-
tov), prepadli železničnú stanicu,
prerušili telefónne vedenie, no po-
zabudli na zbitého Bednára, ktoré-
mu sa podarilo alarmovať nadpo-
ručíka Ervina Deutscha.

Vzbúrenci vtrhli aj do kancelárií
a zničili štábnu dokumentáciu, a v
pokladnici našli 110 000 korún.
Nepodarilo sa im nájsť ostrú mu-

níciu, iba debničky s cvičnými ná-
bojmi. Veliteľ náhradného práporu
podplukovník Artur Marx zburco-
val 7. jazdecký pluk a delostreleckú
batériu. Hodinu a pol po polnoci
centrum mesta už bolo vyčistené
od vzbúrencov a začal sa útok na
kasárne. 3. júna 1918 o piatej hodi-
ne kasárne boli obsadené a vzbura
bola potlačená. Vyšetrovanie sa za-

čalo hneď v ranných hodinách. Za
vodcu vzbury bol neoficiálne
označený Viktor Kolibrík.

V sieni Oblastného veliteľstva
(Kreiskommanda) v Kragujevaci
dňa 8. júna 1918 začalo mimoriad-
ne zasadnutie vojenského súdu.
Princíp činnosti súdu bol jedno-
duchý a spočíval v dvoch rozhod-
nutiach: rozhodnutie o treste smrti
alebo o oslobodení. Proces prebie-
hal v nemeckom jazyku a trval veľ-
mi krátko. Obvineným prečítali
obžalobu a vzápätí aj rozsudok. V
súlade s ustanoveniami vo-
jenského trestného zákonníka, za
zločin vzbury, okrem degradácie
tých, ktorí mali nejakú hodnosť,
odňatia ocenení a vyznamenaní,
bol určený aj trest smrti. Z osem-
desiatjeden obžalovaných boli šty-
ridsaťštyria odsúdení na trest smr-
ti. Neúprosná, prísna rakúsko-
uhorská byrokracia stanovila

vykonanie rozsudku v ten istý deň
o 14 hodine. Odsúdencom bolo
povolené napísať len listy na roz-
lúčku svojim najbližším. Niektorí z
nich dokonca ani to nevyužili, lebo
boli negramotní. 

Miestom popravy bolo Stano-
vljanske pole, vzdialené približne
kilometer od mesta, kde sa nachá-
dzala stará srbská strelnica. Všetci
príslušníci 71. pešieho pluku muse-
li byť prítomní, a preventívne tam
prišla aj delostrelecká batéria. Ťaž-
kosti vznikli v súvislosti s formova-
ním popravnej čaty. Dobrovoľne sa
nehlásil nikto, zatiaľ čo celý 71.
pluk taký skutok striktne odmietol.
Voľba padla na G. prápor 1. bo-
sniansko-hercegovinského pluku.
Vybraných bolo osemdesiat mužov
toho pluku, ktorí dostali bohatý
prídel stravy, alkohol a niektoré
ďalšie výhody. Na čele sprievodu na
bielom koni jazdil podplukovník
Marx s dôstojníkmi, kým vzadu
boli bubeníci. Toto všetko sledova-
lo domáce obyvateľstvo, ktoré hla-
sne vyslovovalo pozdrav: „Zbo-
hom, Slováci“. Na mieste popravy
bol odsúdencom ešte raz prečítaný
rozsudok, a potom kňaz odriekol
modlitbu. Jednotliví odsúdenci od-
mietli mať zviazané oči. 

Vzbura náhradného práporu 71.
pešieho pluku v Kragujevaci na
sklonku prvej svetovej vojny bola
najväčšou a najtragickejšou vzbu-
rou v rakúsko-uhorskej armáde. 

Pri príležitosti 100. výročia masa-
kry sa v Kragujevaci konala pietna
spomienka, ktorú spoločne zorga-
nizovali Mesto Kragujevac, vláda
Srbskej republiky a Slovenská re-
publika. V mene vlády Srbskej re-
publiky sa prihovorila ministerka
Slavica Đukićová Dejanovićová,
zatiaľ čo v mene Slovenskej repu-
bliky hovorila J. E. Dagmar Repče-
ková, veľvyslankyňa SR v Belehra-
de. Slovenským obetiam odovzdali
hold aj delegácie Ministerstva ob-
rany SR, Národnej rady SR, Ná-
rodnej gardy slovenských voj-
nových veteránov, primátor mesta
Trenčín Richard Rybníček, členo-
via Vojenskej dychovky, delegácia
Matice slovenskej v Srbsku na čele
s predsedom Jánom Brtkom a čle-
novia slovenských kultúrno-ume-
leckých spolkov z Dobanoviec a
Boľoviec.

Vence k pomníku popraveným
slovenským vojakom položili pred-
stavitelia Ministerstva obrany Srb-
ska a Vojska Srbska. Predstavitelia
občianskeho združenia Únia Voj-
nových veteránov Slovenskej repu-
bliky priniesli do spomienkového
komplexu v Kragujevaci hrudku
zeme z každého miesta na Sloven-
sku, z ktorého pochádzali poprave-
ní vojaci, pričom hrudky predtým
posvätil pravoslávny kňaz.

Na základe dostupných
historických dokumentov 

pripravil: Michal Marko

STO ROKOV OD VZBURY V KRAGUJEVACI (1918–2018)

DÔSTOJNÉ PRIPOMENUTIE SMUTNÉHO 
JUBILEA 

OZNÁMENIE A POZVANIE

Voľby nových členov národnostných rád

Intenzívne vlny
maďarizácie

Asimilácia prináša
svoje

Málopočetní hostia na oslave
pri príležitosti trojstého
výročia od príchodu Slová-
kov na územie dnešnej Voj-
vodiny sa mohli z úvodného
slova Jozefa Kolára a predná-
šky prof. Dr. Jána Babiaka
dozvedieť veľa o Bajši. Prvý-
krát sa táto lokalita spomína
v dokumentoch v r. 1462 pod
názvom Naghbaych, keď ju
kráľ Matej Krovín daroval
svojej matke Alžbete Szilágy-
iovej. Po bitke pri Moháči v r.
1526 sa dedina vyprázdnila.
Prvýkrát sa pod dnešným ná-
zvom Bajša uvádza v jednom
dokumente z r. 1665. 

Jednotlivé pramene sved-
čia o tom, že Slováci boli v
Báčke, a teda aj v Bajši, už v
16. storočí, no ich výskyt bol
sporadický a málopočetný.

údaje o tom, že prví dvaja ‒
traja dedinskí nevoľníci
(dnes by to bol predseda mi-
estneho spoločenstva) boli
Slováci. Tá prvá vlna sťaho-
vania mnohých národov z
iných častí habsburskej mo-
narchie vplývala na mierne
zvýšenie počtu obyvateľov v
Báčke. Podľa sčítania usku-
točnenom v r. 1720, na jed-
nom kilometri štvorcovom
žili traja až piati ľudia. Väčšie
osídľovanie Bajše sa začalo v
polovici 18. storočia, keď to
panstvo vlastnili kapitán v
dôchodku Stevan Zako, resp.
Stipan a Ivan Vojnić s rodina-
mi. Prichádzajú Slováci eva-
njelici z Nitrianskej, Trenči-
anskej a Prešporskej stolice, a
za nimi Srbi z rozformovanej
vojenskej hranice v Potisí a
Maďari katolíci z Peštianskej,
Hevešskej, Fajerskej, Ostri-
homskej a Rábskej stolice. 

Slovenský evanjelický ko-
stol v Bajši bol vybudovaný v
r. 1823. Koncom 19. a začiat-
kom 20. storočia v danej lo-

Do týchto a okolitých regió-
nov, do Chorvátska a do Ru-
munska, najčastejšie do okra-
jových, pohraničných oblastí,
prichádzali naši predkovia,
ale aj príslušníci iných náro-
dov, už za čias panovania
Osmanov. Bol to život plný
nebezpečenstiev a neistôt, ale
vyhľadávanie lepších podmi-
enok existencie nútilo ich
osídľovať tieto voľné oblasti.
Územie dnešnej Báčky a šir-
šie Panónskej nížiny bolo z
dôvodu početných krvavých
bojov medzi uhorskými a tu-
reckými vojskami, habsbur-
skou monarchiou a Osman-
skou ríšou, vpádov a útlakov
rozpustených ozbrojených
síl, početných močiarov, hôrd
nebezpečného hmyzu a ne-
bezpečnej zveri, nedostatku
pitnej vody, častých výskytov
chorôb a epidémií, hladu a
pod. naozaj spustnuté. Profe-
sor Babiak na základe jedno-
tlivých zdrojov uvádza, že v r.
1703 až 1705 žili vo vtedajšej
Báčke dvaja až traja ľudia na
jednom metri štvorcovom.
Sčítanie z r. 1715 svedčí o
tom, že na tom území žilo iba
1264 rodín. Už v r. 1713 sa v
Bajši objavili prvé slovenské
rodiny, ale dalo by sa pove-
dať, že ony až v období rokov
1718 až 1720 prichádzajú do
Báčky vo významnejšom
počte a najprv osídľujú Bajšu.

Na začiatku bola táto dedi-
na veľmi malá. Mala iba 50 až
120 obyvateľov. Spoľahlivé sú

kalite žilo 1224 Slovákov,
trošku menej Maďarov
(1579). Bohužiaľ, slovenská
komunita bola dlho, až do
konca veľkej vojny, vystavená
silnému tlaku maďarizácie.
Medzi dvomi svetovými voj-
nami, napriek priaznivejšie-
mu postaveniu slovenskej
národnostnej menšiny v Krá-
ľovstve Srbov, Chorvátov a
Slovincov, resp. Juhoslávii,
proces asimilácie slo-
venského obyvateľstva s ma-
ďarským obyvateľstvom v
Bajši pokračoval. Pred dru-
hou svetovou vojnou 853
obyvateľov obce vyhlásilo, že
je slovenskej národnosti. Ich
život počas vojnových rokov
vôbec nebol ľahký, a to najmä
z dôvodu maďarskej okupač-
nej moci, ktorá pokračovala v
procese silnej, nútenej maďa-
rizácie Báčky. Aj keď v socia-
listickej Juhoslávii tzv. národ-
nosti získali mnohé kolektív-
ne práva, asimilácia, asi z dô-
vodu inercie, nebola pozasta-
vená. V rámci sčítania v r.
1981 sa 377 obyvateľov Bajše
vyjadrilo, že sú slovenskej
národnosti. Dnes táto lokali-
ta má približne 3000 obyva-
teľov, medzi ktorými je zhru-
ba stovka Slovákov. Vyučova-
nie v Základnej škole Brat-
stva a jednoty už dlhšie ne-
prebieha v slovenskom jazy-
ku. Dokonca slovenčina nie
je ani voliteľným predme-
tom.

Ivan Zafirović

STRUČNÝ PREHĽAD BAJŠE V PRIEBEHU STOROČÍ

Najstaršie slovenské
miesto v Srbsku



По кра јин ски Се кре та ри јат за
обра зо ва ње, про пи се, упра ву
и на ци о нал не ма њи не – на -
ци о нал не за јед ни це до де лио
је Основ ној шко ли „Све ти Са -
ва” из нос од 610.720 ди на ра

за на бав ку опре ме и про грам -
ске тро шко ве за ре а ли за ци ју
дво је зич не на ста ве (на срп -
ском и ен гле ском је зи ку).

Реч је о про грам ској ак тив -
но сти АП Вој во ди не ко ја об -
у хва та фи нан си ра ње и су фи -
нан си ра ње основ них и сред -
њих шко ла у АП Вој во ди ни
ко је ре а ли зу ју дво је зич ну на -
ста ву. „Са ви на шко ла” је не -
дав но на ба ви ла че ти ри деск -
топ ра чу на ра, а оста так нов -
ца је ис ко ри сти ла за про грам -
ске тро шко ве ко ји пра те одр -
жа ва ње дво је зич не на ста ве у
пет оде ље ња те обра зов не
уста но ве.

Нов цем из по кра јин ског бу -
џе та омо гу ће но је да се опре ме
ка би не ти за дво је зич ну на ста -
ву, та ко да је на став ни про цес
умно го ме оса вре ме њен, на ро -
чи то ка да је реч о упо тре би ди -

ги тал них уџ бе ни ка. Ко ри шће -
ње са вре ме них тех но ло ги ја у
обра зов ном про це су под сти че
ак тив ност ђа ка. Уче ни ци су
мно го ви ше мо ти ви са ни и за -
ин те ре со ва ни за рад и уче ње.
По себ ну по год ност пред ста вља
ко ри шће ње ин тер не та, та ко да
су уче ни ци у при ли ци да до ђу
до до дат них са др жа ја, ко ји упот -
пу њу ју на став ни про цес.

За вр ше но гла са ње у
Пан че ву

Ло кал на са мо у пра ва
од ре ди ла, а гра ђа ни
би ра ли

Ком па ни ја НИС по зва ла је гра -
ђа не два на ест ло кал них за јед -
ни ца ши ром Ср би је – Бе о гра -
да, Но вог Са да, Ни ша, Чач ка,
Пан че ва, По жа рев ца, Ки кин -
де, Зре ња ни на, Ка њи же, Ср бо -
бра на, Жи ти шта и Но вог Бе -
че ја – да од 15. до 18. ок то бра
гла са ју за оне про јек те за ко је
же ле да бу ду ре а ли зо ва ни у
окви ру ово го ди шњег про гра ма
„За јед ни ци за јед но”. На ши су -
гра ђа ни би ли су у при ли ци да
гла са ју пу тем сај та www.zajed-
nicizajedno.nis.eu и на тај на -
чин до при не су уна пре ђе њу ква -
ли те та жи во та у на шој ло кал -
ној за јед ни ци.

Ове го ди не је овај пре по зна -
тљи ви дру штве но од го во ран
про грам ком па ни је НИС пре -
тр пео из ме не, та ко да ор га ни -
за ци је и уста но ве ни су има ле
при ли ку да се са ме при ја ве на
кон курс, већ је то ура ди ла

Нео д го вор ни по љо при вред -
ни ци на кон уби ра ња ле ти не
с по ља че сто спа љу ју остат ке,
што је ве о ма опа сно, ка ко због
мо гућ но сти не кон тро ли са ног
ши ре ња ва тре на окол не њи -
ве, та ко и на шум ско ра сти -
ње у бли зи ни. По ред то га, не -
у о би ча је но ви со ке тем пе ра -
ту ре ва зду ха за ово до ба го -
ди не, као и сна жан ве тар по -
го ду ју на ста ја њу по жа ра.

Сто га је Јав но пред у зе ће
„Вој во ди на шу ме” упу ти ло јав -
но сти апел у ко јем под се ћа
гра ђа не да је на мер но спа -
љи ва ње су вих биљ них оста -
та ка ве о ма ри зич но, на ро чи -
то ако се оба вља у бли зи ни
шу ме. Над ле жни у том јав -
ном пред у зе ћу мо ле гра ђа не
да при ме не по ја ча не ме ре за -
шти те од по жа ра, по шту ју ћи
основ на пра ви ла пре вен ти ве:
да не спа љу ју тра ву, ни ско
ра сти ње, ли шће и сме ће на
отво ре ном про сто ру, у ур ба -
ним сре ди на ма, као и на по -
љо при вред ним по се ди ма у
бли зи ни шу ме. По ред то га,
апе лу ју на љу де да не ба ца ју
опу шке у при ро ди, да не рас -
па љу ју ро штиљ на отво ре ном
про сто ру ко ји ни је за ту на -
ме ну пред ви ђен и аде кват но
обез бе ђен и да на кон бо рав -
ка у шу ми по ку пе све што су

са со бом по не ли – укљу чу ју -
ћи и пра зну ам ба ла жу. Ка ко
ка жу, сме ће у шу ми, по ред
то га што трај но за га ђу је жи -
вот ну сре ди ну, мо же узро ко -
ва ти и по жар.

„Вој во ди на шу ме” по зи ва ју
гра ђа не да уко ли ко при ме те

по жар, оба ве зно оба ве сте ва -
тро га сну слу жбу на број те -
ле фо на 193, као и нај бли жу
шум ску упра ву, а уко ли ко не
по сто ји ре ал на опа сност по
га си о ца, по жељ но је да се га -
ше њу по жа ра од мах при сту -
пи. Ка ко твр де, оп ште је по -
зна та чи ње ни ца да се сва ки
по жар у по чет ној фа зи нај -
бр же и нај е фи ка сни је га си.

ЕКОЛОГИЈА
Петак, 19. октобар 2018.
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Страну припремиo 
Зоран

Станижан

АПЕЛ НАД ЛЕ ЖНИХ ОР ГА НА

Не спа љуј те њи ве

У НО ВОМ СА ДУ ОДР ЖА НА МЕ ЂУ НА РОД НА НА УЧ НО ТЕХ НИЧ КА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА О НАФ ТИ

На у ка и стру ка на јед ном ме сту

ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА НЕ ДЕ ЉА КЛИ МАТ СКЕ ДИ ПЛО МА ТИ ЈЕ У БЕ О ГРА ДУ

Пан че вач ки „Гим зе ле ни” у гло бал ној бор би
Пан че вач кој Гим на зи ји „Урош
Пре дић” ука за на је ве ли ка част
јер су ње ни ђа ци и про фе со ри
уче ство ва ли на пре сти жној еко -
ло шкој ма ни фе ста ци ји ко ја је
ор га ни зо ва на кра јем сеп тем -
бра под па тро на том Европ ске
уни је. Реч је о Не де љи кли мат -
ске ди пло ма ти је, ко ја се ши -
ром све та обе ле жа ва од 24. до
29. сеп тем бра, а у на шој пре -
сто ни ци је одр жа на це ло днев -
на ма ни фе ста ци ја под на зи -
вом „Кли мат ско се ло”.

Не де љу кли мат ске ди пло ма -
ти је ор га ни зо ва ли су Ми ни стар -
ство за шти те жи вот не сре ди не
Ре пу бли ке Ср би је и Де ле га ци ја
Европ ске уни је, у са рад њи с Про -
гра мом за раз вој Ује ди ње них
на ци ја и ам ба са да ма Швед ске,
Фран цу ске и Не мач ке, с ци љем
да се пред ста ве ино ва тив на ре -
ше ња у бор би про тив кли мат -
ских про ме на. Је ди на шко ла ко -
ја је овом при ли ком пре зен то -
ва ла сво је еко ло шке ак тив но -
сти би ла је пан че вач ка Гим на -
зи ја „Урош Пре дић”, тач ни је
сек ци ја „Гим зе ле ни”.

Пан че вач ки „Гим зе ле ни” су
пред ста ви ли сво је до са да шње
ак тив но сти на по љу уна пре -
ђи ва ња све сти о по тре би очу -
ва ња жи вот ног про сто ра, као
што је, на при мер, ак ци ја кре -
а тив не ре ци кла же, ка да су ђа -
ци пра ви ли укра се за јел ку од
си ја ли ца и дру гих ре ци кла -
бил них ма те ри ја ла. Го сти ма -
ни фе ста ци ји мо гли су да чи -
та ју еко-стри по ве и да чу ју еко-
апе ле „Гим зе ле них”. Гру па уче -
ни ка ко ји уче не мач ки је зик и
ко ји су, за хва љу ју ћи ан га жо -
ва њу про фе сор ке Рад ми ле Ни -
ко лић, пре две го ди не би ли

го сти сво јих вр шња ка у Ја па -
ну, при ка за ла је сво је ра до ве.
Еми то ва ни су фил мо ви са еко -
ло шким те ма ма ко је су пан -
че вач ки гим на зи јал ци сни ми -
ли то ком бо рав ка у Ја па ну и
ко је су ура ди ли њи хо ви ја пан -
ски дру го ви при ли ком уз врат -
не по се те Пан че ву. По ред то -
га, у Бе о гра ду је био по ста -
вљен про дај ни штанд с ру ко -
тво ри на ма Удру же ња ро ди те -
ља де це с по себ ним по тре ба -
ма.

То ком ма ни фе ста ци је гра -
ђа ни ма су се пред ста ви ле и
дру ге ор га ни за ци је про јек ти -

ма ко ји до при но се бор би про -
тив кли мат ских про ме на, а одр -
жа не су и раз не ак ци је: во жња
би ци кла око је зе ра, еду ка тив -
не ту ре о би о ди вер зи те ту, по -
сма тра ње пти ца, пре по зна ва -
ње раз ли чи тих вр ста фло ре и
фа у не, про јек ци је фил мо ва са
еду ка тив ним са др жа јем из
обла сти за шти те жи вот не сре -
ди не итд.

Да под се ти мо, у бор би про -
тив кли мат ских про ме на ЕУ је
по ста ви ла глав не ци ље ве ко је
је нео п ход но оства ри ти до 2030.
го ди не, а то су сма ње ње еми -
си је га со ва са ефек том ста кле -
не ба ште за 40 од сто и по ве ћа -
ње енер гет ске ефи ка сно сти и
об но вљи вих из во ра енер ги је за
27 од сто. Сво јим са мо на из -
глед скром ним до при но сом
пан че вач ки „Гим зе ле ни” су се
ве о ма од го вор но укљу чи ли у
европ ска на сто ја ња за очу ва ње
жи вот не сре ди не и раз вој еко -
ло шког опи сме ња ва ња у на шој
ло кал ној за јед ни ци.

У по слов ни ци НИС-а у Но вом
Са ду про шле не де ље је одр -
жа на пр ва ме ђу на род на на уч -
но тех нич ка кон фе рен ци ја по -
све ће на обла сти ис тра жи ва ња
и про из вод ње наф те и га са,
ко ју је ор га ни зо ва ла Наф та ин -
ду стри ја Ср би је. Циљ тро днев -
не кон фе рен ци је био је раз -
ме на зна ња и ис ку ста ва на уч -
них ин сти ту ци ја и ин ду стри је
у при ме ни и раз во ју но вих на -
уч них ме то да у ис тра жи ва њу
и екс пло а та ци ји нафт них и га -
сних ле жи шта. Струч ном ску -
пу је при су ство ва ло око 200
уче сни ка, а том при ли ком је
пре зен то ва но укуп но 68 струч -
них ра до ва из обла сти ис тра -
жи ва ња наф те и га са. Те ме
кон фе рен ци је би ле су: раз ра -
да ле жи шта, ге о фи зи ка и ге о -
ло ги ја, са вре ме не тех но ло ги је
и IT у нафт ној ин ду стри ји и
мо де ло ва ње угљо во до нич них
си сте ма.

Над ле жни у НИС-у ис ти чу
да су ор га ни зо ва њем ове кон -
фе рен ци је по но во по твр ди ли
по све ће ност ком па ни је  стал -
ном про фе си о нал ном уса вр ша -
ва њу за по сле них, ка ко у про -
из вод ним бло ко ви ма, та ко и у

ло кал на са мо у пра ва. На и ме,
пред став ни ци на шег гра да од -
ре ди ли су не ко ли ко про је ка -
та чи ју ре а ли за ци ју тре ба да
фи нан си ра Нафт на ин ду стри -
ја Ср би је. Ме сна за јед ни ца
Стре ли ште, уко ли ко осво ји до -
во љан број гла со ва, мо же да
оче ку је да ће у на ред ном пе -

ПРО ГРАМ „ЗА ЈЕД НИ ЦИ ЗА ЈЕД НО” ЗА 2018. ГО ДИ НУ

ДРУ ШТВЕ НО ОД ГО ВОР НА КАМ ПА ЊА

ри о ду би ти са ни ран мул ти -
функ ци о нал ни те рен на Спорт -
ско-ре кре а тив ном цен тру
„Стре ли ште” по ста вља њем но -
ве ас фалт не ба зе и тар тан под -
ло ге. С дру ге стра не, Град је
иза брао про је кат ОШ „До си теј
Об ра до вић” из Омо љи це ко ји
пред ви ђа адап та ци ју ви ше на -

мен ског спорт ског те ре на у
школ ском дво ри шту и по ста -
вља ње тар тан под ло ге. За хва -
љу ју ћи ло кал ној са мо у пра ви,
Спорт ски са вез Пан че во има
мо гућ ност да нов цем НИС-а
са ни ра мул ти функ ци о нал ни те -
рен на Спорт ско-ре кре а тив ном
цен тру „Мла дост” по ста вља њем
но ве под ло ге, као и да уре ди
бе тон ске три би не уград њом сто -
ли ца и огра де уз ко шар ка шки
те рен.

Про грам „За јед ни ци за јед -
но” НИС спро во ди већ де сет
го ди на с ци љем по бољ ша ња
усло ва жи во та гра ђа на из два -
на ест гра до ва и оп шти на у ко -
ји ма ком па ни ја по слу је. До са -
да је кроз овај про грам дру -
штве но од го вор ног по сло ва ња
ком па ни ја уло жи ла ви ше од
ми ли јар ду ди на ра за ре а ли за -
ци ју пре ко 900 про је ка та, a уку -
пан бу џет про гра ма „За јед ни -
ци за јед но” у 2018. го ди ни је
на ни воу од 114,5 ми ли о на ди -
на ра. На овај на чин НИС, под
сло га ном „Бу дућ ност на де лу”,
на ста вља ак тив но сти на по др -
шци ло кал ним за јед ни ца ма ши -
ром Ср би је, по себ но ка да је реч
о мла ди ма.

ДВО ЈЕ ЗИЧ НА НА СТА ВА

На ба вље на нео п ход на
опре ма

ком па ниј ском На уч но тех но ло -
шком цен тру. Он по ред на уч -
но тех нич ке по др шке сег мен ту
ис тра жи ва ња и про из вод ње
наф те и га са пред ста вља и цен -
тар за раз вој и ино ва ци је це ле
ком па ни је. Про шло не дељ на
пре зен та ци ја са вре ме них на -
уч них ме то да и до стиг ну ћа ја -
сно по ка зу је опре де ље ње ру -
ско-срп ског нафт ног ги ган та
да ће да љи раз вој ба зи ра ти на
стал ној  при ме ни ино ва ци ја и

им пле мен та ци ји са вре ме не
опре ме.

Ге на диј Љу бин, пр ви за ме -
ник ге не рал ног ди рек то ра, у
свом по здрав ном го во ру на све -
ча ном отва ра њу овог на уч ног
ску па ис та као је да је из у зет но
по но сан што је НИС ус пео да
на јед ном ме сту оку пи пред -
став ни ке  во де ћих свет ских ин -
ду стриј ских ком па ни ја, на уч -
них и ис тра жи вач ких ин сти ту -
та и на уч не за јед ни це. Он је

ре као да је НИС по све ћен ула -
га њу у зна ње и да је то ком па -
ни ја ко ја не гу је ино ва тив ност
у по сло ва њу. На кра ју свог из -
ла га ња Ге на диј Љу бин је ис та -
као да ова ка кав при ступ омо -
гу ћа ва да љи на пре дак.

По ред пред став ни ка НИС-а
и ком па ниј ског На уч но тех но -
ло шког цен тра (НТЦ), на кон -
фе рен ци ји су уче ство ва ли струч -
ња ци из еми нент них свет ских
нафт них ком па ни ја („Га спром -
њефт”, „Лу ко ил”, „Schlumber-
ger”, DEA, „Wintershell”, INA),
на уч них и обра зов них ин сти -
ту ци ја (Тех нич ки фа кул тет „Ми -
хај ло Пу пин” Уни вер зи те та у
Но вом Са ду, Мо сков ски др жав -
ни уни вер зи те та „Ло мо но сов”,
Др жав ни уни вер зи тет у Санкт
Пе тер бур гу, Ин сти тут за на у ке
о Зе мљи у Па ри зу и дру ги), из
Ср би је, Ру си је, Хр ват ске, Не -
мач ке, Фран цу ске, Грч ке, Хо -
лан ди је и дру гих зе ма ља. У
окви ру кон фе рен ци је одр жа не
су и две ра ди о ни це струч ња ка
из ком па ни ја „Delft Inversion”
и „Schlumberger” о раз во ју и
при ме ни но вих тех но ло ги ја у
се и змич ким и пе тро фи зич ким
ис тра жи ва њи ма.



Шет њом кроз цен тар гра да и
из ло жбом руч них ра до ва чла -
но ви Ме ђу оп штин ске ор га ни -
за ци је са ве за сле пих и сла бо -
ви дих Пан че во обе ле жи ли су у
по не де љак, 15. ок то бра, Свет -
ски дан сле пих – Дан бе лог шта -
па. Овај да тум је уста но вљен
пре ви ше од по ла ве ка с ци љем
да се по диг не свест јав но сти о
про бле ми ма ове ка те го ри је ста -
нов ни штва и да се по раз го ва ра
пре све га о њи хо вој без бед но -
сти и са мо стал но сти.

Пре ма ре чи ма Зла ти бо ра Ла -
за ро ва, пред сед ни ка МОСС
Пан че во, Дан бе лог шта па је
при ли ка да се ука же на не да ће
с ко ји ма се сле па и сла бо ви да
ли ца сва ко днев но су сре ћу, као
и да се на пра ви осврт на про -
те кли пе ри од ка ко би се са гле -
да ло шта је до сад учи ње но да
се те по те шко ће ума ње или у
пот пу но сти укло не.

– Јав ни про сто ри ко ји су ди -
зај ни ра ни на не а де ква тан на -
чин мо гу пред ста вља ти зна чај -
не си гур но сне опа сно сти за сле -
пе и сла бо ви де, па сто га тре ба

по ста ви ти так тил не ста зе, као
и од го ва ра ју ћу звуч ну се ма -
фор ску сиг на ли за ци ју на свим
ва жни јим рас кр сни ца ма у гра -
ду. При сту пач но фи зич ко и со -
ци јал но окру же ње омо гу ћа ва
осо ба ма оште ће ног ви да да ис -
ка жу сво је по тен ци ја ле, ко ји
ни су за не ма ри ви, упр кос њи -
хо вом те шком и ком плек сном
ин ва ли ди те ту. Сле пим и сла -
бо ви дим осо ба ма нео п ход на је
по себ на дру штве на по др шка
ка ко би се рав но прав но укљу -
чи ле у све жи вот не то ко ве –
ис та као је Ла за ров.

У Ме ђу оп штин ској ор га ни -
за ци ји са ве за сле пих и сла бо -
ви дих ис ти чу и то да при ступ
обра зо ва њу уче ни ка и сту де на -
та ко ји су сла бо ви ди или сле -
пи, по себ но оних ко ји се шко -
лу ју у про це су ин клу зи је, убу -
ду ће мо ра би ти мно го бо љи и
кон крет ни ји. Упра во због то га
је Са вез сле пих Ср би је ове го -
ди не у са рад њи с Ми ни стар -
ством прав де и Ми ни стар ством
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка
и со ци јал на пи та ња, кроз про -
је кат под на зи вом „Са чу вај мо
Бра је во пи смо”, обез бе дио сред -
ства за са на ци ју и ства ра ње бо -
љих и са вре ме ни јих усло ва за
рад нај ве ће би бли о те ке за сле -
пе на Бал ка ну „Др Ми лан Бу -
ди мир”.

Петак, 19. октобар 2018.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 
припремила 

Драгана
Кожан

ХРОНИКА

Про шлог ви кен да је одр жан
32. ме ђу на род ни кон грес и
са јам ко зме ти ке „До дир Па -
ри за” у Бе о гра ду. По ча сни
гост и пре да вач био је наш
про сла вље ни про фе сор, док -
тор пла стич не хи рур ги је Бор -
ко Ђор ђе вић, ко ји жи ви и ра -
ди у Ка ли фор ни ји. Ње го ви
па ци јен ти су би ли Џо ан Ко -
линс, Бет си Форд, Ел тон Џон,
Ла ри Кинг и мно ге дру ге ис -
так ну те лич но сти. У знак при -
зна ња за ње гов до при нос раз -
во ју Аме ри ке, Палм Спрингс
му је по да рио спо мен-зве зду
на плоч ни ку гра да.

Те ма пре да ва ња, али и ра -
ди о ни це у окви ру ко је је Ђор -
ђе вић при ка зао тран сплан -
та ци ју ма сти (fat grafting) из
сто ма ка у ли це би ла је фа -
сци нант на. Ура ђе на је у ло -

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

Тран сплан та ци ја 
ма сти „пе гла” бо ре

Глад

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Уку сним и здра вим пра ли на ма

од су вог во ћа са ср цем од ора ха,

у „ка пу ти ћу” од фи не чо ко ла де,

за и ста је те шко одо ле ти и ма ло

ко се мо же за у ста ви ти са мо на

јед ном ко ла чи ћу.

Са стој ци: 200 гра ма су вих

шљи ва (без ко шти ца), око 100

гра ма је згра ора ха или 100 гра -

ма мар ци па на и ма ло ру ма (по

же љи).

За гла зу ру: 100 гра ма цр не чо ко ла де и три ка ши ке уља.

При пре ма: Нај бо ље је ко ри сти ти су ве шљи ве без ко шти ца за то

што их не тре ба се ћи, већ са мо уба ци ти пу ње ње по же љи. За аро -

ма тич ни ји укус, су ве шљи ве се мо гу прет ход но по то пи ти у ал ко хол,

ре ци мо рум или ви ски, и оста ви ти да сто је та ко по то пље не око је -

дан сат уз по вре ме но окре та ње.

За пу ње ње се мо же ко ри сти ти ко шту ња во во ће или сме са од ба -

де ма, то јест мар ци пан. У сва ку су ву шљи ву тре ба ста ви ти по ло ви -

ну је згра ора ха или ку гли цу мар ци па на.

Рас то пи ти чо ко ла ду с ма ло уља на ла га ној тем пе ра ту ри, па сва ку

шљи ву на крат ко по то пи ти у гла зу ру и од ло жи ти на це ло фан док се

гла зу ра не стег не. За тим по су ти пра ли ни це ка ка ом у пра ху и ста ви -

ти у па пир на те кор пи це. Од лич не су као слат ко по сно по слу же ње.

На по ме на: на исти на чин се мо гу пра ви ти ко ла чи ћи и од дру гих

вр ста су вог во ћа, на при мер од су вих кај си ја, ур ми и дру гог.

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

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

Пи ше: Лана Белић

Пра ли не од су вих
шљи ва у чо ко ла ди

кал ној ане сте зи ји, бр зо и ла -
ко, ка ко то обич но би ва ка да
ра ди струч на осо ба. Ма сти
су тран сплан ти ра не у на зо -
ла би јал не бо ре мо де ла. Од -
мах на кон ин тер вен ци је мо -
де лу су би ле по пу ње не бо ре
и ли це је из гле да ло све же и
је дро.

Fat grafting под ра зу ме ва
узи ма ње соп стве ног ма сног
тки ва, ко је се по том об ра ди,
фил три ра и раз би је на сит -
ни је че сти це, а за тим пре ба -
цу је на дру го же ље но ме сто
– на ли це, гру ди или зад њи -
цу. Пре ма ре чи ма др Бор ка
Ђор ђе ви ћа, ни је све јед но ода -
кле се узи ма маст: нај ква ли -
тет ни ја је она из уну тра шњо -
сти бу ти на, али се че сто ко -
ри сти и маст са сто ма ка. Ова
ме то да је мно го ду го трај ни -
ја од хи ја лу рон ских фи ле ра,
јер ма сно тки во оста је трај -
но у ор га ни зму. Ре а лан ре -
зул тат се по сти же три ме се -
ца по сле ин тер вен ци је, на -
кон че га се про це ду ра мо же
по но ви ти уко ли ко је по треб -
но. Та ко ђе је бит но да се по -
сле ин тер вен ци је не др жи ди -
је та јер ће та тран сплан то ва -
на маст пр ва не ста ти.

Кон тра ин ди ка ци је код ове
ме то де ни су мо гу ће, бу ду ћи
да је ма сно тки во узе то из
соп стве ног те ла, па је не мо -
гу ће да га ор га ни зам не при -
хва ти.

Уче ство ва ло ви ше од
400 го сти ју

Го вор ни ци из Ср би је,
Аме ри ке, Сло вач ке,
Че шке и ре ги о на

Нај ве ћи про блем
еду ка ци ја

Ви ше од че ти ри сто ти не го сти -
ју из Ср би је, Сло вач ке, Че шке,
Аме ри ке, Ма ке до ни је, Хр ват -
ске, Цр не Го ре и Бо сне и Хер -
це го ви не уче ство ва ло је од 11.
до 14. ок то бра на Осмом кон -
гре су ане сте ти ча ра, ко ји је одр -
жан у на шем гра ду.

На ску пу под на зи вом „Ане -
сте ти чар да нас”, при ре ђе ном у
ве ли кој са ли Град ске упра ве,
ве ли ки број до ма ћих и ино -
стра них ане сте ти ча ра и струч -
ња ка из ове обла сти у пе так и
су бо ту, 12. и 13. ок то бра, го во -
рио је о еду ка ци ји ме ди цин -
ских се ста ра и тех ни ча ра на
ане сте зи ји, о ур гент ним ста -
њи ма у ане сте зи ји, о ане сте зи -
ји у аб до ми нал ној хи рур ги ји,
о ко му ни ка ци ји ане сте ти ча ра,
ети ци, за кон ској ре гу ла ти ви и
мно гим дру гим ре ле вант ним
те ма ма. Кон грес је ор га ни зо -
ва ло Удру же ње ане сте ти ча ра
Ср би је уз фи нан сиј ску по др -
шку Ми ни стар ства здра вља и
Ко мо ре ме ди цин ских се ста ра
и здрав стве них тех ни ча ра Ср -
би је.

Пре ма ре чи ма Јо ва на Фи ли -
по ви ћа, ане сте ти ча ра са Ин -
сти ту та за он ко ло ги ју и ра ди о -

ВЕ ЛИ КИ КОН ГРЕС ОДР ЖАН У ПАН ЧЕ ВУ

КА КО ЈЕ ТО БИ ТИ АНЕ СТЕ ТИ ЧАР ДА НАС

ло ги ју Ср би је у Бе о гра ду и пред -
сед ни ка Удру же ња ане сте ти ча -
ра Ср би је, шко ло ва ње ме ди -
цин ских се ста ра и тех ни ча ра
на ане сте зи ји глав на је те ма
овог, као и свих до са да шњих
кон гре са.

– Ра ди мо ве о ма од го во ран,
зах те ван и из у зет но стре сан по -
сао и сто га је из у зет но ва жна
на ша еду ка ци ја. Ме ђу тим, тек
пре шест го ди на ус пе ли смо да
офор ми мо спе ци ја ли стич ке
сту ди је на Ви со кој здрав стве -
ној шко ли у Зе му ну, та ко да су
ане сте ти ча ри ко нач но до би ли

при ли ку за спе ци ја ли за ци ју.
Ме ђу тим, на кон то га њи хо во
шко ло ва ње ста је. Сто га нам је
са да циљ да по ку ша мо да до -
би је мо и ма стер и док тор ске
сту ди је ка ко би смо има ли еду -
ко ван ка дар, ко ји ће би ти на
ви си ни за дат ка и ко ји ће мо ћи
да од го во ри на све зах те ве овог
по сла – ис та као је Фи ли по вић.

О то ме ка ко из гле да по сао
ане сте ти ча ра у Аме ри ци и ко -
ли ко се по ло жај ових ме ди цин -
ских рад ни ка ов де и та мо раз -
ли ку је, на ску пу је го во ри ла Љи -
ља на Ко ва че вић, ане сте ти чар у
јед ној бол ни ци у Њу Џер зи ју.

– Из раз го во ра с ко ле га ма ов -
де до шла сам до за кључ ка да
ми у Аме ри ци има мо мно го ви -
ше не за ви сно сти, пре све га због
то га што нам је еду ка ци ја ви -
ша, али и због то га што је си -
стем та кав да та мо има мо ве -
ли ки не до ста так ка дра у овој
сфе ри, па се мно го ви ше ис пла -
ти има ти јед ног ане сте зи о ло га
ко ји ра ди са три или че ти ри
ане сте ти ча ра. Ми смо пот пу но
не за ви сни: ане сте зи о ло зи су с
на ма на по чет ку опе ра ци је и на -
кон то га они на пу шта ју са лу и
не ви ди мо их уоп ште до сле де -
ћег па ци јен та. Мно го пу та се не
по ја ве уоп ште. Шта ви ше, у се -

дам на ест др жа ва у Аме ри ци за -
ко ном је и пред ви ђе но да ане -
сте ти ча ри ра де пот пу но са мо -
стал но, што зна чи да ане сте зи -
о лог ни је ни пла ни ран у ти му –
об ја сни ла је Ко ва че ви ће ва.

Кон гре су је при су ство вао и
др Сло бо дан Ову ка, ди рек тор
Оп ште бол ни це у Пан че ву, ко -
ји је на гла сио да слу жба ане -
сте ти ча ра има по себ но ме сто у
здрав стве ном си сте му, јер су
ане сте ти ча ри, по ред то га што
су крај па ци јен та у опе ра ци о -
ној са ли, че сто и ти ко ји мо ра -
ју да при тек ну у по моћ нај те -
жим бо ле сни ци ма у ин тен зив -
ној не зи. Иа ко је од лив ка дра у
ино стран ство и не до ста так ане -
сте ти ча ра и ане сте зи о ло га бољ -
ка здрав стве ног си сте ма у Ср -
би ји, Ову ка је ис та као да Пан -
че во не ма тај про блем. У Оп -
штој бол ни ци је за по сле но че -
тр на ест ане сте зи о ло га, ко ли ко
их је пред ви ђе но по си сте ма -
ти за ци ји, а не ко ли ко њих још
је на основ ној или ужој спе ци -
ја ли за ци ји. С њи ма у ти му је и
око два де сет ане сте ти ча ра, та -
ко да бол ни ца не ма по те шко -
ћа са ор га ни за ци јом ре дов ног
про гра ма и свих оних ак тив -
но сти у ко ји ма ане сте зи о ло -
шка слу жба ина че уче ству је.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, ка да се по ја ви
осе ћај гла ди ко ји нас не у мо -
љи во на го ни да му се по све -
ти мо, пра во пи та ње је шта
же ли мо да на хра ни мо. Те ло
ко јем по не ста је енер ги је или
не ку емо ци ју по ста вље ну као
основ уве ре ња ко јим кре и -
ра мо сво ју ре ал ност?

До ступ ност ин фор ма ци -
ја нас сва ко днев но до во ди
у си ту а ци ју „бом бар до ва ња”
пре па ра ти ма за по сти за ње
иде ал не те жи не и пре по ру -
ка ма за „здра ву” ис хра ну,
и то суп тил ним на ме та њем
док не по ста ну на ша соп -
стве на мо ра(ња ). По ста вља -
њем не до сти жних ци ље ва
по ста је мо још не за до вољ -
ни ји со бом, из гра ђу је мо ло -
шу сли ку ко јом се пред ста -
вља мо и на ше на ви ке у ве -
зи са ис хра ном до во де до
то га да све ду бље то не мо у
не си гур ност.

Тре ба да се пи та мо из но -
ва ко ју то емо ци ју хра ни -
мо. Кад се по ја ви глад, за
чим је? Шта нам то нај ви -
ше не до ста је? Ка ко се од -
но си мо пре ма се би? С ко -
ли ко љу ба ви хра ни мо те ло,
гла ву и ду шу? Упра во уну -
тра шњи не склад, же ља за
про ме ном на чи на на ко ји
хра ни мо гла ву и ду шу до -
во ди до по ре ме ћа ја ко ји по -
ста ју све ви дљи ви ји кроз
про ме ну те ле сног из гле да.
По се же мо за нај бр жим ре -
ше њем ка ко би смо за до во -
љи ли глад про ту ма че ну сиг -
на ли ма „из сто ма ка” ко је
пре по зна је мо. Све вре ме се
оглу шу је мо о соп стве не по -
тре бе за про ме ном хра не за
гла ву. За си ће ње на ста је пре -
пу ња ва њем ло шим ве сти -

ма, сен за ци ја ма и ла ко свар -
љи вим ис кри вље но сти ма ту -
ђих жи во та, ле по сер ви ра -
ним пре ко ша ре ни ла и на -
пад но сти сва ко дне ви це. Све
је на пра вље но та ко да си -
ви ло соп стве ног жи во та не
при ме ћу је мо. Про ме на на -
чи на на ко ји „хра ни мо гла -
ву” мо гу ћа је је ди но ако на -
пра ви мо све сни от клон од
бу ке и ха о са ко ји су би ли
на вр ху је лов ни ка и ако у
ти ши ни по тра жи мо пу то ка -
зе ка не че му што је по зна -
то као му дрост све сног би -
ра ња и кре и ра ња на чи на на
ко ји пра ви мо те мељ за дру -
га чи ја уве ре ња.

Све док не по кло ни мо па -
жњу хра ни за ду шу, не ма
по ма ка с ме ста на ком смо
се уко па ли хра не ћи се на
уо би ча јен на чин. Глад за
при хва та њем, при па да њем,
по хва лом, при зна њем и пре
све га љу ба вљу по ста је ве -
ли ки по кре тач нај ве ћих
про ме на. Ка да не обра ћа -
мо па жњу и не во ли мо нај -
бит ни ју осо бу у жи во ту, ону
ко ју не гле да мо у очи док
се огле да мо, су лу до је оче -
ки ва ти да ће дру ги да је
при ме те и за во ле. Ни је ла -
ко по сле ду гог вре ме на за -
не ма ри ва ња по но во про на -
ћи и за во ле ти се бе. Ве ћи -
ни је по треб на по моћ и по -
др шка бар у из бо ру је лов -
ни ка. Љу бав пре ма се би је
основ и искра за све дру ге
љу ба ви. Ка да љу ба вљу хра -
ни мо сво ју ду шу, убр зо ће -
мо би ти све до ци при вла че -
ња у свој жи вот дру гих осо -
ба ко је су пу не љу ба ви и
во ле нас тек та ко због оног
што је смо. Тек та да смо
спо соб ни да и ми дру ге во -
ли мо због оног што је су, не
тра же ћи да се ме ња ју у оно
што ни су. Те ло ће увек од -
го во ри ти скла дом и ви тал -
но шћу на хра ну за ду шу од
ко је про на ла зи мо мир, за -
хвал ност и љу бав.

На хра ни ти ду шу или те -
ло – из бор је, као и увек, на
ва ма.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН БЕ ЛОГ ШТА ПА

Јав ни про сто ри 
и да ље про блем 

По сле спе ци ја ли за ци је њи хо во обра зо ва ње ста је



У се лу су жи ве ле три же не.
Пр ва је би ла под ла, дру га ла -
жљи ва, тре ћа се бич на. Се ло
се зва ло Жи вер ни, то ли ко
по зна то да љу ди не жа ле да
пре ђу по ла све та са мо да би
се про ше та ли њи ме, а све
због сли ка ра им пре си о ни ста.
Тре ћа, нај мла ђа, тра жи ла је
оца. Не где дру где. Дру га је
тра жи ла љу бав. Пр ва, нај ста -
ри ја, зна ла је по не што о дру -
ге две. Схва ти ли сте, би ле су
са свим раз ли чи те. Ипак, све
три са ња ле су да оду. За њих
је Жи вер ни био ве ли ки и ле -
пи врт, али с ре шет ка ма. Фа -
та мор га на. Сли ка ко ју је не -
мо гу ће из ву ћи из ра ма.

Је дан пут, на три на ест да -
на, са мо три на ест да на, ре -
шет ке пар ка су се отво ри ле.

Са мо за њих, та ко су ми сли -
ле. Ме ђу тим, са мо је јед на
од њих мо гла да по бег не, дру -
ге две мо ра ле су умре ти. Та -
ко је то би ло. По ли цај це је
за ни ма ла са мо дру га же на,
нај леп ша; тре ћа, нај не и ску -
сни ја, мо ра ла је са ма да спро -
ве де ис тра гу. Пр ва, нај ди -
скрет ни ја, мо гла је мир но да
по сма тра све оста ле. Та пр ва
же на би ла сам ја.

ДРУШТВО
Петак, 19. октобар 2018.

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

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас да ли сте
ика да ве ро ва ли у бај ке. „Пан -
че вац” и из да вач ка ку ћа „Вул -
кан из да ва штво” при пре ми -
ли су по је дан при ме рак књи -
ге „Прин це за ко ја је ве ро ва -
ла у бај ке” Мар ше Град за
два на ша чи та о ца или чи та -
тељ ке ко ји су нај кре а тив ни -
је од го во ри ли на то пи та ње.

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

„Ве ро вао сам и док сам ве -
ро вао, ре дов но сам из ла зио
на из бо ре. Сад ви ше не ве -
ру јем и, сход но то ме, не гла -
сам.” 064/2170...

„Је сам. Ве ро ва ла сам у ону
о прин цу на бе лом ко њу. Тек
по сле пет го ди на бра ка схва -
ти ла сам да сам се уда ла за
ко ња, а не за прин ца!”
063/2631...

На гра де се мо гу пре у зе ти
у књи жа ри „Вул кан” у „Авив
пар ку”.

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај кре -
а тив ни јих од го во ра на пи та -

ње ко ји на ди мак из де тињ -
ства им је нај дра жи. Они ће
осво ји ти по је дан при ме рак
књи ге „Ја сам Аки ко” Сте -
фа на Тић ми ја.

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

„Нај дра жи ми је на ди мак
’на до мо ја’ за то што ме је та -
ко зва ла на на, ко је ви ше не -
ма. При том се уоп ште не зо -
вем На да ни ти би ло шта
слич но.” 064/3656...

„Кад смо би ли ма ли, ни је
знао да из го во ри мо је име,
па ме је звао Ви ва, уме сто
Љи ља. И дан-да нас ме та ко
зо ве. И он, и на ша де ца.”
062/8537...

С до бит ни ци ма ће мо кон -
так ти ра ти на ред них да на, ка -
ко би смо њи хо ве по дат ке про -
сле ди ли спон зо ри ма. Но ва
на град на пи та ња по тра жи те
на стра ни ца ма овог бро ја
„Пан чев ца”.

Д. К.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 24. ок то бра, 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: „Да ли сте не ка да
пра ви ли би ланс свог до са да шњег жи во та?”, на гра ди ће мо по јед -
ним при мер ком књи ге „Ква драт ни ко рен из жи во та” Му ха ре ма
Ба зду ља. 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 „Дел фи”.

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

Би ланс јед ног дав ног пу то ва -
ња и јед не не ста ле зе мље на -
кон што хи ља де ки ло ме та ра
про ху је и го ди не се слег ну.

„Ква драт ни ко рен из жи во -
та” отва ра се сти хо ви ма То ма
Веј тса. Има не чег од те ин то -
на ци је и тог во ка ла у гла су
на ра то ра но вог ро ма на Му -
ха ре ма Ба зду ља. Овај ау тор је
већ пре по зна тљив по ве штом
и узор ном пи са њу из пр вог
ли ца јед ни не, но ни је дан ње -
гов прет ход ни лик ни је био
то ли ко сло је вит и ком плек -
сан. Сер геј Ба бић, Бе о гра ђа -
нин већ до бра но за га зио у пе -
де се те, кре ће на пут за Ту злу.
Го ди на је 2014, а он је у Ту -
зли већ је дан пут био, тач но
два де сет го ди на ра ни је. То -
ком три са та во жње Ба бић се
при се ћа мно го ду жег пу то ва -

ња ка ис тој де сти на ци ји и пра -
ви би ланс што вла сти тог жи -
во та, што по ли тич ких и ге не -
ра циј ских про ма ша ја. Пи шу -
ћи о по ли ти ци, али до стој но
умет но сти ро ма на, по пут
Исма и ла Ка да реа, с Бо ла њо -
вом спо соб но шћу да при ка -
же дух вре ме на кроз опи се
ин те лек ту ал них ко те ри ја, Ба -
здуљ је на пи сао ро ман ко ји
се бр зо чи та и ду го пам ти.

Ква драт ни ко рен из
жи во та

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Цр ни ло тос” 
Ми ше ла Би си ја

Два чи та о ца ко ји до сре де, 24. ок то бра, 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: „Ка кве
ро ма не нај ви ше во ли те да чи та те?”, на гра ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „Цр ни ло тос” Ми ше ла Би си ја. 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.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Уда та за ко ња

Предлоге послати
најкасније до суботе,
20. октобра

У окви ру про јек та Уна пре ђе ње
на ци о нал ног про гра ма за ра -
но от кри ва ње ра ка дој ке у Ре -
пу бли ци Ср би ји, отво рен је кре -
а тив ни кон курс за нај бо љи сло -
ган и/или по стер, ко ји се ре а -
ли зу је у са рад њи с Ја пан ском
аген ци јом за ме ђу на род ну са -
рад њу (ЈИ ЦА), Ми ни стар ством
здра вља Ре пу бли ке Ср би је и
Ин сти ту том за јав но здра вље
„Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут”.

Кон курс је рас пи сан у су срет
ок то бру као Ме ђу на род ном ме -
се цу бор бе про тив ра ка дој ке,
са иде јом да се по диг не свест
јав но сти о ва жно сти скри нин -
га и ра ног от кри ва ња те вр сте
кар ци но ма. Так ми че ње је по -

де ље но у две ка те го ри је, сход -
но жи вот ном до бу ау то ра: јед -
ну ка те го ри ју чи не уче ни ци
осмог раз ре да основ не шко ле,
сред њо школ ци и сту ден ти, док
дру гу чи не гра ђа ни ста ри ји од
осам на ест го ди на. Сво је пред -
ло ге ау то ри мо гу по сла ти у ПДФ
фор ма ту с на зна че ним име ном
и пре зи ме ном, го ди ном ро ђе -
ња и бро јем те ле фо на, нај ка -
сни је до су бо те, 20. ок то бра.
Ре ше ња за нај бо љи по стер тре -
ба по сла ти на имејл адре су kon-
kurs.poster@gmail.com, а ре ше -
ња за сло ган на имејл адре су:
slogan.konkurs@gmail.com.

Струч ни жи ри ће ода бра ти
нај бо ље ра до ве до 31. ок то бра, а
име на по бед ни ка би ће са оп ште -
на на „Феј сбук” стра ни ци „Pink
Ribbon Serbia”, на ко јој мо же те
про на ћи и све ин фор ма ци је о
овом кон кур су. Д. Кожан

Атле ти ча ри Та ми ша су би ли
ве о ма успе шни про шлог ви -
кен да, па су на три так ми че ња
осво ји ли чак 26 ме да ља.

На улич ној тр ци у По жа рев -
цу Ни на Штр каљ је у тр ци на
300 ме та ра дру га сти гла на
циљ.

И на „Атин ским игра ма” у
Вр шцу Та миш је имао мно го
успе ха. У тр ка ма нај мла ђих
ме да ље су осво ји ли: Ду шан Бог -
да нов, Мар ко Бра ни са вље вић,
Да мјан Лон ча ре вић, Дра ган Бо -
жи но вић, Ива Бра ни са вље вић,
Ни на Штр каљ, Ирис Бо жи но -
вић, Сте фан Ма рић (две), Зан -
ди Штр каљ и Алек са Нер ти ца.

Дво стру ка шам пи он ка ми -

тин га по ста ла је Са ња Ма рић
у ка те го ри ји мла ђих пи о нир -
ки, а Са шка Ра да нов се оки ти -
ла са две брон зе. У гру пи ста -

ри јих пи о нир ки Ања Ма рић је
осво ји ла сре бро и брон зу, а Лај -
чи Штр каљ јед но брон за но од -
лич је.

У кон ку рен ци ји ју ни ор ки и
се ни ор ки, у тр ци на 400 м, све
три ме да ље су при па ле атле -
ти чар ка ма Та ми ша. Ми ли ца
Ра да нов је осво ји ла зла то, Је -
ле на Ва си ље вић сре бро, а Ива -
на Ве ли ми ро вић брон зу. Алек -
сан дар Бо шко вић је на ис тој
дис тан ци дру ги сти гао на циљ.

У не де љу, 14. ок то бра, на
Отво ре ном пр вен ству Бе о гра -
да у кро су Ни на Штр каљ је
осво ји ла сре бро на 150 м, а
Сте фан Ма рић је по бе дио на
500 м. У кон ку рен ци ји де вој -
чи ца до че тр на ест го ди на, иа -
ко нај мла ђа у гру пи, Са ња Ма -
рић је убе дљи во три јум фо ва ла
у тр ци на 1.000 ме та ра.  А. Ж.

У спорт ској ха ли Основ не шко -
ле „Жар ко Зре ња нин” у Зре -
ња ни ну у су бо ту, 13. ок то бра,
одр жан је ме ђу школ ски тур -
нир у бад мин то ну, на ко јем су
се над ме та ли уче ни ци из: Зре -
ња ни на, Кру шев ца, Кра гу јев -
ца, Пе тров ца на Мла ви, Бе о -
гра да, Но вог Са да, Вр шца и
Пан че ва.

Шко лар ци из на шег гра да
би ли су од лич ни и овог пу та.
Злат не ме да ље у ка те го ри ји

уче ни ка пе тог и ше стог раз ре -
да осво ји ли су Ка та ри на Виг и
Ва ња Бо кан, ђа ци Основ не шко -
ле „Иси до ра Се ку лић”.

Игор Дам ња но вић из шко ле
„Бран ко Ра ди че вић” за слу жио
је брон за но од лич је у ка те го -
ри ји уче ни ка сед мих и осмих
раз ре да, а ме да љу истог сја ја
за ра дио је и Бо рис Ку руц, уче -
ник Елек тро тех нич ке шко ле
„Ни ко ла Те сла”, у над ме та њу
сред њо шко ла ца. А. Ж.

Кре а тив ни омла дин ски цен тар
Пан че ва за бор бу про тив си де
– КОМ ПАС одр жа ће и ове го -
ди не шко ли цу за вр шњач ке еду -
ка то ре на те му ХИВ-а и си де.

Тре нинг је бес пла тан и би ће
одр жан од 1. до 5. но вем бра у
Клу бу љу би те ља ига ра и фан -
та сти ке Д20, а мо гу се при ја ви -
ти сви сред њо школ ци, та ко што

ће оти ћи на ин тер вју у су бо ту
или не де љу, 27. или 28. ок то -
бра, у 18 са ти, у Клуб љу би те ља
ига ра и фан та сти ке Д20, у Змај
Јо ви ној 24.

Уко ли ко же ли те да сво је сло -
бод но вре ме про во ди те на кре а -
ти ван и за ни мљив на чин, да се бо -
ри те не са мо про тив си де већ и
про тив дис кри ми на ци је, ако сте

ко му ни ка тив ни, ино ва тив ни, на -
сме ја ни, флек си бил ни и це ни те
тим ски рад, за јед ни штво, то ле ран -
ци ју и ак ти ви зам, дру же ње и ху -
ма ност, он да је КОМ ПАС-ова  бес -
плат на обу ка пра ва ствар за вас.

КОМ ПАС је не вла ди на,
омла дин ска, ху ма ни тар на и не -
про фит на ор га ни за ци ја чи ја је
глав на ми си ја уна пре ђе ње и

спро во ђе ње при мар не пре вен -
ци је ХИВ-а и си де ме ђу мла -
ди ма. Сви чла но ви ор га ни за -
ци је су мла ди уз ра ста од 15 до
26 го ди на и сви су сред њо -
школ ци или сту ден ти. На пре -
да ва њи ма и ра ди о ни ца ма
КОМ ПАС-а до са да је уче ство -
ва ло око 18.000 мла дих од 11
до 22 го ди не. Д. К.

УЧЕ СТВУЈ ТЕ НА КОН КУР СУ

КРЕ И РАЈ ТЕ СЛО ГАН ИЛИ ПО СТЕР 
НА ТЕ МУ РА КА ДОЈ КЕ

УСПЕХ АТЛЕ ТИ ЧА РА ТА МИ ША

Кофери пуни медаља

МЕ ЂУ ШКОЛ СКИ ТУР НИР У БАД МИН ТО НУ

Пан чев ци ма два зла та и две брон зе

КОМ ПАС ПО ЗИ ВА СРЕД ЊО ШКОЛ ЦЕ

По ста ни те вр шњач ки еду ка тор



Градски одбори Удружења
бораца Народноослободилач-
ког рата и Удружења ратних
војних инвалида и породица
погинулих бораца обележи-
ли су 16. и 17. децембар 1991,
дан када је у Хрватској, на
ратишту код Вуковара и Лу-
шца, погинуло седамнаест
наших суграђана.

Према речима Тодора То-
ше Стојановића, то је за Пан-
чево и Панчевце била најте-
жа и најтрагичнија епизода
у рату у Хрватској, због чега
је одлучено да се сваке годи-
не обележава полагањем ве-
наца и цвећа на споменик
страдалима који се налази у
центру града.

Стојановић је додао да је
градска власт само прве го-
дине након тог губитка по-
дигла тај догађај на највиши
ниво и прогласила дан жа-
лости поводом страдања на-
ших суграђана. Након тога,
како је пролазило време, ви-
ше уопште није било инте-
ресовања.

Новица Дукадиновски,
председник Удружења рат-
них војних инвалида и по-
родица погинулих породи-
ца, најавио је да ће следеће

године, заједно с Тодором
Стојановићем и панчевачком
организацијом Синдиката
српске полиције, учинити све
да се обележавање страдања
седамнаест наших суграђа-
на у Хрватској поново подиг-
не на виши ниво.

Присутни учесници тих до-
гађаја који су преживели рат

присетили су се генерал-ма-
јора Енеса Таса. Они су ре-
кли да му је увек на првом
месту била брига за војнике
које је тада у борбама у Хр-
ватској водио и да се стално
распитивао за здравље сва-
ког од њих. Због тога је био
изузетно омиљен и пошто-
ван.

При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва и Упра ве
са о бра ћај не по ли ци је вр ши ће
до кра ја ове не де ље по ја ча ну
кон тро лу во за ча те рет них во -
зи ла и ау то бу са.

Она ће се оба вља ти у окви ру
ак ци је ме ђу на род не ор га ни за -
ци је „Ти спол” (ко ја об је ди њу је
са о бра ћај не по ли ци је у 32 европ -
ске зе мље) и тра ја ће све до 21.
ок то бра. Ра ди сма ње ња стра да -
ња во за ча и пут ни ка у са о бра ћа -
ју Са о бра ћај на по ли ци ја ће вр -

ши ти по ја ча ну кон тро лу пра вил -
не упо тре бе та хо гра фа и по што -
ва ња про пи са у ве зи с ду жи ном
упра вља ња во зи лом без па у зе.

Про тив во за ча код ко јих се
от кри ју пре кр ша ји у ве зи с та -
хо гра фом (њи хо во не по се до ва -

ње, зло у по тре ба, не по се до ва ње
од го ва ра ју ће до ку мен та ци је, не -
про пи сно па у зи ра ње и од ма ра -
ње) би ће пред у зе те ме ре про -
пи са не За ко ном о рад ном вре -
ме ну по са де во зи ла у друм ском
пре во зу и та хо гра фи ма и АЕ ТР
спо ра зу мом.

То ком ове ак ци је Са о бра ћај -
на по ли ци ја ће по ја ча но кон -
тро ли са ти и пре кр ша је у ве зи с
во жњом под деј ством ал ко хо ла
и пси хо ак тив них суп стан ци, као
и не про пи сно ко ри шће ње мо -

бил ног те ле фо на то ком во жње.
Под се ћа мо, мно ги во за чи ау то -
мо би ла већ ду же вре ме сма тра -
ју да се њи хо ве ко ле ге ко је во зе
те рет на во зи ла ба ха то по на ша ју
у са о бра ћа ју и че сто кр ше про -
пи се, што је узрок че стих са о -
бра ћај них не сре ћа.

ПО СЛЕ НЕ ДАВ НИХ ИМЕ НО ВА ЊА У ВОЈ СЦИ СР БИ ЈЕ

Ге не рал Та ли јан и зва нич но на че лу Спе ци јал не бри га де
Бри гад ни ге не рал Ми ро слав
Та ли јан, до не дав ни на чел ник
Вој не ака де ми је, ко га је пред -
сед ник Ву чић пре не ко ли ко не -
де ља име но вао за но вог ко ман -
дан та Спе ци јал не бри га де, од
про шле сед ми це је и зва нич но
на че лу те је ди ни це.

На све ча но сти одр жа ној 11.
ок то бра у ка сар ни „Раст ко Не -
ма њић” до не дав ни ко ман дант
пан че вач ких спе ци ја ла ца бри -
гад ни ге не рал Зо ран Ве лич ко -
вић је по сле ви ше од три го ди -
не пре дао Та ли ја ну ту ду жност.

– Пре да јем ду жност ко ја ни -
је ни ма ло ла ка, већ је ча сна и
по себ на. По сле ви ше од три -
де сет го ди на од ла зим у пен зи -
ју, сре ћан и по но сан, јер сам
ра дио по сао ко ји сам во лео. Ја
ову вој ску и др жа ву во лим и
сре ћан од ла зим. Ка да сам био
ко ман дант из ви ђач ко-ди вер -
зант ског ба та љо на, као ка пе -
тан пр ве кла се, при мио сам
јед ног мла дог пот по руч ни ка, а
то је био Ми ро слав Та ли јан.
Да нас му пре да јем ду жност,
али као бри гад ном ге не ра лу, и

же лим му не са мо да одр жи
не го и да уна пре ди опе ра тив -
ну спо соб ност Спе ци јал не бри -
га де – ре као је Ве лич ко вић.

Он је ис та као да је Спе ци -
јал на бри га да то ком про те кле
че ти ри го ди не увек то ком свих
ин спек циј ских над зо ра би ла
оце њи ва на нај ви шим оце на ма
у Вој сци Ср би је.

Обра ћа ју ћи се свом прет ход -
ни ку, као и при сут ним вој ни -
ци ма, офи ци ри ма и го сти ма
Спе ци јал не бри га де, ге не рал Та -
ли јан је ре као да та је ди ни ца

мо ра да има вр хун ски об у че не
љу де, као и да се ње на опре ма,
на о ру жа ње и дру ги ре сур си мо -
ра ју стал но уна пре ђи ва ти.

– Мо ра мо још ви ше да ра -
ди мо на сти ца њу но вих зна ња,
на ро чи то ра ди овла да ва ња нај -
со фи сти ци ра ни јим тех но ло ги -
ја ма. То ће нас исто вре ме но
шти ти ти и бо га ти ти на ше пси -
хо фи зич ке спо соб но сти. Учи -
ти, об у ча ва ти се и на пор но тре -
ни ра ти за нас су је ди ни на чи -
ни ка ко би успех био за га ран -
то ван и ка ко не би би ло не по -

треб них гу би та ка. По зи вам вас
да као ко лек тив јед но ду шно
од го во ри мо и оправ да мо по -
ве ре ње ко је на ше нај ви ше др -
жав но ру ко вод ство има у на -
шу је ди ни цу – ис та као је Та -
ли јан.

Ина че, ге не рал Та ли јан се
по но во вра тио у је ди ни цу из
ко је је по те као. У Спе ци јал ној
бри га ди био је ко ман дант про -
тив те ро ри стич ког ба та љо на
„Со ко ло ви”, као и за ме ник ко -
ман дан та спе ци јал не је ди ни -
це Вој не по ли ци је „Ко бре”.

Ка сни је је два пу та ван ред -
но уна пре ђен, а осим то га за -
вр шио је елит ну Шко лу на ци -
о нал не од бра не. По том је био
про фе сор на њој (пре да вао је
пред мет Без бед но сни ме наџ -
мент), а ка сни је и њен на чел -
ник. Та ли јан је об ја вио и књи -
гу под на зи вом „Оп шти и без -
бед но сни ме наџ мент”.

Ге не рал Та ли јан је оже њен,
отац је пе то ро де це и је дан је
од нај мла ђих док то ра на у ка у
Вој сци Ср би је.

По сла ни ци Скуп шти не Ср -
би је уско ро тре ба да иза бе ру
но ве за ме ни ке ту жи ла ца ши -
ром Ср би је на осно ву пред -
ло га ко ји је, на осно ву ре -
зул та та прет ход но за вр ше -
ног кон кур са, са чи ни ло Др -
жав но ве ће ту жи ла ца.

Ме ђу пред ло же ним кан ди -
да ти ма је и дво је из на шег
гра да, а то су Сла ви ца Цр ве -

ни Буб ње вић, са да шњи порт -
па рол Ви шег јав ног ту жи ла -
штва у Пан че ву, ко ја је пред -
ло же на за за ме ни ка јав ног ту -
жи о ца у пан че вач ком Основ -
ном јав ном ту жи ла штву, и
Алек сан дар Га врић, са да шњи
по моћ ник у том ту жи ла штву,
ко ји је пред ло жен за за ме ни -
ка ту жи о ца у Пр вом основ -
ном ту жи ла штву у Бе о гра ду.

ХРОНИКА
Петак, 19. октобар 2018.
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Три де сет дво го ди шњи
Го ран Г. осу ђен на
го ди ну и по за тво ра
иа ко је те шко 
по вре дио же ну 
уда рив ши је се ки ром
у гла ву

На кон то га на пао и
12-го ди шњу ћер ку,
али је њу, сре ћом, 
са мо лак ше по вре дио

Да ли је мо гу ће оче ки ва ти да
на ше дру штво ре ши ду го го ди -
шњи про блем на си ља у по ро -
ди ци уко ли ко су ди је и да ље из -
ри чу на сил ни ци ма пре ви ше
бла ге ка зне?

Де ли о ци прав де у Апе ла ци -
о ном су ду у Бе о гра ду ових да -
на су по твр ди ли јед но и по го -
ди шњу за твор ску ка зну 32-го -
ди шњем Го ра ну Г. из Бе о гра -
да. Ње му је из ре че на та санк -
ци ја иа ко је кра јем де цем бра
про шле го ди не удар цем се ки -
ром те шко по вре дио су пру гу
и лак ше по вре дио њи хо ву 12-
-го ди шњу ћер ку.

Го ран је ухап шен за хва љу ју -
ћи то ме што је по ли ци ја ло ци -
ра ла сиг нал ње го вог те ле фо на
у цен тру Бе о гра да, где се скри -
вао на кон што је по бе гао. Прет -
ход но је су пру гу нај пре из у да -
рао пе сни ца ма, а он да ју је уда -
рио се ки ром по гла ви. На жа -
лост, ни то му ни је би ло до вољ -
но, па је на ср нуо на њи хо ву ћер -
ки цу, ко јој је, сре ћом, на нео са -
мо лак ше по вре де. На кон то га
је ку ка вич ки по бе гао из ста на.

ЈОШ ЈЕД НА СПОР НА ОД ЛУ КА СУДИJA

ХТЕО ДА УБИ ЈЕ ЖЕ НУ, ПО ВРЕ ДИО 
ЋЕР КУ, ДО БИО ПРЕ БЛА ГУ КА ЗНУ

С дру ге стра не, су пру га, ко ју
је пре ту као, про шла је кроз пра -
ву ноћ ну мо ру. Ју тро по сле ижи -
вља ва ња су пру га, ко је је пре -
жи ве ла у стра ху да се он не
вра ти, узе ла је де вој чи цу и по -
бе гла из ку ће. Еки па Хит не по -
мо ћи их је про на шла ра но ују -
тру на ули ци.

Же на је би ла кр ва ва по гла -
ви и др жа ла је ћер ку за ру ке.
Чла но ви еки пе Хит не по мо ћи
су јој са ни ра ли по се ко ти ну ко -
ју јој је су пруг на нео се ки ром.

На кон то га је пре ба че на у
бол ни цу, а су тра дан је по сле
ука за не по мо ћи пу ште на ку ћи.
Ме ђу тим, у стра ху од по нов ног

Страну припремио

Михајло
Глигорић

– Сва је би ла у мо дри ца ма,
јер се че сто де ша ва ло да се он
на пи је, по сле че га ју је стал но
ту као. По том би се сми ри вао
на не ко ли ко ме се ци, па ју је
он да опет зло ста вљао. На кон
по след њег ње го вог ижи вља ва -
ња је пре ло ми ла и ко нач но за -
тра жи ла раз вод. Ме ђу тим, Го -
ран је до шао ку ћи и по чео да
је ту че. Пре би ја ње је би ло то -
ли ко бру тал но да је на кра ју
мо рао да ре а гу је ста но да вац
Ра до мир, ко ји је чак у су сед -
ној ку ћи све чуо. Го ра на је он
та да лич но из ба цио из ку ће –
ис при ча ла је јед на од ком ши -
ни ца но ви на ри ма.

У Цен тру за обу ку и уса вр -
ша ва ње под о фи ци ра у Пан -
че ву про шлог пет ка је бо ра -
вио но ви за ме ник на чел ни ка
Ге не рал шта ба Вој ске Ср би је
и до не дав ни ди рек тор Вој но -
бе збед но сне аген ци је ге не -
рал-ма јор Пе тар Цвет ко вић.

Он и пред став ни ци де ла
Ко ле ги ју ма на чел ни ка Ге не -
рал шта ба, као и пред став ни -
ци Ми ни стар ства од бра не и
Вој ске Ср би је при су ство ва -
ли су све ча но сти на ко јој је
116 до та да шњих вој ни ка ко -
ји су по ха ђа ли ше сто ме сеч -
ни курс за под о фи ци ре уна -
пре ђе но у но ве вод ни ке.

Но ви за ме ник на чел ни ка
Ге не рал шта ба че сти тао им је
пр ви под о фи цир ски чин и
ис та као да је од бра на отаџ -
би не за наш на род увек би ла
ви ше од оба ве зе.

– Би ти при пад ник Вој ске
Ср би је и уче ство ва ти у очу -
ва њу ста бил но сти сво је отаџ -
би не пред ста вља нај ве ћу част
за све про фе си о нал не вој ни -
ке ко ји су да нас про мо ви са -
ни у пр ве под о фи цир ске чи -
но ве. Они су пре шли дуг и
на по ран пут да би би ли у да -

на шњем стро ју. Од го вор ним
и упор ним ра дом у сво јим
је ди ни ца ма за слу жи ли су мо -
гућ ност за струч но и ка ри -
јер но уса вр ша ва ње и да ље
на пре до ва ње у слу жби. На
пр вом сте пе ни ку про фе си о -
нал не ка ри је ре све сни су да
их у је ди ни ца ма у ко је бу ду
оти шли, оче ку ју но ви и сло -
же ни ји за да ци. Би ће ис пред
стро ја, во ђе сво јим вој ни ци -
ма, при мер и пр ви узор на
ко ји се угле да ју. Вој ник на
сва ком за дат ку ко ји оба вља,
и у ми ру и у ра ту, нај пре ви -
ди свог ко ман ди ра, под о фи -
ци ра, ко ме офи ци ри пре но -
се сво ја зна ња и ис ку ства.
За да так под о фи ци ра је да,
то ком обу ке, те ве шти не и
зна ња с вој ни ци ма уве жба ју
до са вр шен ства – ис та као је
Цвет ко вић.

На све ча но сти су уру че ни
руч ни са то ви нај бо љи ма на
упра во за вр ше ном и на прет -
ход ном под о фи цир ском кур -
су. То су Tанасије Ра до са вље -
вић, Бра ти слав Жар ко вић, Зо -
ран Ми ло ше вић, као и Сла -
ви ша Пе јић, Алек сан дар Ко -
стић и Вла ди мир Не на до вић.

СВЕ ЧА НОСТ У КА САР НИ „СТЕ ВИ ЦА 

ЈО ВА НО ВИЋ”

Вој ска до би ла но ве
под о фи ци ре

У ТО КУ ИЗ БОР ЗА МЕ НИ КА ТУ ЖИ ЛА ЦА

Дво је кан ди да та из
Пан че ва

мал тре ти ра ња, она је за јед но са
ћер ки цом по бе гла у род ни Ле -
ско вац, да би се код ро ди те ља
са кри ла од му жа мон стру ма.

На жа лост, ње му то ни је био
пр ви пут да се ижи вља вао над
же ном и де те том. Не ко ли ко
ме се ци ра ни је их је та ко ђе мал -
тре ти рао. Су пру га је смо гла
хра бро сти и при ја ви ла га по -
ли ци ји, али он је и та да по бе -
гао и ни је се ја вљао по сле по -
зи ва за са слу ша ње ко је му је
сла ло ту жи ла штво.

Ко ли ко је ње го вој су пру зи
би ло те шко с њим, све до че из -
ја ве њи хо вих ком ши ја да ју је
Го ран стал но ту као.

ДО НЕ ДЕ ЉЕ, 21. ОК ТО БРА

Кон тро ла во за ча ка ми о на и ау то бу са
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У СРЕДУ У ЦЕНТРУ ГРАДА

Сећање на страдале

За гр љај ста рог и но вог ко ман дан та Спе ци јал не бри га де



Ху ма ни тар на жур ка за при -
ку пља ње по мо ћи за Зо ри цу
Слив ку ко ја бо лу је од ма лиг -
ног кар ци но ма дој ке при ре -
ђе на је у пе так, 12. ок то бра, у
са ли ди ско те ке До ма кул ту -
ре у До ло ву.

За му зи ку те ве че ри по бри -
нуо се ди-џеј Сте фан Се ка -
нић, а ор га ни за тор ка до га ђа ја
Ми ља на Ца ран за хва ли ла је
свим ме шта ни ма ко ји су се
ода зва ли ка ко би по мо гли су -
гра ђан ки, као и Ме сној за јед -
ни ци, До му кул ту ре, ЈКП-у
„До ло ви”, Удру же њу ви на ра и
ви но гра да ра „Све ти Три фун”,
Ак ти ву мла дих, му шком и
жен ском ру ко мет ном клу бу,
про дав ни ци „Мла де но вић”,
фри зер ском са ло ну „Љу би -
ца”, ка феу „Голд 013” и тр го -

вин ској рад њи ИСА 16. До -
при нос су да ли и по је дин ци
Дра ган Бе че њак, Да вид Бог -
да нов, Мар јан Стан ко вић,
Мир ја на Ада мо, као и пле ме -
ни ти во лон те ри ко ји су до -
при не ли да по ме ну то ве че успе
– Јо ва на, Иван и Дра га на.

Ак ци ја за Зо ри цу на ста вља
се до кра ја го ди не, па ње ни
ор га ни за то ри по зи ва ју све љу -
де до бре во ље ко ји же ле да
по мог ну да се ја ве Ми ља ни
Ца ран, пу тем те ле фо на
013/26-34-006, рад ним да ни -
ма од 8 до 14 са ти.

Ба нат ски Бре сто вац: По след -
њих да на би ло је мно го по жа ра
иза зва них ти ме што су не са ве -
сни по љо при вред ни ци па ли ли
остат ке же тве на њи ва ма. Удру -
же ње „Со се” уче ство ва ло је на
де се том Сај му ства ра ла штва се -
о ских же на у Вој во ди ни, одр -
жа ном у Но вом Са ду, у ор га -
ни за ци ји По кра јин ског за во да
за рав но прав ност по ло ва. Дом
кул ту ре и Клуб фо то и филм -
ских ама те ра „По ња ви ца” упри -
ли чи ће збир ну из ло жбу ра до ва
два де сет де ве то ро ау то ра и пред -
ста вља ње фо то-мо но гра фи је
„Пред пре ђе ним пу тем” у сре -
ду, 24. ок то бра, од 19 са ти, у га -
ле ри ји До ма кул ту ре, у Ва тро -
га сном до му.

Ба нат ско Но во Се ло: Ор ке -
стар, пр ви фол клор ни ан -
самбл и со ли сти До ма кул ту -
ре уче ство ва ли су у не де љу,
14. ок то бра, у по кра јин ском
фи на лу му зич ких дру шта ва
Вој во ди не у Ру ми и оства ри -
ли за вид не успе хе. „Де мо -
крат ски дан шко ле” би ће при -
ре ђен у су бо ту, 20. ок то бра,
од 10 са ти, у про сто ри ја ма
ОШ „Жар ко Зре ња нин”.

До ло во: Ху ма ни тар на жур ка
на ко јој је при ку пљан но вац
за ле че ње Зо ри це Слив ке, те -
шко обо ле ле од кар ци но ма
дој ке, одр жа на је у пе так, 12.
ок то бра, у са ли ди ско те ке До -
ма кул ту ре. Удру же ње ви на -
ра и ви но гра да ра гра ди ку -
ћи цу у свом ви но гра ду.

Гло гоњ: Ме сна за јед ни ца у са -
рад њи с ко му нал ним пред у -
зе ћем по ста ви ла је се ник са
че ти ри клу пе на из ле ти шту
Ске ла, а тре нут но угра ђу је
стру га ни ас фалт у де лу Ули це
4. ок то бра. Дом кул ту ре се ли
би бли о те ку у но ву згра ду.

Ива но во: Уче ни ци и на став -
ни ци ко ји су осво ји ли на гра -
ду на так ми че њу у при ку пља -
њу ре ци кла жног ма те ри ја ла
у су бо ту, 20. ок то бра, иду на
из лет у Де спо то вац. По во дом
обе ле жа ва ња 150 го ди на од
на стан ка се ла у сре ду, 24. ок -
то бра, у шко ли ће би ти при -
ре ђе не ста ре за бо ра вље не
игре.

Ја бу ка: На до мак се ла, у бли -
зи ни Улицe Ру ђе ра Бо шко ви -
ћа, у сре ду, 17. ок то бра, ва -
тра је за хва ти ла не ко ли ко ба -
шта и окол ни ве тро за штит ни
по јас, па су мо ра ли да ин тер -
ве ни шу ва тро га сци. По че ло

је уре ђе ње атар ског пу та код
де по ни је. Ме сна за јед ни ца и
ЈКП „Вод-ком”, у са рад њи са
ин спек циј ским слу жба ма,
очи сти ће ки шне ка на ле у
Омла дин ској ули ци, од Рад -
нич ке до Ди ми тра Вла хо ве.
По во дом обе ле жа ва ња Ме ђу -
на род ног да на же на на се лу у
не де љу, 21. ок то бра, у 11 са -
ти, би ће одр жан тре ћи ет но-
ба зар у ор га ни за ци ји Удру -
же ња же на „Злат на ја бу ка”.

Ка ча ре во: Ко му нал но пред у -
зе ће уско ро по чи ње да оре зу је
др ве ће, то јест гра не ко је пра -
ве смет ње у од ви ја њу са о бра -
ћа ја. Чим то вре мен ски усло -
ви бу ду до зво ли ли, у Про ле -
тер ској ули ци би ће за са ђе но
око пет сто мла ди ца ба гре ма.
Те ку при пре ме за Фе сти вал
ху мо ра и са ти ре „Жа о ка 2018”.

Омо љи ца: ОШ „До си теј Об -
ра до вић” по зи ва све да гла са -
њем на ин тер нет стра ни ци под
на зи вом www.zajednicizajed-
no.nis.eu по мог ну да омо љич -
ка де ца до би ју без бед не спорт -
ске те ре не. Чла но ви ло кал ног
удру же ња пен зи о не ра бо ра ви -
ли су у недељу, 14. ок то бра, у
Љу бо ви ји на тра ди ци о нал ном
дру же њу с та мо шњом брат -
ском ор га ни за ци јом.

Стар че во: Од ред из ви ђа ча
„На дел” је у су бо ту, 13. ок то -
бра, у До му кул ту ре одр жао
све ча ну ака де ми ју по во дом
пет на е сте го ди шњи це те ор -
га ни за ци је.

Петак, 19. октобар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Месне актуелности 
Због ве тра се ва тра
ве о ма бр зо ши ри

Стра да ли мно ги 
усе ви

У по след њих де се так да на по -
жа ри на њи ва ма по ста ли су до
те ме ре уче ста ла по ја ва да су
не сум њи во, на ро чи то у се ли -
ма, те ма број је дан.

Иа ко је на овом ме сту већ
пи са но о то ме, „ва тре на” си ту -
а ци ја на ов да шњим по љи ма је
све уза вре ли ја, па зах те ва ма -
кар још је дан апел не са ве сним
по љо при вред ни ци ма ко ји при
ова ко су шном и ве тро ви том
вре ме ну пра ве ве ли ке ште те
па ле ћи остат ке на кон уби ра ња
ле ти не да се до зо ву па ме ти.

Угро же на око ли на Ка ча ре ва,
Јабуке и До ло ва
У прет ход ном бро ју би ло је ре -
чи о по жа ри ма у око ли ни Ја -
бу ке, ка да су ума ло стра да ли
по је ди ни ви но гра ди и воћ ња -
ци, а ни шта бо ље ни је ни ових
да на, на ро чи то у Ули ци Ру ђе -
ра Бо шко ви ћа. Та мо су би ле
за хва ће не по је ди не ба ште, као
и обли жњи ве тро за штит ни по -
јас, а пче ла ри су мо ра ли гр че -
ви то да бра не сво је ко шни це.

Је дан од угро же ни јих је и
атар у Ка ча ре ву, чи ји пред сед -
ник ме сне скуп шти не Бран ко
Бо кун на во ди да је и та мо, као
и дру где, узрок по жа ра би ло
па ље ње стр њи ке, ко ју је ве тар
раз но сио на дру ге пар це ле.

– У уто рак, 16. ок то бра, би ли
смо при ну ђе ни да ин тер ве ни -
ше мо на пу ту Скро ба ра –Ка ча -

СЕЛО

БРОЈ НИ ПО ЖА РИ НЕ ЈЕ ЊА ВА ЈУ У АТА РИ МА

ЉУ ДИ, НЕ ПА ЛИ ТЕ СТР ЊИ КУ НА ЊИ ВА МА!

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ХУ МА НИ ТАР НА АК ЦИ ЈА У ДО ЛО ВУ

За Зо ричино ле че ње 

ре во, ка да су чла но ви на шег До -
бро вољ ног ва тро га сног дру штва
утро ши ли пун ка ми он во де за
га ше ње по жа ра. Та мо је стра дао
крај њи ред у ве тро за штит ном
по ја су ко ји чи не за са ди ки не -
ског др ве та па у лов ни ја, чи ји су
до њи де ло ви ста ба ла из го ре ли.
И град ска ва тро га сна слу жба из -
ве ла је не ко ли ко ак ци ја, а јед ну
од њих на ула зу у ме сто из сме -
ра Но вог Се ла. Ва тра је том не -
зго дом озбиљ но за пре ти ла др -
во ре ду на Спорт ско-ре кре а тив -
ном цен тру „Је зе ро” и угро зи ла
без бед ност про ла за во зи ла на
том прав цу. Све у све му, про -
блем на ста је ка да они ко ји са -
ку пља ју ку ку руз, упа ле стр њи ку
ка ко би по ку пи ли пре о ста ле пло -
до ве, али ве тар пре ба ци пла мен
на нео бра не пар це ле, што се
исто вре ме но до га ђа на ви ше ло -

ка ци ја, па је ве о ма те шко ко ор -
ди ни са ти га ше ње. Сто га апе лу -
је мо на све – од по љо чу ва ра до
са мих ра та ра – да спре че да ље
па ље ње – по зи ва Бо кун.

И у нај ве ћој ка та стар ској
обла сти у Пан че ву, до ло вач кој,
би ло је ште те на њи ва ма.

Пре ма ре чи ма чла на Скуп -
шти не Ме сне за јед ни це Бог да -
на Ан ку ци ћа, го ре ло је на ви -
ше ме ста, а би ло је при ја ва
ште те у Ме сној за јед ни ци у ви -
ду спа ље них нео бра них усе ва
чак и на по вр ши на ма до три
или пет хек та ра.

Го ре ла и По ња ви ца
Ве ли ки по жар за бе ле жен је и
на бре сто вач кој утри ни, као и
на ло ка ци ји Ку ти на 2, али и на
мно гим дру гим у ата ру – ре чи
су Дра га на Ми ри чи ћа, пр вог
чо ве ка тог се ла.

– Ре дов но смо на те ре ну, а
има мо и стал ну ко му ни ка ци ју с
по љо чу ва ри ма и ва тро га сци ма.
И гра ђа ни су при лич но по ма га -
ли, не ки та ко што су нам до ја -
вљи ва ли, а не ки су и уче ство ва -
ли у га ше њу – ис ти че Ми ри чић.

Про шле не де ље пла ме на сти -
хи ја на па ла је и обли жњу По -
ња ви цу, та ко ђе услед по сле ди -
ца па ље ња стр њи ке на њи ва ма.

Пре ма ре чи ма Же ње Ма рин -
ко вић, над ле жне у ЈКП-у „Зе -
ле ни ло” за по ме ну ти парк при -
ро де, у ово до ба го ди не се и
ина че до га ђа ју та кви екс це си.

– На ши чу ва ри су уо чи ли па -
ље ви ну на два ме ста – код Шест
то по ла и бре сто вач ке пла же.
Еки па ва тро га са ца је пра во вре -
ме но ре а го ва ла и ва тру у ду -
жи ни од око пет сто ме та ра са -
вла да ла вр ло бр зо, за не пу на
два са та. Сам по жар ни је на -
стао у зо ни за шти ће ног при -
род ног до бра, али га је из ата -
ра до нео тих да на при лич но
јак ве тар. На жа лост, та си ту а -
ци ја се по на вља из го ди не у го -
ди ну – ка же Ма рин ко ви ће ва.

Све му ово ме ни ка зне на по -
ли ти ка не иде на ру ку, бу ду ћи да
је ве о ма те шко до ка за ти ко је по -
чи ни лац. Сто га из гле да пре о ста -
је са мо да се што ја че и че шће
апе лу је на са вест по љо при вред -
ни ка да пре ста ну с том ло шом
прак сом, а на ро чи то ка да ду ва
ве тар. Та да је ва тру го то во не мо -
гу ће до кра ја ис кон тро ли са ти, јер
је до вољ но да јед на искра од ле ти
на пар це лу на ко јој су нео бра ни
усе ви и да све то, у ова су шна
вре ме на, ја ко бр зо и ла ко пла не.

А он да је ште та те шко на до -
ме сти ва.

Две де це ни је на кон што је
1982. го ди не основанo првo
старчевачкo удру же ње ска у та
фор ми ран је, као на ста вљач
тра ди ци је, Од ред из ви ђа ча под
на зи вом „На дел”, зва нич но ре -
ги стро ван по чет ком 2003. го -
ди не, ко ји ота да не пре кид но и
по свим по ка за те љи ма ве о ма
успе шно ра ди, а по во дом пет -
на е сто го ди шњи це по сто ја ња у
су бо ту, 13. ок то бра, у ве ли кој
са ли До ма кул ту ре одр жа на је
све ча на ака де ми ја.

По ред се дам де се так до ма -
ћих из ви ђа ча, до га ђа ју су при -
су ство ва ли и пред став ни ци Са -
ве за из ви ђа ча Ср би је са ста ре -
ши ном Та њом Јан ко вић на че -
лу, а ме ђу зва ни ца ма су би ли
и осни вач пр вог стар че вач ког
од ре да Бу ди мир Зе че вић, као
и мно ги го сти из ме ста и ра -
зних дру гих гра до ва.

На по чет ку про гра ма пред -
ста ви ли су се нај мла ђи – по ле -

тар ци и пче ли це с при год ним
из ви ђач ким пе сма ма спре мље -
ним уз ко ре о гра фи ју. По том је
ста ре ши на од ре да Пре драг
Стан ко вић ис при чао си же о
исто ри ја ту из ви ђач ког по кре -
та у Стар че ву, док је на чел ник
од ре да Мар ко Иво ше вић го во -
рио о ре зул та ти ма оства ре ним
у прет ход них пет на ест го ди на
ра да.

– У по след њих пет го ди на
од ред је до сти гао свој вр ху нац,
ка да је за ре дом до би јао нај ве -
ће при зна ње Са ве за из ви ђа ча
Ср би је – лен ту „Од ред ор ло -
ва”, а на прет ход на че ти ри др -
жав на так ми че ња осво је но је
пет од лич ја. Ту су и ак тив но -
сти од из у зет ног зна ча ја за ло -
кал ну за јед ни цу, по пут уре ђе -
ња згра де До ма кул ту ре, по -

прав ке деч јих игра ли шта и по -
мо ћи у свим зна чај ни јим ма -
ни фе ста ци ја ма. Не тре ба за бо -
ра ви ти ни број на по је ди нач на
при зна ња за чла но ве, као ни,
ре ци мо, на гра ду ор га ни за ци је
свет ског ран га „Гла сни ци ми -
ра”, до би је ну за хва љу ју ћи до -
при но су у са ни ра њу по сле ди -
ца по пла ва то ком 2014. го ди -
не – на вео је Иво ше вић.

Као нај за слу жни ји по је ди -
нац, по ред по ме ну тих Стан -
ко ви ћа и Иво ше ви ћа, на гра -
ђен је и од ред ски еко ном Пе -
тар Иво ше вић, а при зна ња су
при па ла и во ђа ма Је ле ни Ко -
ша рић, Еми ли ји Иво ше вић,
Ла ри То мић, Је ле ни Ра до вић,
Леј ли Жу гић Ма рић, Ми ли -
ци Чи чи и Бо ја ну Ми шко ви -
ћу, док су за хвал ни це до би ли
при ја те љи ор га ни за ци је: Зо -
ри ца Фи ли по вић Пан ду ров,
Љи ља на Ко стић, Го ран Па влов
и Ре за Рах-Дан.

ВРЕ ДАН ЈУ БИ ЛЕЈ СТАР ЧЕ ВАЧ КОГ ИЗ ВИ ЂАЧ КОГ ОД РЕ ДА

Пет на ест го ди на „На де ла”

ПО ЈА ЧА НЕ ЈЕ СЕ ЊЕ АК ТИВ НО СТИ ДО МА КУЛ ТУ РЕ

Но во се ља ни „сре бр ни” у Ру ми
Ио на ко по сло вич но ве о ма ак -
ти ван, но во се љан ски Дом кул -
ту ре је по след њих да на бе ле -
жио атрак тив не на сту пе и
оства рио за па же не ре зул та те.

Та ко је пр ви фол кло ра шки
ан самбл те уста но ве, за јед но
са ор ке стром, нај пре уче ство -
вао у жи вом сни ма њу „Жи ки -
не ша ре ни це” у цен трал ном
кру гу Град ског пар ка, да би се
се дам да на ка сни је, у не де љу,
14. ок то бра, исти ак те ри так -
ми чи ли на По кра јин ском фи -
на лу му зич ких дру шта ва у Ру -
ми и ти ме се на шли ме ђу пет -
на ест нај бо љих ан сам ба ла Вој -
во ди не. По ред њих, ме сто у тој
елит ној кон ку рен ци ји за слу же -
но је из бо рио и пан че вач ки
КУД „Стан ко Па у но вић НИ С–
РНП”, ко ји је у срем ској ва ро -
ши осво јио злат ну пла ке ту, по -

сти гав ши укуп но тре ћи ре зул -
тат. Не што ма њи број бо до ва
(90) осво ји ли су Но во се ља ни,
пред ста вив ши се про гра мом у
тра ја њу до 23 ми ну та (ка ко
ина че на ла жу про по зи ци је), од -
но сно игра ма из око ли не Бо ра
и Цр не Тра ве. На тај на чин су
за вре де ли сре бр ну пла ке ту и
за хва љу ју ћи то ме су прак тич -

но ше сти у Вој во ди ни, а пла -
сман на ре пу блич ки ни во из -
ма као им је до слов це за дла ку.

Од ли чан ути сак је оста вио
ор ке стар, осво јив ши све мо гу -
ће спе ци јал не на гра де – ње го -
ви чла но ви су нај склад ни је сви -
ра ли „у функ ци ји игре”, има -
ли су нај бо љи про грам, док је
ис пред оста лих био со ли ста на

ка ва лу и фру ли Сте фан Стан -
ко вић. Апла у зе је из ма ми ла и
во кал на со лист ки ња Иво на Гру -
јић за из во ђе ње пе сме „Пи ле -
то ми пе ва на са бај ле”.

Од оста лих ак тив но сти но -
во се љан ског До ма кул ту ре тре -
ба из дво ји ти то да је оформ -
љен фол клор но-ре кре а тив ни
ан самбл же на из ме ђу 35 и 40
го ди на. Оне се оку пља ју утор -
ком у 21 сат, ка да уче но ве
игре, ра де ко рек тив не ве жбе и
ве жбе за опу шта ње те ла и јед -
но став но – дру же се. Стан дард -
но, од по не дељ ка до пет ка, оку -
пља ју се и оста ле гру пе с ко ји -
ма вред но ра ди вас пи тач на -
род не игре Ма ри ја Ву ко слав -
че вић, а по че ле су и ак тив но -
сти Ба лет ског сту ди ја „Ба ле -
ри на”, као и шко ле ба ле та за
нај мла ђе „Пи ру е та”.

Пуне руке посла за ватрогасце!



Гро зда на Ми лен ков,

ет но лог-ан тро по лог 

КЊИ ГА: „До бро и зло тр че
за јед но” Владетe Јеротићa.
Реч је о искон ској, ван вре -
мен ској и веч но ак ту ел ној
те ми шта је до бро, шта је
зло, ко јом др Вла де та Је ро -
тић на се би свој ствен на чин
отва ра број на пи та ња. Про -
блем по ре кла до бра и зла,
ду а ли стич ке при ро де чо ве -
ка и ње го ве ам би ва лент но -
сти, веч но рас пе тог у по ку -
ша ју да се чи тав  жи вот са -
мо у са вр ша ва, уз ра ста ка це -
ло ви то сти. По чев од ин три -
гант ног на сло ва, пре ко ак ту -
ел них те ма као што су љу -
бав, брак, по ро ди ца, све до
тра га ња за ре ше њи ма за го -
нет них од но са у ко ји ма се
на ла зи мо и ко је са вре ме ност
ста вља пред чо ве чан ство, ау -
тор нас на во ди на про ми -
шља ње. Чи та ње ове књи ге
сва ка ко мо же би ти ра зо но -
да, али за хра бре она је по -
глед уну тар се бе и тра га ње
за од го во ри ма на пи та ња ку -
да се као „чо век пут ник” кре -
ћем и ка кви су мо ји из бо ри.

ФИЛМ: До ку мен тар ни филм
„Дуг ме од се де фа” („The Pearl
Button”) пот пи су је Па три цио
Гу зман. Фа сци нан тан и из над
све га емо ти ван филм ко ји го -
во ри о до мо ро дач ком ста нов -
ни штву чи ле ан ске Па та го ни -
је, окру же ном оке а ном, во де -
ним про стран ством ве ли ким
по пут ко смо са, у ко ме је по -
хра ње на исто ри ја це лог чо ве -
чан ства. Ти хи оке ан, ко ји чи -
ни нај ду жу во де ну гра ни цу Чи -
леа, чу ва тај ну два ми сте ри о -
зна дуг ме та од се де фа про на -

ђе на на ње го вом дну. Се ћа ње
на бур ну исто ри ју отаџ би не
ко ју је на пу стио по сле вој ног
пу ча Гу зман до ча ра ва све до -
че њи ма и спек та ку лар ним
сним ци ма ско ро 4.000 ки ло -
ме та ра ду ге чи ле ан ске оба ле
Ти хог оке а на, ура ња ју ћи у ду -
би не оке а на и не ис тра же но
на сле ђе ста нов ни ка Па та го ни -
је и оно га што пред ста вља ко -
лек тив но се ћа ње. И оста вља
без да ха. Ка жу да во да пам ти,
а филм „Дуг ме од се де фа” по -
ка зу је да мо же и да го во ри. 

МУ ЗИ КА: Мла ди вир ту оз
кла ви ри ста Пе тер Бен це мо -
гао би по мо ћи ка да се сун -
ча на је сен пре тво ри у ду ги
низ су мор них и ки шних да -
на. На ре пер то а ру овог „кро -
со вер” умет ни ка на ла зе се
кла сич на и филм ска му зи -
ка, поп и рок, од Ба ха, пре ко
Мај кла Џек со на до, ре ци мо,
пе сме „Attention” (Charlie
Puth). Иа ко енер ги чан, Пе -
тер Бен це ве о ма суп тил но
про жи ма кла сич ну и поп му -
зи ку. Eкспресиван на ступ у
ко ме чо век са ин стру мен том
бу квал но по ста је јед но, до -
бра је при ли ка за ужи ва ње.

КУЛТУРА
Петак, 19. октобар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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ДВА ДЕ СЕТ ПР ВИ „ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ЏЕЗ ФЕ СТИ ВАЛ”

ЕВРОП СКИ ЗВУК НА СВЕ ЧА НОМ ОТВА РА ЊУ 
Че ти ри да на, осам
му зич ких са ста ва

Па кет ка ра та с 
по клон-ма ји цом

Два де сет пр ви „Пан че вач ки џез
фе сти вал” би ће одр жан од 1.
до 4. но вем бра, у ор га ни за ци ји
Кул тур ног цен тра Пан че ва. У
окви ру про гра ма на сту пи ће
осам са ста ва ко ји на нај бо љи
на чин ре пре зен ту ју нај но ви ју
про дук ци ју до ма ћег, европ ског
и свет ског џе за. 

Пр ве фе сти вал ске ве че ри,
под на зи вом „Europe Grooves”,
у дво ра ни Кул тур ног цен тра
Пан че ва на сту пи ће два европ -
ска са ста ва: „Cafe Drechsler” из
Ау стри је од 20 са ти и ита ли -
јан ски трио „Пе тре ла, Ми ра и
Ра би ја” од 21.30.

Беч ки трио „Cafe Drechsler”,
игром слу ча ја на зван по по -
зна том исто и ме ном ка феу у
том гра ду, опре де лио се ра -
них две хи ља ди тих за из во ђе -
ње раз ли чи тих ва ри ја ци ја
елек трон ске и пле сне му зи ке
уз по моћ аку стич них ин стру -
ме на та. Сак со фо ни ста Ур лих
Дреxслер, ба си ста Оли вер
Ште гер и буб њар/кла ви ја ту -
ри ста Алекс Дојч кре ну ли су
од су штин ски јед но став не иде -
је из ме шта ња јед ног жан ра у
пот пу но дру га чи ји аран жер -
ски кон текст, што ће не ко ли -
ко го ди на ка сни је по ста ти им -
пе ра тив за чи та ву ге не ра ци ју
мла дих му зи ча ра ко ји с пу -

До бро и зло тр че
за јед но

МОЈ избор МОЈ

Културни телекс
Му зи ка

Че твр так, 18. ок то бар, 18 са ти, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан -

дур”: уче ни ци проф. Ма ри је Ли ге ти Ба линт при ре ди ће за јед -

нич ки кон церт под на зи вом „Ма ги ја кла ви ра”.

Че твр так, 18. ок то бар, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра:

кон церт Ива на Ди ни ћа на кла ви ру, под на зи вом „Ве че Фран -

ца Ли ста”.

Сре да, 24. ок то бар, 21 сат, фо а је Кул тур ног цен тра: ве че

сал се. 

Че твр так, 25. ок то бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла -

ди не: му зич ко ве че „На ран Џе мо ва ње”.

Из ло жбе

Пе так, 19. ок то бар, 18 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но сти:

из ло жба ра до ва из два де сет пр ве Деч је ли ков не ко ло ни је

„Див чи ба ре”.

Че твр так, 25. ок то бар, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: из -

ло жба сли ка и цр те жа „У ма на сти ру” Пре дра га Ло ја ни це.

Те мат ски про грам

Пе так, 19. ок то бар, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: из ло -

жба, пре да ва ње и кон церт Вла ди ми ра Не дељ ко ви ћа, под на -

зи вом „Исто ри ја пан че вач ке рок сце не”.

Пе так, 19. ок то бар, 19.30, Град ска би бли о те ка: про мо ци ја

књи ге „Це па ње ду ше” Је ле не Ми лен ко вић.

Пе так, 19. ок то бар, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -

не: про мо ци ја књи ге „Идо ли и по след њи дан” Ане Ма ри је Гр -

бић.

Пред ста ве

Су бо та и сре да, 20. и 24. ок то бар, 12 са ти, дво ра на Кул тур -

ног цен тра: пред ста ва за де цу „Олов ни вој ник”.

По не де љак, 22. ок то бар, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра:

пред ста ва „Жен ско ср це у ши ње лу”.

Уто рак, 23. ок то бар, 12 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла -

ди не: пред ста ва „За што су ре по ви ва жни”.

Че ти ри де вој чи це из Пан че ва
ово го ди шње су уче сни це пе де -
сет тре ћег Деч јег ок то бар ског
са ло на Му зе ја при ме ње не умет -
но сти, ко ји се одр жа ва од 1. до
27. ок то бра у Бе о гра ду.

Сво је ра до ве су из ло жи ле
Ста ша Ан до нов ски (9), На ђа
Ни ко лић (10), Ана леа Пле ћаш
(8) и Дан ка Не дељ ко вић (4) из
ате љеа „Ма ли ге ни је”, ко ји во -
ди Ива на Мар кез Фи ли по вић,
уред ни ца про гра ма ви зу ел них

умет но сти Га ле ри је са вре ме не
умет но сти Пан че во.

Ово го ди шњи са лон но си на -
зив „Бај ке – би ло јед ном…” и

на ње му су уче ство ва ла де ца
од че ти ри до че тр на ест го ди на
из пред школ ских уста но ва,
шко ла, деч јих ли ков них ате -
љеа, деч јих кул тур них цен та -
ра и слич них деч јих уста но ва
и асо ци ја ци ја.

ПЕ ДЕ СЕТ ТРЕ ЋИ ДЕЧ ЈИ ОК ТО БАР СКИ СА ЛОН

Бај ке – би ло јед ном...

у свој ству пред вод ни ка не ко ли -
ко вла сти тих бен до ва.

Са рад ња с ви бра фо ни стом
Па сква лом Ми ром но ви је у
ни зу Пе тре ли них про је ка та
окре ну тих ка ко ин тим ној ин -
тер ак ци ји, та ко и раз и гра ној
им про ви за ци ји, у ма лим фор -
ма ти ма и ати пич ним ин стру -
мен тал ним по став ка ма. Њи ма
ће се у Пан че ву при дру жи ти и
ис ку сни буб њар Ми ке ле Ра би -
ја, у „бо нус” фор ма ци ји ко ја
на сту па за јед но као ван ред на
атрак ци ја, са мо по спе ци јал -
ном по зи ву. 

Два де сет пр ви „Пан че вач ки
џез фе сти вал” одр жа ва се уз по -
кро ви тељ ство Гра да Пан че ва,
Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор -
ми са ња Ре пу бли ке Ср би је и По -
кра јин ског се кре та ри ја та за кул -
ту ру, јав но ин фор ми са ње и од -
но се с вер ским за јед ни ца ма, а
уз по др шку Ам ба са де Сје ди ње -
них Аме рич ких Др жа ва, Ита -
ли јан ског ин сти ту та за кул ту ру,
Ау стриј ског кул тур ног фо ру ма,
„Ко ле ги ју ма Хун га ри ку ма” и Ам -
ба са де Изра е ла у Ср би ји.

Страну припремила 
Мирјана

Марић

бли ком ко му ни ци ра ју пре ко
„Ју тју ба”.

На кон де сет го ди на од ра -
стан ка са став „Cafe Drechsler”
је 2017. го ди не об ја вио по врат -
нич ки ал бум „And NOW… Boo-
gie” и на ста вио та мо где је стао,
с но во сте че ним лич ним и про -
фе си о нал ним ис ку ством. И да -
ље на кло ње ни рит му и гру ву,
али и сен зи би ли са ни за суп тил -
не џе зер ске аран жма не и со ло
де о ни це, Дрех слер, Ште гер и
Дојч су пра ва спо на из ме ђу све -
тле џез тра ди ци је и ак ту ел ног
тре нут ка по пу лар не му зи ке и
кул ту ре. 

Дру ги кон церт одр жа ће „Пе -
тре ла, Ми ра и Ра би ја”. Ђан лу ка
Пе тре ла је да нас је дан од нај -
зна чај ни јих му зи ча ра с бо га те
ита ли јан ске џез сце не. Као и не -
ко ли ци на ње го вих нај та лен то -

ва ни јих зе мља ка, про шао је „ста -
жи ра ње” код ле ген дар ног тру -
ба ча Ен ри ка Ра ве, још јед ног му -
зи ча ра ко ји је прет ход них го ди -
на по се тио џез фе сти вал у Пан -
че ву. У ре фе рент ном ма га зи ну
„Да ун бит” два пут је про гла ша -
ван за нај ве ћу мла ду зве зду у
успо ну на свом ин стру мен ту. Ко -
нач но, у по след њих не ко ли ко
го ди на, Ђан лу ка Пе тре ла за по -
чи ње вр то глав кре а тив ни успон

ПО ЧЕ ЛА ПРО ДА ЈА КА РА ТА

Кар те за пред сто је ћи „Пан че вач ки џез фе сти вал” мо гу се ку -

пи ти на би ле тар ни ци Кул тур ног цен тра од по не дељ ка до

сре де од 9 до 22 и од че тврт ка до не де ље од 16 до 22 са та.

Па кет ка ра та с по клон-ма ји цом за сва че ти ри да на ко шта

2.000 ди на ра, док су по је ди нач не ула зни це по да ну 500 ди -

на ра за пр ве три ве че ри и 800 ди на ра за за вр шни дан.
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У Галерији савремене уметно-
сти прошле недеље је отворе-
на изложба слика Миле Гвар-
диол под називом „Раскршћа”.

У серији слика под називом
„Раскршћа” она визуализује мен-
талнеи емоционалнепроцесе кроз
архетипски симбол раскршћа.

– Бирам велике димензије,
јер оне попут биоскопског плат-

на увлаче публику у причу о
раскрсницама и путевима ко-
ји се преплићу, а иза којих сто-
је животне дилеме, избори и
вечито питање: да ли смо на
правом путу? Раскршћа пред-
стављам из птичје перспекти-
ве да бих указала на слободу
избора и доминацију над њим
– рекла је уметница.

Мила Гвардиол је рођена
1979. године у Београду. Ди-
пломирала је 2004. на Факул-
тету примењених уметности
у Београду, на Одсеку за зид-
но сликарство, у класи про-
фесора Слободана Ђуричко-
вића. Докторирала је 2012.
године на интердисциплинар-
ним студијама Универзитета

уметности у Београду, на Од-
секу за дигиталну уметност.
Чланица је УЛУС-а од 2006.
године, а од 2011. и УЛУ-
ПУДС-а. Запослена је као ван-
редни професор на Факулте-
ту за дигиталну продукцију у
Сремској Каменици и Факул-
тету примењених уметности
у Београду.

ИЗЛОЖБА СЛИКА МИЛЕ ГВАРДИОЛ

Уметничка раскршћа

ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ ФОЛ КЛО РА ША

„Па у но вић” нај бо љи у Вој во ди ни
Чла но ви Кул тур но-умет нич ког
дру штва „Стан ко Па у но вић НИ -
С–РНП” оства ри ли су ве ли ки
успех на пе де сет пе том Фе сти -
ва лу му зич ких дру шта ва Вој -
во ди не, ко ји је одр жан 13. и
14. ок то бра у Ру ми.

У про гра ми ма фе сти ва ла
пред ста ви ло се пет на ест ан сам -
ба ла, ко ји су прет ход но на сту -
пи ли на оп штин ским, град ским
и ре ги о нал ним смо тра ма одр -
жа ним ши ром Вој во ди не.

То ком две де сет пе то ми нут -
ног пред ста вља ња чла но ви пр -
вог из во ђач ког ан сам бла и на -
род ног ор ке стра „Па у но ви ћа”
из ве ли су: пе сме из Хо мо ља
„Де вој ка се сун цу про ти ви ла”
и „Чи је је оно де вој че”, срп ске
игре из Хо мо ља, на род ну ме -
ло ди ју „По лом ка” из се ве ро и -
сточ не Ср би је и вла шке игре

из око ли не Не го ти на, у му зич -
ком аран жма ну Гра ци ја на Пе -
тро ви ћа и ко ре о гра фи ји Де ја -
на Три фу но ви ћа.

За из во ђе ње про гра ма у це -
ли ни ан самбл је осво јио 96,25
по е на, на гра ђен је злат ном
пла ке том и свр стан је у ред

пет ода бра них, нај бо љих ан -
сам ба ла ко ји ће пред ста вља -
ти Вој во ди ну на ре пу блич -
ком фе сти ва лу, ко ји ће би ти
одр жан 9. и 10. де цем бра у
Чач ку.

Ово зна чај но оства ре ње
пред ста вља на ста вак успе шног
ни за ко ји су за по че ле мла ђе
се лек ци је „Па у но ви ћа” у го -
ди ни ју би ле ја – 70 го ди на по -
сто ја ња дру штва. Осво ји ли су
че ти ри злат не пла ке те: у ка -
те го ри ји ни жих раз ре да на
Му зич ком фе сти ва лу де це Вој -
во ди не, у ка те го ри ји ви ших
раз ре да на Му зич ком фе сти -
ва лу де це Вој во ди не и Смо -
три деч јих фол клор них ан -
сам ба ла Ср би је и нај но ви ју
злат ну пла ке ту на пе де сет пе -
том Фе сти ва лу му зич ких дру -
шта ва Вој во ди не.



ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА  

Цена: 100 динара

• АНАЛИЗА УРЕЕ  
Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА   
Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ 
Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА УРИНА (физичко-хемијски преглед урина)
Цена: 200 динара

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА CRP

Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 4 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 700 динара,  fPSA - цена: 800 динара

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

FT4- цена: 450 динара, FT3 - цена: 450 динара, 

TSH - цена: 450 динара

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

T3 - цена: 400 динара, T4- цена: 400 динара

Петак, 19. октобар 2018.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

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

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

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

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

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ,  ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 

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

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

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”
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ЈУ ГО 2006, пр ви вла -
сник, бен зин, плин, ре -
ги стро ван, ате сти ран.
063/101-84-25. (267977)

ПУН ТО 1.2, 8 В, 3 В,
2002, ме та лик зе ле ни,
од ли чан, вла сник.
064/856-60-65. (268032)

ФИ ЈАТ уно 14 ин ча, за -
ста ва 128, за де ло ве,
кру њач/пре кру пач оџа -
ци 013/618-269.
(268012)

ГОЛФ 3, 1995. го ди ште,
ре ги стро ван, по ло 1.4, I,
2000. ре ги стро ван.
063/837-48-34. (268057)

ПО ЛО 1.2, 2003. де цем -
бар, пе то ра вра та, у пр -
вој бо ји, ме та лик цр ни.
064/587-50-24. (268059)

ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 2002,
пе то ра вра та, фул опре -
ма, у пр вој бо ји, на име.
064/587-50-24. (268059)

ПУН ТО 3, , 1.3 мул ти -
џет, ди зел, 2005, пе то ра
вра та, фул опре ма, на
име. 064/587-50-24.
(268059)

СТИ ЛО 1.9 ди зел 2002,
пе то ра вра та, фул опре -
ма. 064/587-50-24.
(268059)

ОК ТА ВИ ЈА А 4, 1.9 ТДИ,
2008, га ра жи ран, ре ги -
стро ван, вла сник.
063/345-837. 
(268093)

ПУН ТО 2004, бен -
зин/плин, тек ре ги стро -
ван, кли ма, 3 В.
063/895-45-80.
(268099)

АСТРА Г ка ра ван, 1.6 са
пли ном, 2001, га ра жи -
ран, ре ги стро ван, вла -
сник. 063/345-837.
(268093)

СКУ ТЕР sym jet euro 50
x, 2006. го ди ште, од ли -
чан, 580 евра. 064/171-
22-13. (268109)

СИ ТРО ЕН Ц 3, 2006. го -
ди ште, у од лич ном ста -
њу, ди зел, кли ма, 2.900
евра. 063/288-146,
060/010-67-10. (268119)

ЕСПЕЈС 2005, у од лич -
ном ста њу, 231.530 км,
два се та гу ма са фел на -
ма, ре ги стро ван до ав гу -
ста 2019, 2.750 евра.
061/175-24-39. (268133)

РЕ НО ме ган 2007. го ди -
ште, 1.5 ди зел, 106 ко -
ња, 6 бр зи на, 2/3 вра та,
вла сник. 064/246-05-71.
/268130)

СЕ АТ аро са 1.4, 2002,
ре ги стро ван до ју на
2019, до дат не че ти ри
зим ске гу ме, це на до го -
вор. 064/386-45-53
(268147)

ПРО ДА ЈЕМ ау то-при ко -
ли цу. 060/355-50-20.
(268278)

ПО ВОЉ НО ма зда МХ 3,
16, 16 В, не ре ги стро ван,
1991. го ди ште, вла сник.
063/848-62-45, 065/659-
58-01. (268272)

ПЕ ЖО 407, 2.0 ТДИ,
2006, од ли чан, ре ги -
стро ван до ју на 2019.
060/034-19-58. (268216)

ШКО ДА фе ли ци ја,
2000. го ди ште, ре ги -
стро ван до ма ја 2019,
бен зин, гас, атест до
2020 + зим ске гу ме.
063/813-76-24. (268306)

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

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ от куп
свих вр ста во зи ла, ка та -
ли за то ра, про да ја де ло -
ва, до ла зим на адре су.
069/203-00-44, 066/409-
991. (269142)

ОТ КУП во зи ла, ала та,
гво жђа, оста ло, про да ја
де ло ва, до ла зим на
адре су. 063/782-82-69,
061/211-59-15.(269142)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у
би ло ком ста њу, од 70
до 1.800 евра. 062/193-
36-05. (268257)

КУ ПУ ЈЕМ то мос ау то ма -
тик АПН, ис прав не/не -
ис прав не. 064/171-22-
13. (268109)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле,
ста ње не бит но, до 2.000
евра. 063/165-83-75.
(267198)

КУ ПУ ЈЕМ во зи ла до 500
евра, ста ње нње бит но,
ис пла та ре ал на.
060/135-08-48. 

ПРО ДА ЈЕМ кул ти ва тор
ИМТ 506. 064/019-64-
00. (268104)

ПРИ КО ЛИ ЦА ки кин да,
дво ред ни шпа р тач и се -
тво спре мач. 063/887-
23-82. (268218)

ПРО ДА ЈЕМ зи да ну га ра -
жу у цен тру гра да.
063/289-336. (267636)

ИЗ ДА ЈЕМ укњи же ну га -
ра жу на Ко те жу 2, на
углу код Пи ва ре.
063/354-221. (268001)

ПРО ДА ЈЕМ га ра жу на
Со да ри. 063/836-23-83.
(268052)

ПРО ДА ЈЕМ мон та жну
пре но си ву га ра жу, 300
евра. Тел. 064/834-63-
25. (268120)

ГА РА ЖУ ду плу из да јем.
Стру ја, гре ја ње гра тис,
ис под згра де. Те сла.
061/225-16-43. (268181)

ВЕШ-МА ШИ НА, фри -
жи дер, за мр зи вач и по -
лов ни де ло ви од веш-
ма ши на. Тел. 013/252-
05-10, 063/703-76-07.
(266131)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ди -
ги тал них ри си ве ра, да -
љин ских, мо ни то ра.
„Плус”, Д. Ту цо ви ћа 28.
353-463, 063/877-38-21. 

ВЕШ-МА ШИ НА го ре ње
WM60085, пер фект на,
це на 80 евра. 063/811-
24-99. (268158)

Ко тао за пар но гре ја не
50 кw, ко ри шћен две се -
зо не. 063/420-268
(СМС)

Про да јем пи са ћу ма ши -
ну Olympia и рец ник ен -
гле ског Morton Benson.
Тел. 013/252-03-28
(СМС)

КРЕ КА ВЕ СО пећ, очу -
ва на, по вољ но, хит но.
064/282-42-38. (4786)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну за
пра вље ње па пир них џа -
ко ва, обу ка и куп ци
обез бе ђе ни. Тел.
064/424-95-10. (267154)

РЕ ГАЛ, нов б. кре вет,
су до пе ре, ра ди ја тор,
ото ман, ка уч, но ва ка да.
064/339-69-13 (267489)

СМЕ ДЕ РЕ ВАЦ, сто чић
за ТВ, соб ни сто чић ма -
си ван, по ли це жи ча не –
пулт. 061/150-05-03.
(267801)

ПРО ДА ЈЕМ гар ни ту ру –
дво сед, тро сед, фо те љу,
100 евра. 064/014-81-
42. (267789)

ПРА СИ ЋИ, ја гањ ци на
про да ју. Вр шим услу -
жно пе че ње на др ва, ра -
жањ. По вољ но. 064/997-
79-09. (267735)

КА ЗАН за ра ки ју, ло жи -
шта, та бар ке, дна,
мешaчи, лу ле. 331-586,
063/805-74-60. (267647)

ПРО ДА ЈЕМ ме сна ту
пра сад, мо гућ ност кла -
ња и ре зер ви са ња. Тел.
063/311-277. (267914)

РЕ ГАЛ , нов брач ни кре -
вет, су до пе ре, ра ди ја -
тор, ото ман, ка уч, но ва
ка да. 064/339-69-13.
(267489)

ПРО ДА ЈА два по крет на
из ло га, 100 евра, ме тал -
ни рам. Тел. 062/821-
44-94. (267999)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи дер
са за мр зи ва чем.
064/329-37-84. (268006)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин ски
плац 7,54 ари, Ку де ља -
рац, од ли чан, по вољ но.
060/332-74-04, 065/849-
09-38. (268016)

БИ ЦИКЛ, ре шое, шпо -
рет, ко ли ца, ТВ, те пих,
јак на, ви три на, те сте ре.
064/635-77-42. (267993)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет но
ре мон то ва не ТА пе ћи
свих кв, до ста ва, мон та -
жа, га ран ци ја, вр ши мо и
ком плет но ре монт  ва -
ших пе ћи, до ста ва.
061/641-30-36. (267987)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ве -
ли ки бој лер, но ва ко мо -
да, деч ја ко ли ца, ста -
кле ни сто. 060/143-62-
10. (268030)

БО ЦЕ за ау то ге но, бре -
не ри, бра вар ска те зга,
шраф шток, цр та ча та -
бла, ел. Шпо рет, про да -
јем. 064/123-63-65.
(2680769

ПРО ДА ЈЕМ ула зна вра -
та у ста ну, ци пе лар ник,
175 цм х 90 цм, ком пју -
тер ски сто, по вољ но.
314-978. (268062)

ПРО ДА ЈЕМ ка су, ве ша -
ли це, ро бу и опре му  за
second hand. 061/132-
54-21. (268091)

ПРО ДА ЈЕМ тро сед, зва -
ти по сле 16 са ти. Тел.
373-202. (268111)

МОН ТИ БАЈК за од ра -
сле, 4.500, де уш-ма драц
190 х 90, 2.000, фо те ља
2.500. 064/866-25-83.
(268108)

ПРО ДА ЈЕМ тро сед и две
фо те ље на раз вла че ње.
Тел. 373-201. (268110)

ЗА МР ЗИ ВАЧ, уга о на
гар ни ту ра, ко мо де, ви -
три не, кре ве ти, ор ма ни,
ра ди ја то ри, фран цу ски
ле жај, мој ца фо те ља,
сто и сто ли це. 064/155-
38-13. (268141)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и
оста ле ку хињ ске еле -
мен те, су до пе ра 3.000,
но ва. 063/773-45-97,
371-568. (268139)

ЛЕП очу ван ве ћи ле жај
за се де ње и спа ва ње,
5.000 ди на ра. 060/551-
64-50. (268165)

ТЕ НИ СКИ ре ке ти pro-
tec, тор ба prince, DTV
bear по љо при вред на ва -
га, гре ја ли ца. 
061/150-05-03. 
(268166)

ЗА МР ЗИ ВАЧ сан ду чар
410 ли та ра, шпо рет
плин-стру ја, фри жи дер
280 л, веш-ма ши на, су -
до-ма ши на, уга о на гар -
ни ту ра, ка уч, дво сед,
ци пе лар ник, сто чи ћи.
Тел. 063/861-82-66.
(268167)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи дер
ком би на ци ју, веш-ма -
ши ну, мо же ва ше не ис -
прав но. 013/346-790,
064/129-73-60. 
(268169)

НА ПРО ДА ЈУ две фо те -
ље, че ти ри сто ли це тр -
пе за риј ске, соб ни бар.
Тел. 063/843-55-69.
(268171)

РАС ПРО ДА ЈА но вих
сто ли ца од  1.800, сто -
ло ви од 4.500. 060/600-
14-52. (268176)

КЛИК-КЛАК ле жа је ви,
но ви – од 12.900. Из бор
ме бла по же љи.
060/600-14-52. (268176)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма ши -
ну, за мр зи вач и ви три -
ну. 013/320-886.
(268173)

ПРО ДА ЈЕМ не рас па ко -
ван нов уре ђај за ерек -
ци ју, зва ти рад ним да -
ни ма од 9 до 15 са ти.
Тел. 064/131-59-56.
(368191)

ПРО ДА ЈЕМ два му шка
те ле та. 064/129-44-30.
(268186)

ПРО ДА ЈЕМ пи са ћи и
ста кле ни клуб сто, бу тан
бо це, 10 и 2 кг. Тел.
064/483-50-90. (268199)

ПРО ДА ЈЕМ два пла сте -
ни ка 5 х 20 м и 8 х 30 м,
но ви. 062/885-41-07.
(268211)

РЕ ГАЛ, по вољ но, очу -
ван. 064/509-63-88,
263-80-35. (268213)

КОН ТРА БАС че шки ¾.
063/887-23-82. (268228)

ПРА САД, ме сна та, на
про да ју, мо же кла ње.
060/444-55-01. (268236)

ТА ПЕЋ, 4.5 кв, к60
евра, кли ма vivax 12, 80
евра. 066/051-711.
(268240)

ПЛИН СКА пећ ал фа
вра ње 9 кв, по вољ но.
064/130-22-78. (268241)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ 6 кв,
АЕГ са ко ли ци ма, 60
евра. 064/247-28-87.
(268224)

ШПО РЕТ на стру ју, веш-
ма ши ну го ре ње, те ле ви -
зор daevo, по вољ но.
013/316-301, 064/986-
22-97. (268245)

ПРО ДА ЈЕМ ал фа ка мин
и кре ка. 064/367-97-18. 

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ, по -
ло ван на ме штај, кри -
стал, пор це лан, књи ге,
ра зни алат. 063/690-
569. (268250)

ПРО ДА ЈЕМ ка уч и фо -
те љу, по вољ но. 062/540-
781. (268283)

СТО ЛАР СКА ма ши на са
ви ше опе ра ци ја, ком би -
нир ка, вре ди по гле да ти.
064/323-94-88. 
(268286)

ПО ЛО ВАН би бер цреп
про да јем 8 ди на ра ко -
мад. 013/321-596.
(268261)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва -
не ТА пе ћи (2, 3, 4, 6),
до ста ва, мон та жа, га -
ран ци ја. 064/366-57-87,
335-930. (268263)

НА ПРО ДА ЈУ пре о ста ла
огрев на др ва, то пла и
вр ба. 013/420-761,
063/473-466. 
(268266)

ПРО ДА ЈЕМ пар кет, ја -
сен, нов, 28 м2. 
066/346-690. 
(267289)

БА ЛИ РА НА де те ли на,
пра си ћи на про да ју.
Ми ћа, 064/303-28-68.
(268291)

ПРО ДА ЈЕМ за мр зи вач
вер ти кал ни 180, 260 ли -
та ра, веш-ма ши ну.
064/129-73-60. 
(268295)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
елек трич ну ма ши ну за
мле ве ње ме са. 063/154-
93-91. (268300)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и не -
ис прав не ТА пе ћи, дол -
зим на адре су, ис пла та
од мах. 061/641-30-36.
(2679879
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ДВА ГРА ЂЕ ВИН СКА
пла ца, укњи же на, огра -
ђе на, 5 ари + 4.5 ара
под во ћем. 063/805-63-
54. (4786)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ку ћа 95
м2, по друм, га ра жа, шу -
па (огрев), 3 ара.
064/407-73-77, 063/850-
97-19. (и)

ЦЕН ТАР, 6 ари, к20 ши -
ри на, 30 ду жи на,
95.000. 063/836-23-83.
(679), „Трем 01”.
(268052)

БА ВА НИ ШТАН СКИ, пут,
5 ари, но ва Ми са, усе -
љи ва, укњи же на, 25.000.
063/836-23-83. (679),
„Трем 01”. (268052)

ПЛАЦ 32 ара, Пе ли стер -
ска, пре ко пру ге, по ла
под во ћем. 064/113-47-
76. (268059)

ГОР ЊИ ГРАД, ку ћа  65
м2, дво ри ште, 25 м2, по -
друм 6 кв, усе љи ва, про -
да јем/ме њам за стан, уз
ва шу до пла ту. 064/178-
39-55. (268073)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Вој ло -
ви ца, Ул. Пољ ска, 12.000
евра. Фик сно. Тел.
064/221-81-05. 
(268075)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут,
56 ари, ви кен ди ца, воћ -
њак, стру ја, во да, гра ђе -
вин ско зе мљи ште.
064/280-60-53. 
(268084)

ПРО ДА ЈЕМ до ма ћу жи -
ви ну: ко ко шке, гу ске,
пат ке, ћур ке, мор ке и
са лаш. 063/894-84-23.
(268116)

КУ ЋА, Син ђе ли ће во на -
се ље, 5 ари, га ра жа, ми -
ран крај, 75.000 евра.
063/894-84-23.
(268116)

ХЕК ТАР гра ђе вин ског
зе мљи шта, се вер на зо на,
ин фрак струк ту ра ком -
плет на, са мо 15.000
евра. 063/894-84-23.
(268116)

ТЕ СЛА, 1.84 ара, 55 м2,
36.000, до го вор. (242),
„Ква рт”, 064/125-62-67,
346-392. (268131)

ГОР ЊИ ГРАД, 3 ара, 80
м2, 52.000, до го вор.
(242), „Ква рт”, 064/125-
62-67, 346-392.
(268131)

ГОР ЊИ ГРАД, две стам -
бе не је ди ни це, 47 + 32
м2, 3 ара, хит но. Тел.
065/513-87-30. (168149)

КУ ЋА на 2 ара пла ца,
при зе мље, спрат и пот -
кро вље, укњи же на, 380
м2, 90.000 евра.
064/348-05-68. (268151)

КУ ДЕ ЉА РАЦ, пре ле па,
120 м2, 2.3 ара, 55.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (268165)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, ви кен -
ди цу у Де ли блат ској пе -
шча ри. 064/267-72-17.
(268182)

ВИ ШЕ по вољ них ку ћа у
се ли ма: Де бе ља ча, Ка -
ча ре во и др. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(268167)

НО ВА МИ СА, три ета же,
6 х 10, из вор но, 56.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58. (268167)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну ку -
ћу, Мак си ма гор ког,
плац 3.8 ара. 063/301-
360. (268179)

БА ШТЕ, ста ри цре пај ски
пут код но ве фа бри ке.
Тел. 013/355-538, Зо -
ран. (268145)

ПЛАЦ 5 ари (25 х 20 м),
Ми са, Шар пла нин ска,
пут, во да, стру ја.
064/856-62-93, 063/824-
80-15. (268029)

ПЛАЦ 4 ае ра, 8.000
евра, ба ра ка за ста но ва -
ње, 100 евра. 069/213-
97-37. (р)

СТА РА ку ћа на про да ју,
плац 4.5 ара, Ко теж 1.
065/205-92-33. (267951)

КУ ЋА, но ва Ми са, три
ста на, га ра же, по год но
за ин ве сти то ре.
064/221-36-12. (267981)

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа са ви -
ше стам бе них је ди ни ца.
063/109-01-44. (267982)

ВИ КЕН ДИ ЦА, Де во јач ки
бу нар, при зе мље, спрат,
ле га ли зо ва но. 063/164-
32-26. (268022)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће на
јед ном пла цу у Вој ло ви -
ци са ве ли ким воћ ња -
ком. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (267986)

КУ ЋА, Ми ло ша Обре но -
ви ћа, 108 м2 осно ве,
про да ја, за ме на, до го -
вор. 064/635.-77-42.
(267993)

ПРО ДА ЈЕМ укњи же ну
не по крет ност, ба шта,
Но во се љан ски пут, пр во
срп ско по ље. 064/128-
22-06. (267997)

ХИТ НО про да јем ку ћу
на ста рој Ми си, 100 м2,
4 ара. 065/800-77-70.
(267998)

КУ ЋА 120 м2 + ло кал на
7 ари, у бли зи ни над во -
жња ка за Вр шац. 232-
10-69. (268037)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Омо -
љи ца, цен тар, 120 м2,
ЦГ, вла сник. 062/550-
560. (268038)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин ски
плац на Ку де љар ском
на си пу, ка на ли за ци ја,
стру ја, во да. 060/301-
51-13. (268046)

ЦЕН ТАР, ку ћа 120 м2, 5
ари, 75.000; ши ри цен -
тар, 160 м2, 6.5 ари,
65.000. „Го ца”, 063/899-
77-00. (268202)

КО ТЕЖ 1, 160 м2, 3,2
ара, ква ли тет на, дво -
стра но ори јен ти са на, за
две по ро ди це.  „Го ца”,
063/899-77-00. (268202)

ТЕ СЛА, две кук ће на 6
ари, из у зет на ло ка ци ја.
„Го ца”, 063/899-77-00.
(268202)

ПРЕ СПАН СКА, 88 м2,
тро соб на на 4.85 ари
пла ца, два по моћ на
објек та, 35.000. „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(268205)

СТАР ЧЕ ВО, при зем на
тро и по соб на, ре но ви ра -
на, укњи же на, 17 ари,
29.000. „Пер фект”,
064/348-05-68. (268205)

КУ ЋЕ, Те сла, Омо љи ца,
Ми са, од 40.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(268208)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ба -
ва ни штан ском пу ту, 16,5
ари, по вољ но. 062/285-
41-07. (268211)

ПРО ДА ЈЕМ воћ њак на
Ку де љар ском на си пу, 18
ари, 1/1, огра ђен, уре -
ђен. 063/472-669.
(268212)

ПРО ДА ЈЕМ ла нац и по
зе мље, по ред ас фал та,
по вољ но. 060/034-19-
58. (268216)

ПО ЛА ЛАН ЦА зе мље,
ста ри цре пај ски пут.
Плац 8 ари на Ка ра у ли,
мо же и по ла. 063/887-
23-82. (268218)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Ба -
нат ском Но вом Се лу,
плац 19 ари. 063/887-
84-00. (268223)

ПРО ДА ЈЕМ плац 5 и 10
ари, ста ра Ми са.
062/150-50-77. (268224)

НО ВА КУ ЋА, Вој ло ви ца,
174 м2, 3 ара, хит но, по -
вољ но. 063/784-71-34,
063/771-75-96.
(2682339

ЈА БУЧ КИ пут, но ва ку ћа,
86 м2, енер гет ски па сош,
укњи же на. 065/258-87-
77. (268234)

НА ПРО ДА ЈУ ¼ ку ће,
Ма ти је Гуп ца бр. 7, Пан -
че во. 063/176-08-91.
(268242)

ГОР ЊИ град, плац 5
ари, са ста ри јом ку ћом,
вла сник. 063/720-55-66. 

ЈА БУ КА, дво соб на, 64
м2, 4 ара пла ца, чвр ста
град ња, 20.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (268269)

ТЕ СЛА, ку ћа 90 м2, 3.5
ара, од лич на ло ка ци ја,
55.000. „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15. 

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ку -
ћу на Зла ти бо ру за стан
или ку ћу у Пан че ву.
066/262-824. (268302)

КУ ПУ ЈЕМ ста ри ју ку ћу у
Ули ци Мак си ма Гор ког.
064/668-97-86. (268098)

ПРО ДА ЈЕМ леп дво со -
бан стан на Ко те жу 2.
066/937-00-13. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ леп дво со -
бан стан у цен тру и тро -
со бан на Стре ли шту, по -
вољ но. 066/937-00-13.
(СМС)

ОМО ЉИ ЦА, цен тар, јед -
но и по со бан стан, плац
код ба ње, 7.6 ари.
064/021-19-31.  (и)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но и по -
со бан стан, ВП, ЦГ.
063/845-85-80. 
(267810)

СТАН, 56 м2, цен тар, XII
спрат, пре ко пу та Су да,
од у век вла сник, 
32.000 евра. 
064/980-41-02. (и)

ТЕ СЛА, 58 м2, дво со бан,
ЦГ, лифт, те ра са, ком -
плет но ре но ви ран, ПВЦ
сто ла ри ја, де ве ти спрат,
39.000. 062/844-08-70.
(267839)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни
стан до ули це, Жар ка
Зре ња ни на, вла сник.
061/382-88-88. 
(267956)
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ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Стре -
ли ште, укњи же на 50 м2,
плац 2,5 ара 063/852-77-
72  (СМС)

НО ВА КУ ЋА, цен тар, са
ле пим дво ри штем, за би -
знис, ужи ва ње, 196 м2,
вла сник, 125.000 евра,
до го вор. 063/232-757.
(266763)

ИВА НО ВО, 60 м2 7,5 ари
пла ца, сре ђе на, укњи же -
на. 063/372-428.
(266112)

СТА РА ку ћа, Син ђе ли ће -
ва 89. Плац 11 ари,
фронт 19.50 ме та ра. До -
зво ље не све вр сте град -
ње, 48.000 евра 063/820-
53-34. (267832)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ку -
де љар цу. 062/976-85-76.
(265278)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са пар -
це лом у Ско ре нов цу.
064/366-92-92, 063/160-
50-78. (267138)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, по љо при -
вред но зе мљи ште, 30
ари, до зво ље на град ња.
Брат ства је дин ства, дру -
ги про сек. 366-234. 

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ку -
ћу у Ива но ву, 29. но вем -
бра бр. 80. 062/415-359. 

НА ПРО ДА ЈУ укњи же ни
гра ђе вин ски пла це ви,
Стре ли ште. 064/119-04-
31. (267732)

НА ПРО ДА ЈУ два лан ца
зе мље у Ка ча ре ву. Тел.
601-281. (267847)

ЦА РА ДУ ША НА 73, ста ра
ку ћа за ру ше ње. Плац 8
ари, фронт 12 ме та ра,
51.000 евра. 
063/820-53-34. 
(267832)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Вој ло -
ви ци, две стам бе не је ди -
ни це, ЦГ. 013/348-137,
062/348-137. (267815)

КОМ ПЛЕТ НО ре но ви ра -
на ку ћа, 7. ју ли, ЕГ, кли -
ма. 064/424-71-26.
(267905)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, аку му -
ла то ре, ка бло ве, веш-ма -
ши не, фри жи де ре, за мр -
зи ва че и оста ли ме тал ни
от пад. 060/521-93-40.
(267989)

КУ ПУ ЈЕМ му шку зим ску
јак ну, број 5XL. 064/348-
07-60. (l268066)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе,
фри жи де ре, за мр зи вач,
веш-ма ши не, те ле ви зо ре.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (268082)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе,
веш-ма ши не, фри жи де -
ре и све оста ло.
061/627-07-31. (268106)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор де -
ње, ме да ље, но вац, са то -
ве, пен ка ла. 013/313-
458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (267962)

КУ ПУ ЈЕМ се кун дар ну си -
ро ви ну, гво жђе, ли мо ве,
алу ми ни јум, оло во, веш-
ма ши не, за мр зи ва че,
оста ло. 061/322-04-94.
(268285)

КУ ПУ ЈЕ МО обо је не ме -
та ле, гво жђе, алу ми ни -
јум, веш-ма ши не, шпо -
ре те, за мр зи ва че, те ле -
ви зо ре, аку му ла то ре.
061/206-26-24. (268285)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе, ба -
кар, ме синг, алу ми ни јум,
оло во, веш-ма ши не, за -
мр зи ва че, те ле ви зо ре,
до ла зим. 061/321-77-93.
(268285)

ЛЦД, ЛЕД те ле ви зо ри вр -
хун ског ква ли те та из
ино стран ства, мо же и
за ме на за слу па не и не -
ис прав не. 064/564-14-
14. (268260)

КУ ПУ ЈЕМ ТА пе ћи, ис -
прав ност ни је бит на.
064/366-57-87, 
335-930, 335-974.
(268263)

КУ ПУ ЈЕМ пер је, ста ре
сли ке, са то ве, ста ри но -
вац, би жу те ри ју, играч -
ке, ста ро по кућ ство.
063/705-18-18, 
335-974, 335-930.
(268263)

КУ ПУ ЈЕМ елек трон ски
от пад, веш-ма ши не,
шпо ре те, фри жи де ре,
те ле ви зо ре, по вољ но.
061/224-48-09.
()268363)

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА
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ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни
стан, Б. Ра ди че ви ћа 2.
Тел. 061/651-76-45. 

СА ЛО НАЦ, 95 м2, ЕТ, те -
ра са, I, без ула га ња,
пре леп.  063/836-23-83.
(679), „Трем 01”.
(268052)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 54 м2, ЦГ,
III, ПВЦ, без ве ћих ула -
га ња, 28.000.063/836-
23-83. (679), „Трем 01”.
(268052)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан у бли зи ни шко ле,
вр ти ћа и об да ни шта.
063/301-160. (268090)

ЦЕН ТАР, но во град ња,
47 м2, II спрат, лифт,
пар кинг, га ра жа 14 м2,
гас, вла сник, укњи жен.
063/449-798. (268097)

НО ВА МИ СА, стан 85
м2, сре ђен, про да јем.
063/272-594, 063/225-
928. (268105)

ЛУКС, че тво ро со бан
стан на Те сли, про да јем
или ме њам, вла сник.
065/274-81-06. (268112)

СИН ЂЕ ЛИ ЋЕ ВО на се ље,
дво со бан, 61 м2, II га ра -
жа, по друм, ЦГ гас.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (268113)

НО ВА МИ СА, дво и по со -
бан, 68 м2, ЦГ, II,
35.000.(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (268113)

ТЕ СЛА, но во град ња, I,
50 м2, ета жно гре ја ње,
лифт. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (268113)

КО ТЕЖ, 57 м2, дво со -
бан, 28.000; дво и по со -
бан, 65 м2, 44.000.
(324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(268114)

ТЕ СЛА, 33 м2, јед но со -
бан, 25.000; тро и по со -
бан, 77 м2, 45.000.
(324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(268114)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 40 м2, јед -
но и по со бан, усе љив,
22.000, 49 м2, дво со бан,
24.000. (324), „Ме диа”,
315-703, 
064/223-99-20.
(268114)

НО ВА МИ СА, 70 м2, II,
не за вр ше но, 27.500, до -
го вор. (242), „Ква рт”,
064/125-62-67, 
346-392. (268131)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 56 м2, III,
ЦГ, 29.000, до го вор.
(242), „Ква рт”, 
064/125-62-67, 346-392.
(268131)

ЦЕН ТАР, 31 м2, III, ТА,
20.000, до го вор. (242),
„Ква рт”, 064/125-62-67,
346-392. (268131)

ЈЕД НО СО БАН, Те сла, 32
м2, 24.000 евра, до го -
вор. (470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(268130)

ДВО СО БАН, Ко теж, од
31.000  - 34.000 евра.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (268130)

ТРО СО БАН, 78 м2, 12 м
те ра са, пр ви спрат, ста -
ра Ми са, 28.000 евра.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (268130)

ДВО СО БАН, Со да ра, I
спрат, усе љив од мах.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (268130)

ТЕ СЛА, дво со бан, 53 м2,
IV, сре ђен, ТА, 27.000.
(49), „Му станг”,
064/151-18-93. (268167)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, дво со бан,
38 м2, ТА, III, 22.000.
(49), „Му станг”,
064/151-18-93. (268167)

КО ТЕЖ 1, дво и по со бан,
но во град ња, 60 м2, при -
зе мље, 39.000. (49),
„Му станг”, 062/226-901.
(268167)

СО ДА РА, тро со бан, 75
м2, ЦГ, VI, до бра згра да,
два лиф та, 37.000. (49),
„Му станг”, 062/226-901.
(268167)

ТЕ СЛА, дво со бан, 61 м2,
VII, ЦГ, све тао, 29.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901. (268167)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
52 м2, ЦГ, II, 27.000; јед -
но со бан, ЦГ, 17.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901. 
(268167)

ТЕ СЛА, 53 м2, дво со бан,
II, ТА, за ре но ви ра ње,
27.000 фик сно. (49),
„Му станг”, 062/226-901.
(268167)

КО ТЕЖ, дво со бан, вис.
При зе мље, ЦГ, про да ја,
30.000 или за ме на за ку -
ћу. 064/2152-52.-21,
062/355-154. 
(2689-175. 
(268175)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, ВП,
ЦГ, 58 м2, 31.000. (49),
„Му станг”, 069/226-66-
58. (268167)

КУ ДЕ ЉА РАЦ, јед но со -
бан, 22,5 м2, 5.500 (398),
„Кров”, 060683-10-64.
(268165)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан стан на пр вом спра ту
у цен трал ном де лу на се -
ља Стре ли ште са ЦГ.
063/206-147. (268000)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, сдво ри шни
ста но ви, 61 м2, га ра жа,
ба шта, укњи жен, 16.500.
063/144-95-73. (268011)

ЦЕН ТАР, стан од 110 м2,
про да јем, вла сник.
063/712-62-84. 
(267985)

ОМО ЉИ ЦА, цен тар, јед -
но и по со бан стан, плац
код ба ње, 7.6 ари.
064/021-19-31.  (и)

ДВА за себ на укњи же на
ста на од 39 и 88 м2, са
по себ ним ула зи ма,
26.000 евра. 064/348-05-
68. (268151)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ду плекс,
243 м2, 55.000 евра.
064/348-05-68. (268151)

У ЦЕН ТРУ, ста но ви у за -
вр шној фа зи из град ње,
750 евра/ква драт.
063/389-974. 
(268085)

ХИТ НО, код но вог бу -
вља ка дво ри шни 34 м2,
6.000 евра. 060/551-64-
50. ()268165)

СТАНОВИ

ПОНУДА
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ТА МИШ ка пи ја, јед но -
со бан, 39 м2, IV, ЦГ,
лифт, 30.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(268167)

МАР ГИ ТА, тро со бан,
но ви ји, III, 77 м2, плин,
при па да ју ћи та ван,
42.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. (268167)

ЦЕН ТАР, 3.0, I, ЕГ, до го -
вор; јед но со бан, ТА,
21.000; гар со ње ра, 24,
ЦГ, 19.500. (338), „Јан -
ко вић”, 348-025.
(268208)

МИ СА, 2.0, 55, I, 27.000,
улич но, 34 м2, 15.000.
(338), „Јан ко вић”, 348-
025. (268208)

У СА МАЧ КОМ про да јем
на ме ште ну гар со ње ру.
065/353-07-57. (268198)

ТЕ СЛА, 39 м2, 19.000; 40
м2, дво со бан, 22.000; 25
м2, 20.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (268202)

ЦЕН ТАР, 42 м2 + 25 м2,
на ме штен, 35.000; 52 м2,
дво со бан, 32.000.  „Го -
ца”, 063/899-77-00. 

ДОК ТО РА КА СА ПИ НО -
ВИ ЋА, но ва згра да, 61
м2, I, 1.200/м2.   „Го ца”,
063/899-77-00. (268202)

СО ДА РА, 74 м2, тро со -
бан, I, CG, 42.000; 71 м2,
тро со бан, 36.000.  „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(268202)

СА МАЧ КИ 17 м2,
12.500; ши ри цен тар
дво ри шни, 38 м2,
16.500. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(268205)

ЦЕН ТАР, дво ри шни тро -
со бан, 68 м2, 28.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (268205)

СО ДА РА, дво со бан, 47
м2, 25.000; дво со бан, 52
м2, 30.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68. 

ТЕ СЛА, дво со бан, 53 м2,
ТА, 28.500; дво со бан, 61
м2, 29.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(268205)

ТА МИШ ка пи ја, дво и по -
со бан, II, ЦГ, нов, усе -
љив, 60.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.  (268208)

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан,
65 м2, III, ЦГ, 42.000,
до го вор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.  

СТРО ГИ ЦЕН ТАР, ма њи
дво со бан, 45 м2, VI, ЦГ,
сре ђен, 37.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.  (268208)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но и по -
со бан, 45 м2, ВП, ЦГ,
27.500. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(268208)

ТЕ СЛА, дво со бан, 54 м2,
IV, ТА, 25.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.  

МИ СА, дво со бан, 50 м2,
I, TA, sre]en, 25.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(268208)

ДВО СО БАН стан, 62 м2,
Ко теж 2, тре ћи спрат,
укњи жен, 33.500 евра.
064/886-51-81. (268231)

ВЕ ЋИ тро со бан стан,
цен тар Пан че ва, тер мо -
е фи ка сан, леп, ни је по -
треб но ула га ње, по вољ -
но. 060/059-57-57. 

ПРО ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, 48 м2, Ка ра ђор ђе -
ва 13, 38.000 евра.
065/849-71-94. (268281)

ТЕ СЛА, јед но и по со бан,
I, 39 м2, ЦГ, 25.000.
(353), „Пре ми ер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(268210)

ТЕ СЛА, тро со бан, ВПР,
71 м2, ЦГ, 45.000, до го -
вор. (353), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-30.
(268210)

ТИП СТАН КО, јед но со -
бан, I, 32 м2, ТА, 20.000,
до го вор. (353), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (268210)

ЦЕН ТАР, та ми шки кеј,
при зе мље, 58 м2, ЦГ,
40.000. (353), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (268210)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
56 м2, III, ЦГ, 28.000.
(353), „Пре ми ер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(268210)

СТАНОВИ
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СО ДА РА, дво со бан, II,
52 kvm, terase, 30.000.
(353), „Пре ми ер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(268210)

СТРО ГИ цен тар, 53 м2,
ре но ви ран, че твр ти
спрат, ЦГ, 36.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (268269)

СО ДА РА, дво со бан, 52
м2, пе ти спрат, лифт,
32.000, до го вор. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (268269)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
55 м2, пе ти спрат, лифт,
ЦГ, 28.0000, до го вор.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(268269)

ТЕ СЛА, тро со бан, 67 м2,
дру ги спрат, ТА гре ја ње,
36.000, до го вор. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (268269)

ТЕ СЛА, јед но со бан, сре -
ђен, 34 м2, ВП, ТА,
25.000. (300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-52.
(268277)

НО ВА МИ СА, дво со бан,
54 м2, I, TA, nov, 33.000.
(300), „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(268277)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан,
62 м2, III, ЦГ, те ра са,
32.000. (300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-52.
(268277)

ТЕ СЛА, 34 м2, IV спрат,
лифт, 24.000. „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-89-
15. (268259)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, 47 м2, ВПР, ЦГ,
23.000.  „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(268259)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, III
спрат, 33.000. „Те сла
не крет ни не”, 064/668-
89-15. (268259)

СТРО ГИ цен тар, јед но и -
по со бан, за ре но ви ра ње,
хит но. (67), „Мил ка”,
063/744-28-66. 
(4786)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, III
спрат, 33.000, Те сла,
тро и по со бан, сре ђен, IV
спрат, без лиф та, ЦГ,
50.000.   „Лајф”,
061/662-91-48. 
(4786)

СО ДА РА, 73 м2, ЦГ, по -
ред об да ни шта, 35.000.
060/077-78-20.(4786)

ТРО СО БАН, ши ри цен -
тар, ПР, 25.500; Стре ли -
ште, пре ко пу та „Авив
пар ка”, пре леп, укњи -
жен, вре ди. (67), „Мил -
ка”, 064/744-28-66.
(4786)

ХИТ НО ма њи дво и по со -
бан, 42 м2, III, укњи жен,
са мо 17.500. (67), „Мил -
ка”, 063/744-28-66.
(4786)

ДВО РИ ШНИ, цен тар,
17.000; До њи град,
14.500; Гор њи град,
18.000. (67), „Мил ка”,
063/744-28-66.(4786)

ЈЕД НО И ПО СО БАН, Гор -
њи град, I, 53 м2; Гор њи
град, 18.500. (67), „Мил -
ка”, 063/744-28-
66.(4786)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан у Ка ча ре ву, опре -
мљен, мо гућ до го вор.
062/163-37-26. 
(268297)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со бан,
јед но и по со бан стан, но -
ва Ми са, ку ћа или згра -
да, од вла сни ка.
066/370-818. 
(267773)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и ку -
ће свих струк ту ра. Бр за
и си гур на ис пла та.
„Пер фект”, 064/348-05-
68. (267468)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со бан-
дво со бан стан за ре но -
ви ра ње, ис пла та од мах.
064/206-55-74, 013/362-
027. (268269)

ПО ТРЕ БАН јед но и по со -
бан стан на Ко те жу 1
или Ко те жу 2, ис пла та
од мах. Аген ци ја „Те сла
не крет ни не”, 064/668-
89-15. (268259)

АГЕН ЦИ ЈИ „Те сла не -
крет ни не” по треб ни ста -
но ви за ре но ви ра ње, ис -
пла та од мах.  064/668-
89-15. (268259)

ХИТ НО по тре бан стан
на Те сли, до 25.000, ис -
пла та од мах. Аген ци ја
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (268259)

КУ ПУ ЈЕМ дво со бан стан
у Пан че ву, Ко теж 1 или
Стре ли ште. 064/323-94-
88. (268286)

ПО ТРЕБ НИ јед но соб ни
и дво соб ни ста но ви на
свим ло ка ци ја ма. Una-
Dalli, 064/255-87-50. 

АГЕН ЦИ ЈА „Кров” по -
треб ни ста но ви, ку ће,
бр за ис пла та. 060/551-
64-50. (268165)

КУ ПУ ЈЕМ дво со бан стан
у Пан че ву (Ко теж 1, Те -
сла, цен тар). Без по -
сред ни ка. 064/128-07-
20. (268315)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен, пар но гре ја -
ње, на се ље Те сла.
064/192-98-93 (267973)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру код Елек тро -
вој во ди не на Те сли, 100
евра, де по зит. 064/595-
98-01 (267935)

ЦЕН ТАР, В. П. Бо јо ви ћа
17а, на ме штен, при зе -
мље, стан 60 м2, из да -
јем. 063/712-62-84
(267985)

ЦЕН ТАР, Бра ће Јо ва но -
вић 24ц, при зе мље, на -
ме штен, 60 м2, из да јем.
063/712-62-84 (267985)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ гар со -
ње ру, цен тар, од лич на
ло ка ци ја, сре ђе на, не на -
ме ште на. 063/811-06-69
(268025)

ИЗ ДА ЈЕМ нов стан 47
м2, пра зан, у цен тру
Пан че ва. 063/870-64-70 

ИЗ ДА ЈЕМ стан код шко -
ле на но вој Ми си, по -
вољ но. 061/811-63-59
(268031)

ИЗ ДА ЈЕМ ква ли те тан
сме штај за рад ни ке,
обез бе ђен пар кинг, гре -
ја ње. 063/301-51-13
(268046)

НА МЕ ШТЕ НА гар со ње -
ра, Со да ра, кли ма, ЦГ,
лифт. Усе љи ва од 1. но -
вем бра. Оба ве зан де по -
зит. 064/140-15-39
(268053)

ИЗ ДА ЈЕ се дво со бан
стан на Со да ри.
063/836-23-83 (268052)

БЕС ПЛАТ НО, со бу, ку -
хи њу, ку па ти ло из да јем
ста нар ки у Ива но ву.
064/327-94-71 (268060)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Стре -
ли шту до две осо бе, ЦГ,
по вољ но. 064/399-27-16
(268069)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан, 50 м2, пра зан, на
Стре ли шту. 066/372-378
(268080)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан стан и гар со ње ру,
на ме ште но, де по зит
оба ве зан, цен тар.
061/131-79-04 (268064)

ЛЕП ком фо ран, на ме -
штен, дво ри шни стан,
јед но со бан ве ћи, Стре -
ли ште, гре ја ње. 362-406,
064/218-83-45 (268065)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу са за јед -
нич ком упо тре бом ку хи -
ње и ку па ти ла. 060/031-
07-26 (268107)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан, на -
ме штен стан на Те сли,
са пар ним гре ја њем.
064/229-32-64 (268096)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед -
но со бан стан, Со да ра,
ЦГ. 063/764-49-23
(268118)

ИЗ ДА ЈЕМ дво и по со бан
стан у на се љу „Пе па ља -
ре”, ТА. 064/665-89-64
(268-137)

ЈЕД НО И ПО СО БАН стан,
опре мљен у лук су, кли -
ма, за се бан улаз, цен -
трал но гре ја ње.
065/283-53-01 (268157)

ШИ РИ цен тар, 29 м2,
пот пу но опре мљен. ТА
гре ја ње, ка блов ска, 100
евра. 066/355-911
(268161)

ИЗ ДА ЈЕМ до бру ку ћу у
Стар че ву, на глав ном
пу ту, 120 евра. 062/129-
94-67 (268167)

КУ ЋУ из да јем, ши ри
цен тар, за по слов не на -
ме не. 062/347-667
(268183)

КУ ЋА, два ста на, гре ја -
ње, че тво ро соб на, гре ја -
ње, ме сто мир но, Ми ло -
ра до вић. 061/225-16-43
(268181)

ПО ВОЉ НО, из да јем ма -
њи на ме штен стан, ужи
цен тар. 063/810-92-39
(268186)

У СА МАЧ КОМ из да јем
на ме ште ну гар со ње ру,
сам цу, 90 евра.
065/353-07-57 (268198)

ЦЕН ТАР, дво со бан, на -
ме штен, тро со бан Те сла
на ме штен. Го ца
063/899-77-00 (268202)

НА МЕ ШТЕН ма њи стан,
бли зу цен тра, из да јем,
ка блов ска, ин тер нет,
гре ја ње. 060/555-85-62 

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу, 50 м2,
ста ра Ми са. 060/011-96-
66 (268224)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан,
на ме штен стан на Со да -
ри. 063/966-78-24
(268243)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру у
стро гом цен тру.
062/345-958 (268247)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Со да -
ри, 80 м2, на ме штен, ре -
но ви ран. 064/261-91-24
(268282)

НА МЕ ШТЕН јед но со бан,
но во град ња, ТА, дво ри -
ште, 80 евра, код Хо те ла
„Та миш”. 064/122-48-07
(268287)

ПО ТРЕБ НИ ста но ви за
из да ва ње. Аген ци ја
„Ћур чић” 063/803-10-52
(268277)

ИЗ ДА ЈЕМ згра ду 1650
м2, на 10 ари ола ца, 2
км од цен тра. 060/312-
90-00 (268311)

СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ



ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са ње,
ре но ви ра ње кро во ва, бе -
то ни ра ње, сти ро пор, ба -
ва лит фа са де. 063/865-
80-49. (267665)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви. 065/842-84-
29, 063/842-84-29.
(267946)

КОМ БИ ЈЕМ пре во зим
ро бу, ства ри, се лид бе и
све оста ло. Нај по вољ ни -
је. 065/361-13-13.
(268171)

НУ ДИМ по моћ и не гу
ста рим по крет ним и по -
лу по крет ним ли ци ма.
Тел. 061/683-09-29.
(267974)

УЧИ ТЕ ЉИ ЦА. По моћ
уче ни ци ма основ не шко -
ле – до ма ћи за да ци, гра -
ди во, кон трол ни.
060/588-84-08.
(2679789)

ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи ће
мо тор ном те сте ром сва -
ко др во ко је вам сме та.
063/369-846. (268803)

КОМ ПЈУ Е РИ, по прав ка,
сер вис, уград ња но вих
ком по нен ти, чи шће ње,
бр зо по вољ но. 060/351-
03-54. (268009)

ЧА СО ВИ ма те ма ти ке,
фи зи ке и не мач ког. Про -
фе сор ка. 064/054-67-85.
(266010)

ОЗБИ ЉАН фи зич ки рад -
ник тра жи по сао.
062/170-20-55. (267988)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР ра ди ин -
ста ла ци је, по пра вља ста -
ре, ре мон ту је  ТА пе ћи,
ел. Шпо ре те, бој ле ре,
оста ле ел. Уре ђа је.
060/521-93-40. (267989)

ПО СТАВ КА гип са, гле то -
ва ње, кре че ње и де мит
фа са де, по вољ но.
061/625-97-90. (267990)

МА ТЕ МА ТИ КА, фи зи ка,
хе ми ја, ме ха ни ка – ча со -
ви. Лтел. 251-19-81,
063/852-22-43. (267991)

ОБА РА ЊЕ ста ба ла, кр че -
ње пла це ва, чи шће ње та -
ва на, од но ше ње ства ри,
ру ше ња и оста ло.
060/035-47-40. (268045)
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ЛО КАЛ из да јем/про да -
јем, 18 м2, из лог, кли ма,
изо ло ван, бли зу Мак си -
ја, но во град ња.
063/752-04-00. (266858)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ ло кал
од 39 м2, цен тар Стре ли -
шта. Тел. 064/267-71-74.
(266309)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, 45 м2, у
цен тру Пан че ва.
060/333-52-61. (267649)

У СТА РОЈ УТВИ, из да јем
ви ше ма њих ма га цин -
ских про сто ра, 30 до 60
м2. Тел. 063/233-558.
(267759)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у ТЦ
Змај Јо ви на 2, I спрат.
063/853-93-29. (267689)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у Не ма -
љи ној 8, код ија це.
063/853-93-29. (268190)

ЛО КАЛ у згра ди, цен тар
Стре ли шта, из ло зи, ме -
тал ни ша ло ни, из да јем.
064/474-99-11. (268207)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал у Бра -
ће Јов но ви ћа, 17 м2,
раз ра ђен. 062/885-41-
07. (268211)

ЛО КАЛ, Змај Јо ви на, у
цен тру, ком фо ран.
065/280-14-70. (268217)

СПЛАВ „На у ти кал”, на
про да ју. 060/066-65-95.
(268252)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал 21 м2,
угао Ка ра ђор ђе ве 15,
Бра ће Јо ва но вић, 13.000
евра. 065/849-71-94.
(2682281)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, угао
Ка ра ђор ђе ве и Вој во де
Пут ни ка, 19 м2. 060/624-
33-20. (268256)

ИЗ ДА ЈЕМ ло ка ле од 45
м2, од 100 м2, и кан це ла -
риј ски про стор „Зве зда”,
Сте ва на Шу пљик ца 88.
063/278-250. (268295)

ИЗ ДА ЈЕМ ло ка ле од 15
и 30 м2, у про ла зу Вој во -
де Ра до ми ра Пут ни ка
29. 063/278-250. 

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ два ло -
ка ла на ја буч ком пу ту,
170 м2, 75 м2, ви бер.
004176 4250302.
(268313)

ЛО КАЛ за из да ва ње, ви -
ше на мен ски, по го дан и
за спорт ске ак тив но сти,
140 м2, Ње го ше ва 7.
062/821-44-94. (267999)

ИЗ ДЈЕМ ло кал 25 м2, у
Ње го ше вој. 063/755-81-
09. (268019)

ФРИ ЗЕ РИ, из да јем
опре мљен фриз. Са лон у
цен тру Ба нат ског Но вог
Се ла. 063/862-63-20.
(267995)

ИЗ ДА ЈЕМ нов ло кал,
цен тар, опре мљен са лон
ле по те, мо же и пра зан.
063/734-82-31. (268050)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, М. Гор -
ког 81, улаз у Пе пе ља ре.
063/837-48-34. (268057)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у цен -
тру, од 100 и 150 м2.
063/389-972. (268079)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла,
Ца ра Ду ша на 2.
013/251-39-95. (268184)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни про -
стор, и одво је но ма га -
цин, у цен тру гра да.
064/267-72-17. (268182)

ГИ РО СУ „КОД ГР КА”
по треб на рад ни ца.
063/736-38-98 (СМС)

ПО ТРЕБ НЕ же не за чи -
шће ње. 062/157-94-64
(СМС)

ПО ТРЕБ НА же на за по -
моћ у ку ћи. 062/800-71-
77. (СМС)

ПО ТРЕ БАН рад ник на
сто ва ри шту са до зво лом
Ц ка те го ри је. Сто ва ри -
ште „Го ли ја” Пан че во.
013/252-06-64. (ф)

ПО ТРЕ БАН озби љан и
од го во ран рад ник. Усло -
ви од лич ни. 060/707-67-
25 (267247)

АУ ТО-СЕР ВИ СУ по тре -
бан ау то-ме ха ни чар и
ау то-елек три чар са ис -
ку ством. 064/240-69-63,
013/210-00-78. (267377)

ПО ТРЕБ НИ озбиљ ни и
од го вор ни љу ди за по де -
лу фла је ра. 064/241-45-
14. (267453)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ, по -
треб не рад ни це за рад
за ро шти љем. 
063/897-55-04. 
(267552)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ по -
треб не рад ни це за рад у
ку хи њи. 063/897-55-04.
(267552)

ПО ТРЕ БАН му шко-жен -
ски фри зер. 069/233-73-
06. (267935)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за
рад у ка фи ћу „Азу ро”.
На се ље „Мла дост”.
Л063/319-139. 
(267957)

РЕ СТО РА НУ Rojal Bur-
ger у Авив пар ку, по -
треб ни ку ва ри и ко но ба -
ри. 063/216-788.
(267962)

ФИ ЗИЧ КИ рад ник по -
тре бан. По прав ка и при -
јем па ле та. 
064/106-81-11. 

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри ца
за рад на бу вља ку.
060/544-40-64. (268018)

ПЕ КА РА „Сми ља нић”
тра жи осо бље за про да -
ју. CV до не ти у не ку од
на ших по слов ни ца или
mail: pekarasmilja-
nic@mts.rs. Mob.
064/217-48-56. (268020)

ЛИ МА РИ ЈИ „Мар ко вић”
по треб ни ли ма ри, по -
моћ ник ли ма ра. Кон такт
060/571-55-22. (268035)

ПО ТРЕ БАН рад ник фи -
зич ки, при ва тан по сао.
062/365-555, 062/164-
56-41. (268043)

ПО ТРЕ БАН рад ник и
рад ни ца на фар ми ко ка
но си ља у Пан че ву.
063/776-67-29. (268047

ПО ТРЕБ НИ мо ле ри за
рад у Бе о гра ду.
062/564-494. (268048)

ПО ТРЕ БАН сто лар-рад -
ник за уград њу сто ла ри -
је - „Samigo invest”.
063/389-972. (268079)

ПО ТРЕБ НИ ку ва рии ко -
но ба ри ци – ре сто ран у
отва ра њу. CV по сла ти
на nikolicmisa@hot-
mail.com или на зва ти
064/128-37-25. (268049)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло ну
по треб на му шко-жен ска
фри зер ка. Усло ви од -
лич ни!. 064/255-57-31.
(268067)

ПО ТРЕ БАН во за ча Ц ка -
те го ри је за ди стри бу ци ју
но ви на. Зва ти од 9 до 16
са ти. 069/867-72-07.
(268068)

GOLUB  так си по тре бан
во зач так си во зи ла. При -
ја ва на 060/663-64-63
или ivana.milosavljevic-
@bedemes.com 
(268094)

ПО ТРЕ БАН  пор тир за
ноћ ни рад. По жељ но
пен зи о нер. 013/366-888.
(268098)

ПО ТРЕБ НА по моћ на
рад ни ца у ку хи њи и ко -
но бар ре сто ра ну „Зве -
зда”, Сте ва на Шу пљик ца
88. 063/372-392.
(268128)

ПО ТРЕБ НА ку ва ри ца и
ко но ба ри ца.
063/329-340. (268124)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це у
про да ји за ре сто ран у
Авив пар ку. 013/377-
230, 064/643-41-22.
(268170)

ПО ТРЕ БАН во зач са Ц
ка те го ри јом за пре воз
ро бе. „Жи ви но про дукт”
д. о. о. 064/643-41-22,
064/259-96-62. 
(268170)

ПО ТРЕБ НА ку ва ри ца за
ре сто ран „Пи ле ћи ду -
ћан” у Бра ће Јо ва но вић.
013/377-230, 064/643-
41-22. (268170)

ПО ТРЕ БАН рад ник у
ма га ци ну. Оба ве зно по -
зна ва ње упра вља ња ви -
љу шка ром. По жељ но во -
зач ка до зво ла Ц ка те го -
ри је. Рад но ме сто на
Но во се љан ском пу ту.
При ја ве сла ти на mi-
lan.antic@profi.nails.rs
013/420-649. (f)

ПО ТРЕБ НИ ко но ба ри са
ис ку ством. Magnolija
lux, Пан че во, 064/393-
56-90. (ф)

КЊИ ГО ВОД СТВЕ НОЈ
аген ци ји по тре бан књи -
го во ђа. 063/118-70-01.
(268214)

ПО ТРЕБ НИ по моћ ни
рад ни ци. Про дав ци за
рад у пе ка ри. При ја ва,
пла та + сти му ла ци ја, ис -
кљу чи во пр ва сме на.
Зва ти сва ког да на по сле
12 са ти, 063/142-28-34.
(268230)

ПО ТРЕ БАН рад ник за
рад у пла сти фи ка ци ји,
са или без ис ку ства.
Plast pro. 064/192-85-
44. (268237)

СПЛА ВУ На у ти кал по -
треб на ко но ба ри ца.
060/066-65-95. (268252)

ДОМ Family garden тра -
жи мед. тех ни ча ре, не -
го ва те ље, спре ма чи це,
рад ни ке за ку хи њу.
065/523-05-95. 
(268253)

„SILEX” DOO по треб ни:
рад ни ци за рад у про из -
вод њи, ви љу шка ри ста.
Тел. 063/109-78-88 или
на адре су, Бо ре Ши по -
ша 9-б, Пан че во. 

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
рад на ду же у ће ваб џи -
ни ци „Ки фла”. До ћи
лич но на адре су Змај Јо -
ви на б.б. тр жни цен тар
Зе ле на пи ја ца, ла ме ла
А2/2. (268279)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за
рад у СТР у Б. Бре стов -
цу, пла та 35.000. Тел.
063/354-365. 
(268280)

ПО ТРЕБН де вој ка за рад
у ка фи ћу у Пан че ву.
Зва ти на 013/331-241.
(ф)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци  до
40 го ди на за браљ ње и
ве зи ва ње пе ру шу на.
061/280-20-36.
(2682901)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло ну
по тре бан фри зер и уче -
ни ца. 064/503-68-75.
(268292)

ПО ТРЕБ НИ мај сто ри и
по моћ ни ци мај сто ра за
уград њу сто ла ри је и фа -
са да, за рад на те ре ну.
Сме штај, хра на и при ја -
ве обез бе ђе ни. DB Mont
013. 065/336-75-28.
(268299)

ПО ТРЕ БАН мај стор и
по моћ ни рад ник сер ви -
су кли ма-уре ђа ја.
060/501-11-90. (268303)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за
рад у ло ка лу бр зе хра не
на по сло ви ма при пре ме
и про да ју хра не.
065/900-50-08. (268160)

ШЉУ НАК,  пе сак се ја -
нац од воз шу та ма лим
ки пе ром, до два ку би ка.
064/664-85-31, 013/342-
338 (СМС)

ЧА СО ВИ хе ми је за
основ це и сред њо школ -
це. Је ле на, 
065/334-76-21 (СМС)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње во -
де, ка на ли за ци је, ка би -
не, сла ви на, бој ле ра, ко -
тли ћа. 063/836-84-76
(26917)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви, кре че ње,
гле то ва ње, сто ла ри ја,
ве о ма по вољ но.
064/280-26-15. (26917)

ОРЕМ и кул ти ви рам ба -
ште. 063/855-92-70.
(266943)

РУ ШЕ ЊЕ ста рих обје ка -
та, ко па ње ка на ла, шах -
ти, сеп тич ких ја ма. Ко -
ше ње тра ве, кр че ње пла -
це ва, ви кен ди ца, лу па ње
и се че ње бе то на, лу па ње
ку па ти ла, од воз тог шу -
та. 061/171-51-45,
063/882-72-60. 
(266918)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ко -
мар ни ци, ро лет не, ве не -
ци ја не ри, угра ђу јем, по -
пра вљам, за ме на гурт ни.
064/181-25-00. 
(265008)

АЛУ и ПВЦ сто ла ри ја,
ро лет не, ко мар ни ци, ве -
не ци ја не ри, тра ка сте за -
ве се, угра ђу јем, по пра -
вљам. 063/882-25-09.
(266286)

ЧА СО ВИ, осно ве елек -
тро тех ни ке. Про фе сор
са ис ку ством. 062/801-
97-58. (267394)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР. По прав ке
шпо ре та, бој ле ра,  раз -
вод них та бли, ин ди ка то -
ра, ин ста ла ци ја. Ми ћа.
064/310-44-88. 
(267306)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње,
фар ба ње сто ла ри је, гипс
ра до ви, чи сто, пе дант но,
ква ли тет но. 
063/304-476. 
(2678879)

РА ДИ МО све фи зич ке
по сло ве: ру ше ња ку ћа,
бе то на, бе то ни ра ња, оба -
ра ње ста ба ла, ис ко пи,
итд. 064/122-69-78.
(268045)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње,
кре че ње, фар ба ње сто ла -
ри је, пен зи о не ри ма по -
пуст. 013/235-78-82,.
062/564-494. (268048)

ВО ЗАЧ Д ка те го ри је тра -
жи по сао. 064/140-46-
80, Мар ко. (268051)

ШИ ЈЕМ сук ње по ме ри.
064/405-05-36. (268081)

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ свих вр ста
гра ђе вин ских ра до ва.
064/866-25-76. (268087)

ЧИ СТИМ та ва не, по дру -
ме, дво ри шта и све оста -
ло. 061/627-07-31.
(268106)

НЕ ГО ВА ТЕ ЉИ ЦА. Струч -
но, с пре о пру ком. На сат
или по по тре ба ма ко ри -
сни ка. Зва ти до 17 са ти.
063/165-41-00. (063/165-
41-00. (268134)

ДУ БИН СКО пра ње
нам,ешта ја, те пи ха, ду -
ше ка, ау то мо би ла. На та -
ша, 361-474, 060/361-47-
41, 066/361-474.
(268146)

ЧИ ШЋЕ ЊЕ и спре ма ње
ста но ва, пе гла ње ве ша.
061/412-44-50. (268148)

ПРО ФЕ СИ О НАЛ НА ма -
са жа – услов ни од лич ни,
а мо же и до ла зак на
адре су. 064/000-55-39.
(268164)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац, од воз шу та ма лим
ки пе ром до два ку би ка.
065/334-23-38. (268172)

ОД ГУ ШЕ ЊЕ ку па ти ла,
ку хи ња, ка на ли за ци о них
це ви ма шин ским пу тем.
062/640-07-41. (268174)

ПСИ ХО ТЕ РА ПЕ УТ ре ша -
ва стра хо ве, фо би је, де -
пре си је, бо ле сти за ви -
сно сти. Успе шно, по вољ -
но. 063/354-262.
(268185)

ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ЛОКАЛИ

ДОО „ХИДРОВОД” ПАНЧЕВО

Ул. Боре Шипоша 25 (Топола, код Црне мачке)

013/341-292

тражи:
1. Руковаоца багером-скипом

2. Возача Ц и Е категорије

3. Водоинсталатер

4. Зидар-тесар

5. Физички радник – помоћни радник

Пријаве од 8 до 14 сати, радним данима, доћи лично.



ЧИ ШЋЕ ЊЕ олу ка, ви -
син ски ра до ви, за ме на
по ло мље ног цре па.
065/535-24-56. (268191)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре слва -
чи на ме штај, са ис ку -
ством, тра жи по сао.
064/120-77-64. (268197)

ЕН ГЛЕ СКИ свим уз ра -
сти ма, до ла зим, јеф ти -
но, 24 го ди не ис ку ства.
013/251-78-97, 063/782-
51-48. (268200)

ИЗ ВО ДИ МО фа са дер -
ске, мо лер ске и гип сар -
ске ра до ве. Бр зо, ква ли -
тет но, га ран ци ја пет го -
ди на. 063/167-66-93.
(268188)

ДУ БИН СКО пра ње те пи -
ха и на ме шта ја. Су ше ње
у ко мо ри. Пре воз бес -
пла тан. 302-820,
064/129-63-79.
(268227)

БЕ ТО НИ РА ЊЕ, мо ле рај,
ке ра ми ка, ра ди мо по -
вољ но. 061/659-70-31.
(268232)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње,
гипс, ла ми нат. 061/451-
80-07. (268254)

ЧИ СТИМ шут, по дру ме,
та ва не, ку пу јем ста ро
гво жђе. 061/631-51-46.
(268285)

WEB про гра ми ра ња, ча -
со ви фи зи ке, дво час.
065/937-70-30. (267923)

ЧИ СТИ МО та ва не, по -
дру ме, ра ди мо све по -
сло ве. 061/321-77-93.
(268285)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар -
ске услу ге. Алек сан дар.
064/157-20-03. (268301)

НЕ ГА по крет них, не по -
крет них, ме њам пе ле не.
Тел. 061/660-31-84. 

ПО ПРА ВЉА МО, угра ђу -
је мо ПВЦ АЛУ и др ве ну
сто ла ри ју, си гур но сна
вра та, ро лет не, ста кло -
ре зач ке услу ге. 060/545-
34-04. (268265)

ЛО ГО ПЕД, ин ди ви ду ал -
ни рад са де цом.
064/121-17-92. (268271)

БАЛ ТО КАД ка да, об но ва
гла зу ре, пла сти фи ци ра -
ње, 28 го ди на с ва ма, га -
ран ци ја. www.balto-
kad.co.rs. 065/347-55-
02, 011/288-30-18. (и)

РА ДИ МО зи да ње, бе то -
ни ра ње, оправ ка ста рих
но вих кро во ва, раз не
изо ла ци је. 013/664-491,
063/162-53-89. (267141)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру ге
ро бе, Пан че во-да ље. Це -
на до го вор. 013/366-
843, 063/193-22-29.
(267458)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе
мер це дес ка ми о ном,
рад ни ци, по вољ но. Вук.
063/278-117, 064/176-
91-85. (267295)

ПО ПРАВ КА бе ле тех ни -
ке, мон та жа и сер вис
кли ма уре ђа ја. Овла -
шће ни сер вис „Фри го
Пе ђа”, 013/301-300,
064/771-24-16. (267934)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ске ске ле,
ме тал не под у пи ра че,
ме ша ли це за бе тон.
064/351-11-73. (267983)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР.
Од гу ше ње ку па ти ла, ка -
на ли за ци је, во до вод не
адап та ци је, за ме на вир -
бли, вен ти ла, ба те ри је,
са ни та ри је, при кључ ка
во де и ка на ли за ци је. Од
0 - 24 са та, пен зи о не ри -
ма екс тра по пуст. До ла -
зим од мах. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-
20-00, 062/845-96-26,
„Елек тро и зград ња”.
(267984) 

КРО ВО ВИ, по прав ке, за -
ме на цре па, ле тви, ста -
рог цре па и по став ке но -
вог кро ва, цре па, ро го -
ви, па то ше ње, изо ла ци -
је, нај јеф ти ни ји у гра ду,
пен зи о не ри ма екс тра
по пуст. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-
20-00, 062/845-96-
26,„Елек тро и зград -
ња”.(267984) 

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ан -
те на, ЦО 2 апа ра та, пу -
ња ча, раз не елек тро ни -
ке. Де јан, 063/800-01-
96. 

РО ЈАЛ МГ: уград ња/по -
прав ка; ро лет не, ко мар -
ни ци, ве не ци ја не ри, све
за ве се, тен де, хар мо-
вра та, ро ло-за шти та.
063/816-20-98, 013/351-
498. (268115)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од -
гу ше ње ку па ти ла, ка на -
ли за ци је, во до вод не
адап та ци је, за ме на вир -
бли, вен ти ла, ба те ри ја,
са ни та ри је, све за во ду,
0-24 са та. Пен зи о не ри -
ма екс тра по пуст. До ла -
зим од мах. 013/348-139,
064/493-44-63, 063/811-
74-89, Јо ви чин. 
(268122) 

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве ли -
ким ки пе ром: шљу нак,
пе сак, се ја нац, ри зла,
шут. 063/246-368.
(268123)

„РО ЛО НАЈ” вам ну ди:
по прав ку, уград њу ро -
лет на, ве не ци ја не ра,
тра ка стих за ве са, ро ло-
ко мар ни ка,хар мо-вра та,
туш-ка би на,  ро ло-че -
лич на за штит на вра та,
тен да. Ми смо нај ква ли -
тет ни ји, нај јеф ти ни ји, са
нај ве ћом га ран ци јом.
Про ве ри те. 013/344-594,
063/894-21-80. (268124)

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт ро -
бе, мон та жа и де мон та -
жа на ме шта ја, па ко ва ње
и за шти та ства ри, од но -
ше ње не по треб них ства -
ри са рад ни ци ма и без
њих, 00-24 са та.
064/047-55-55. 
(268154)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи -
де ре, за мр зи ва че, кли -
ме, по пра вља мо ква ли -
тет но са га ран ци јом.
„Фри го тех ник”, 361-361,
064/122-68-05. 
(268284)

ЛА ЛЕ, пре во зим ма њим
ки пе ром по вољ но: шљу -
нак, пе сак, се ја нац, од -
во зим шут. 064/354-69-
94. (268276)

ТРА ЖИМ же ну да ме чу -
ва у за ме ну за бес плат но
ста но ва ње и хра на. 
261-29-75. 
(267957)

МУ ШКА РАЦ, 56 го ди на,
ма те ри јал но обез бе ђен,
же ли да упо зна же ну
или де вој ку до 40 го ди -
на, ра ди дру же ња, из ла -
за ка. Зва ти око 21 сат.
013/352-203. 
(268013)

УДО ВАЦ, 70 го ди на,
тра жи же ну од 65 до 75
го ди на, из Пан че ва и
око ли не ра ди бра ка.
061/210-74-81. 
(268268)

ТРА ЖИ се оче ви дац са -
о бра ћај не не сре ће ко ја
се до го ди ла 8. ју на 2018,
21.05 на рас кр сни ци
Ули це Вој во де Ра до ми ра
Пут ни ка и Ца ра Ла за ра,
да се ја ви на 060/027-
31-57. (268313)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs20 Петак, 19. октобар 2018.

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ

РАЗНО

PEKARSKA INDUSTRIJA PANČEVO AD

Raspisuje konkurs za sledeća radna mesta:

1.   Vozač
Potrebne kvalifikacije:
– III/IV stepen stručne spreme (sa radnim iskustvom na

istim ili sličnim poslovima)

– Vozačka dozvola C kategorije – оbavezno

– Poznavanje puteva, prvenstveno Beograda i okoline

– Visok nivo odgovornosti i koncentracije

2.   Radnik u maloprodaji – Pekari
Potrebne kvalifikacije:
– SSS

– Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

3.   Pekar
Potrebne kvalifikacije:
– Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima (ručna

obrada i laminiranje lisnatog i lisnatog kvasnog testa,

ručno razvlačenje kora za proizvodnju pita i bureka)

      Prijave za posao slati na mail: office@pekara.co.rs ili
doneti lično na adresu: Miloša Obrenovića 39, Pančevo

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС” бр.135/04 и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА  ЈАВНОСТ
да је носилац пројекта, „ТЕ ТО Панчево” д.о.о. из
Панчева, Спољностарчевачка бр. 199, поднео захтев за
одлучивање о потреби израде процене утицаја на
животну средину за пројекaт Привременог објекта у
сврху изградње термоелектране топлане Панчево на
кат. парц. бр. 3523/9 и 3523/4 К.О. Војловица, на
територији Града Панчева.
      Увид у податке и документацију из захтева
носиоца пројекта може се извршити у просторијама
Секретаријата за заштиту животне средине Градске
управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба
617 у периоду од 19. до 29. октобра 2018. године
радним даном од 10 до 14 часова.
       Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном
року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.

На осно ву од лу ке ди рек то ра Штам па ри је „6. ок то бар”

д. о. о. Пан че во, рас пи су је

ОГЛАС

1. РАД НИК У ПРО ИЗ ВОД ЊИ – 3 из вр ши о ца

2. РАД НИК У ПРО ИЗ ВОД ЊИ (мај стор на ма ши ни) –

      2 из вр ши о ца

      (ССС – гра фич ка, елек тро тех нич ка или ма шин ска

шко ла)

3. ВО ЗАЧ ТЕ РЕТ НОГ ВО ЗИ ЛА
(во зач ка до зво ла Ц ка те го ри је) – 1 из вр ши лац

      Ва шу при ја ву са рад ном би о гра фи јом сла ти на

адре су: Штам па ри ја „6. ок то бар” д. о. о., Кај мак ча лан -

ска 34 или на mail:  у ро ку од 8 да на од да на об ја вљи -

ва ња огла са.

У скла ду са чла ном 29. За ко на о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС” број 135/04

и 36/09)

ГРАД ПАН ЧЕ ВО
ГРАД СКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ
ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

об ја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  ЗА  ЈАВ НОСТ

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не је 16. 10.

2018. го ди не на осно ву зах те ва носиoца про јек та „Ене -

р го До ло во Че ти ри” д.о.о. из Пан че ва, Ули ца Ба ва ни -

штан ски пут бр. 196, до нео ре ше ње број: XV-07-501-

211/2018 ко јим је утвр ђе но да за про је кат Би о га сног

по стро је ња за про из вод њу елек трич не енер ги је „Енер -

го До ло во Че ти ри”, сна ге 999kW, на ка та стар ској пар -

це ли 11890/11 к.о. До ло во, на те ри то ри ји гра да Пан -

че ва, ни је по треб на про це на ути ца ја на жи вот ну сре -

ди ну.

      Увид у ре ше ње из прет ход ног ста ва мо же се оба ви -

ти у про сто ри ја ма Се кре та ри ја та за за шти ту жи вот не

сре ди не Град ске упра ве Гра да Пан че ва, Пан че во, Трг

кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 617,  рад ним да ном од 10

до 14 са ти.

      На до не то ре ше ње за ин те ре со ва на јав ност мо же

из ја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та ри ја ту за ур ба -

ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Но ви Сад, у ро ку

од 15 да на од да на  ње го вог об ја вљи ва ња, а пре ко овог

ор га на.  

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ЗЕ ЛЕ НИ ЛО”
ПАН ЧЕ ВО

Р А С П И С У Ј Е

К  О  Н  К  У  Р  С
ЗА ИЗ ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП  ПО СЛОВ НОГ ПРО СТО РА

– ЛО КА ЛА

Ло кал бр. 11 у ла ме ли 5, укуп не по вр ши не 10,52 м²,
на „Зе ле ној пи ја ци” Ули ца   Осло бо ђе ња бб по по -
чет ној це ни од 1.000,00 ди на ра  по ме тру ква драт -
ном.
Ло кал бр. 9 у ла ме ли 7, укуп не по вр ши не 10,52 м²,

на „Зе ле ној пи ја ци” Ули ца
Осло бо ђе ња бб по по чет ној це ни од 1.000,00 ди на -
ра  по ме тру ква драт ном.
Ло кал бр. 6 у ла ме ли 9, укуп не по вр ши не 68,50 м²,

на ”Зе ле ној пи ја ци” Ули ца Осло бо ђе ња бб по по -
чет ној це ни од 500,00 ди на ра  по ме тру ква драт -
ном.
Ло кал бр. 7 у ла ме ли 3, укуп не по вр ши не  6,32 м²,
на „Зе ле ној пи ја ци” Ули ца Осло бо ђе ња бб по по -
чет ној це ни од 1.000,00 ди на ра  по ме тру ква драт -
ном.
Ло кал бр. Б3, укуп не по вр ши не  9 м², на Роб ној пи -
ја ци „Ае ро дром” Ули ца Све то за ра Ше ми ћа бб, по
по чет ној це ни од 5.000,00 ди на ра  по ме тру ква -
драт ном.    
Рок за до ста вља ње по ну да је  8 да на  од да на об ја вљи -

ва ња Кон кур са.

Бли жи усло ви Кон кур са би ће ис так ну ти на огла сним

та бла ма Рад не за јед ни це  (Пан че во, Ди ми три ја Ту цо -

ви ћа 7-а), Роб не пи ја це „Ае ро дром” и Зе ле не пи ја це у

Пан че ву.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изград-

њи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка,

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и

98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)   

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам,

грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на ката-

старској парцели бр.6623/31 К.О. Панчево, за плани-

рану изградњу цикломотела са пратећим садржајима

у СРЦ „Стрелиште” у Панчеву, за инвеститора Град

Панчево, Tрг краља Петра I бр. 2 - 4, Панчево, израђен

од стране „Ho me plan doo” Светог Саве бр. 12, Београд.

      Увид у Урбанистички пројекат може се извршити

и згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секре-

таријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-кому-

налне послове и саобраћај. Информације и сва обаве-

штења о јавној презентацији можете добити на теле-

фон 013/353-304, канцеларија 609, у времену од 10 до

13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 да-

на, почев од 19. 10. 2018.

      Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном облику,

Градској управи Града Панчева, Секретаријату за ур-

банизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове,

путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг

краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.  

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ    
РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

због по ве ћа ног оби ма по сла рас пи су је

КОН КУРС
за рад но ме сто:

МЕ ДИ ЦИН СКА СЕ СТРА – ТЕХ НИ ЧАР

За ин те ре со ва ни тре ба да по ша љу CV на мејл адре су

zzzzpancevac@gmail.com
или

да га до не су лич но у про сто ри је За во да „Пан че вац”, 

на адре су

Ву ка Ка ра џи ћа 1.

Рок за кон ку ри са ње: 31. 10. 2018.

ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших
услу га да на це не огла са и чи ту ља
одо бра ва мо по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.
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Твој смех, тво ја до бр о та и тво је ве ли ко ср це за у век ће ку ца ти у на -

ма. Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти

КО ЛА РИК КА ТА 
1953–2018.

Тво ја по ро ди ца: Син ВЛА ДИ МИР и су пруг ЈА НО

(92/268215)

По след њи по здрав дра гој се стри, за о ви и тет ки

КО ЛА РИК КА ТИ 
1953–2018.

Увек ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји: брат ЈА НО, сна ја МА РИ ЈА, бра ти чи на

ЛИ ДИ ЈА и МА РИ ЈА НА с по ро ди ца ма
(105/268257)

Из не на да нас је на пу сти ла на ша дра га

КО ЛА РИК КА ТА 

Чу ва ће мо те од за бо ра ва. По чи вај у ми ру.

АН КА ИВА НИЋ са су пру гом ЈАН КОМ и де цом
(100/268248)

Во ље ној мај ци

МА РИ ЈИ ПЕ ТРО ВИЋ
1948–2018.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.
Син НЕ БОЈ ША и ћер ка НА ДЕ ЖДА с по ро ди ца ма

(106/268261)

По сле те шке бо ле сти пре ми нуо је мој кум

ЂУ РИ ЦА ЗЕ БИЋ
С љу ба вљу и по што ва њем ДУ ШКО СТО ЈА ДИ НОВ 

с по ро ди цом

(31/268037)

По след њи по здрав бра ту

ДРА ГА НУ ИВ КО ВИ ЋУ  

ЦО КИ ЈУ

од СР ЂА НА и МА РИ ЈЕ

(117/268304)

По след њи по здрав си нов цу

ДРА ГА НУ ИВ КО ВИ ЋУ

од стри ца МИ ЛО РА ДА и стри не МИ РЕ

(118/265304)

По след њи по здрав дра гом бра ту

ДРА ГА НУ ИВ КО ВИ ЋУ

од бра та ЉУ БИ ШЕ, сна је БО РИ ЦЕ

и си но ви це НЕ ДЕ

(119/268304)

Нео че ки ва но си нас на пу стио... бр зо

ДРА ГАН ИВ КО ВИЋ
Био си наш ан ђео чу вар!

За у век ће мо те но си ти у ср цу, у ду ши.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га МИ ЛИ ЦА и си но ви МИ ЛОШ 

и БРА НИ СЛАВ

Са хра на ће се одр жа ти на Но вом гро бљу, 19. ок то бра 2018. у 14 са ти.
(109/268270)

По след њи по здрав 

ЦО КИ ЈУ

од по ро ди це 

ЦВЕТ КО ВИЋ

(110/268273)

ДРА ГАН 

ИВ КО ВИЋ

По след њи по здрав дра -

гом ку му Цо ки ју.

ЗО РАН, БО СА и СЛА ЂА

(111/268274)

За у век нас је на пу стио наш дра ги

СЛО БО ДАН МИ ХАЈ ЛО ВИЋ БО БА
1988–2018.

Ње го ва до бр о та и на сме јан лик жи ве ће веч но у

ср ци ма та те ЗО РА НА, ма ме ЈО ЛИ КЕ, се стре

ЕЛЕ О НО РЕ, зе та НЕ БОЈ ШЕ и во ље них се стри ћа

НА ТА ЛИ ЈЕ и НИ КО ЛЕ
(56/268102)

Пре ми ну ла је на ша дра га

ВЕ РА АЋИ МО ВИЋ
1936–2018.

По ро ди ца ИЛИН ЧИЋ

(40/268064

СО ФИ ЈА

ПЕ ТРО ВИЋ

11. VIII 1946 – 14. X 2018.

Све тво је вр ли не, хра -

брост, ср дач ност, упор -

ност и до бро та чи не да

те ни ка да не за бо ра ви -

мо.

РУ ЖИ ЦА и СВЕ ТЛА НА

(53/268095)

По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми нуо је наш

МИ РО СЛАВ МА НИ ТА ШЕ ВИЋ
1944–2018.

Био си наш све ти о ник ко ји се са да уга сио, али ће тво ја зве зда са

не ба за у век осве тља ва ти наш пут.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ЗО РИ ЦА, си но ви ЗО РАН и ДЕ ЈАН, сна је

ДА НИ ЈЕ ЛА и МА ЈА, уну ци ЛУ КА, ДУ ШАН, МАР КО и ЂОР ЂЕ

(121/268310)

По след њи по здрав на шем нај ми ли јем

бра ту

МИ РО СЛА ВУ 

МА НИ ТА ШЕ ВИ ЋУ
1944–2018.

Тво је се стре ГО ЦА и ЉИ ЉА 

и брат ДРА ГАН

(122/268310)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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8. ок то бра 2018. пре ста ло је да ку ца ср це си на,

бра та и уја ка

НИ КО ЛЕ ДО БРИ ЛОВ СКОГ
1959–2018.

Жи ве ћеш и да ље у на шим ср ци ма.

Отац МЕ ТО ДИ ЈЕ, се стра СНЕ ЖА НА и се стри ћи

АН ЂЕ ЛА и АЛЕК САН ДАР
(29/268032)

13. ок то бра 2018, у 86. го ди ни, пре ми ну ла на ша

АПО ЛО НИ ЈА БО ЖИЋ

Вре ме ће про ћи, а се ћа ње оста је за у век.

Син НЕ НАД, кће р ка ДУ ШАН КА и сна ја 

АН КИ ЦА с по ро ди ца ма
(61/268132)

Мо јој

ГО ГИ

Ан ђе лу мом, хва ла ти што си по сто ја ла, та ква ка -

ква си би ла.

ЉИ ЉА, АНА МА РИ ЈА, КРИ СТИ НА, НИ КО ЛА,

МИ ХАЈ ЛО и МИ ЛАН
(82/268194)

По след њи по здрав дра -

гој ку ми

ГОР ДА НИ 

МА РА ВИЋ

НЕ БОЈ ША и ОЉА

(99/268238)

По след њи по здрав тет ка

ГО ГИ

од КИ ЋЕ и МИ ЛО ЈА

(113/268288)

3

Оти шао је наш друг

ТИ ХО МИР БОР КА ТИ ХА
1941–2018.

из Омо љи це

По след њи по здрав Ти хи од дру штва из Се ји ног ка фи ћа: 

СЕ ЈА, ЖИВ КА, ИКА, МИЛ КА, СНЕ ЖА, ВОЈ КА, МИ ТИН, ОЛИ ВЕР,

БА ТА, МИ ЛАН ЧЕ, МР СИЋ, КУ КИ, ИВАН, ПЕ РА, ИВИ ЦА, 

ДРА ГАН, ЖЕЉ КО, КО ПРИЋ, ЗО КА, БЕ ЧО ЊА, МИ ЋА, ЂУ РА, 

ША КИ и ЛА КИ

(12/267961)

3
Оти шла је на ша дру га ри ца

ВЕ РА ВЕ ЗЕН КО ВИЋ
1952–2018.

Ни ка да је не ће за бо ра ви ти ње не дру га ри це:

БРА ЦА, МИЛ КА, НА ДА, ЖИВ КА, ВОЈ КА, 

ВАС КА и СНЕ ЖА
(13/267972)

По след њи по здрав

ФО НЕ ТУ
од по ро ди це 

ДЕ ЈА НО ВИЋ

(76/268178)

По след њи по здрав

ГОР ДА НИ МА РА ВИЋ
1957–2018.

од су пру га ЈО ВА НА и си но ва ЂУ РЕ и МИ ЛА НА

Са хра на је оба вље на 18. ок то бра, у 13 са ти, на Но вом гро бљу.

(49/268083)

По след њи по здрав во ље ној сна ји

ГОР ДА НИ МА РА ВИЋ

од тет ке МИ РЕ, СЕ КЕ, БРА ЦЕ и ЉИ ЉЕ 

с по ро ди ца ма
(66/268137)

Ми шко мој, хва ла ти за да не про ве де не за јед но.

МИ ХА И ЛО ЛА ЗИЋ
1937–2018.

Тво ја су пру га ДУ ШАН КА

(79/268188)

МИ ХА И ЛО ЛА ЗИЋ
Та та, де ко хва ла ти за све бри ге, по др шке и стреп ње.
Остај нам спо кој но.

Тво ји: син НЕ НАД, сна ја ГА ЛИ НА, уну ци БО ЈАН 
и НЕ ВЕ НА

(80/268188)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род би ну и

при ја те ље да је 14. ок то бра 2018. го ди не, у 69. го -

ди ни пре ми нуо наш дра ги

ЖАР КО РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ
1949–2018.

Са хра на је оба вље на 17. ок то бра 2018, у 14 са ти,

на Ста ром пра во слав ном гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: мај ка МА РА, син СТАН КО као и

оста ла род би на и при ја те љи
(74/268162)

По след њи по здрав

ЖАР КУ
По ро ди ца 

СА БО ВЉЕ ВИЋ

(75/268163)

По сле ду ге и те шке бо ле сти, 11. ок то бра 2018, у

74. го ди ни, пре ми ну ла је на ша дра га

ВУ КО СА ВА КР СТИН
1945–2018.

Веч но ћеш оста ти у на шим ср ци ма и се ћа њу.

Ожа ло шће ни: син ГО РАН, сна ја ЈА СМИ НА, 

уну ка ИВА НА и унук ИВАН
(46/268077)

ВУ КО СА ВА КР СТИН
Збо гом ми ла мо ја!

Веч но ћеш жи ве ти у на ма.

Од се стре МА РЕ с по ро ди цом

(50/268086)

По што ва ној ком ши ни ци

ГОР ДА НИ 

МА РА ВИЋ 

ГО ЦИ

По чи вај у ми ру.

Ком ши је РА ДА 

и РА ДАН с по ро ди цом

(51/268088)

Цр ве на ко са и ве чи ти

осмех... та кву ће мо те

пам ти ти

ВУ КО СА ВА 

КР СТИН

Не до ста ја ћеш...

Тво ја се стри чи на 

ЛИ ДИ ЈА с по ро ди цом

(4/267960)

Дра га на ша 

ГО ГО

Хва ла Вам за љу бав.

ИВА НА и РА ДА
(116/268298)

По след њи по здрав

ЖАР КУ 

РА ДО СА ВЉЕ ВИ ЋУ

Био си ве ли ки при ја -

тељ. За у век ћеш би ти у

на шим ср ци ма. 

ЉУ БО МИР и ЈО ВАН КА

ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

(123/268314)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи -

ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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МА ВРО ПЕ РАК

По след њи по здрав дра гом оцу и де ди 

од ње го вих нај ми ли јих

Са хра на је оба вље на 16. ок то бра 2018. на Ка то -

лич ком гро бљу у Стар че ву.
(11/267969)

На шем дра гом

СТЕ ВА НУ МИ ХАЈ ЛО ВИ ЋУ
1929–2018.

ко ји је пре ми нуо 11. X 2018. у 89. го ди ни, а са -

хра њен 12. ок то бра 2018. го ди не, на Ста ром пра -

во слав ном гро бљу.

По след њи по здрав од си на ДЕ ЈА НА, сна је 

СВЕ ТЛА НЕ и уну ке ДА ЈА НЕ с по ро ди цом
(24/268014

КОР НЕ ЛИ ЈА ЈО ВА НО ВИЋ
У су бо ту, 20. ок то бра на вр ша ва се по ла го ди не от ка ко

ни је с на ма мо ја дра га Кор не ли ја.

То га да на одр жа ће мо по мен, у 11 са ти, на гро бљу Ко -

теж.

С ве ли ким по што ва њем тво ја ћер ка БИ ЉА НА, 

уну ка МИА, пра у ну ка АРИ ЗО НА, пра у нук ЂОР ЂЕ,

тет ка ФЛО РИ КА, тво ји муж ВО ИН, ку ма 

и мно го број на род би на

Су пруг ВО ЈА

(32/268039)

13. ок то бра 2018. пре ми нуо је наш дра ги су пруг, отац, де да и све -

кар, у 76. го ди ни

ЖИВ КО ВЕ ЉИЋ
1943–2018.

Ожа ло шће ни: су пру га ГОР ДА НА, си но ви СА ША и ЗО РАН, уну ке

ЕМИ ЛИ ЈА, ДУ ЊА и АЊА, сна је СА НЕ ЛА и ЧЕ ДИ ЦА

(42/268072)

По след њи по здрав на шем во ље ном оцу, де ди и

све кру

ЖИВ КУ ВЕ ЉИ ЋУ
1943–2018.

Ожа ло шће ни: син ЗО РАН, сна ја ЧЕ ДИ ЦА

и уну ке ДУ ЊА и АЊА
(43/268072)

По след њи по здрав дра гом оцу, све кру и де ди

ЖИВ КУ ВЕ ЉИ ЋУ
1943–2018.

Ожа ло шће ни: син СА ША, сна ја СА НЕ ЛА 

и уну ка ЕМИ ЛИ ЈА
(44/268072)

По след њи по здрав при -

ја те љу

ФО НЕ ТУ
од РА ДЕ ОСТО ЈИН

(64/268136

По след њи по здрав

ЖИВ КУ ВЕ ЉИ ЋУ

од по ро ди це СА ВИЋ

(70/268153)

По след њи по здрав оцу на ше ко ле ги ни це Би ља не

ФО НИ ДУ ЗЛЕ СКИ
1947–2018.

Ко ле ге са Фил тер ста ни це

(71/2681559

Оти шао си ти хо и спо кој но... оста ли смо ми, у

бо лу, да веч но ту гу је мо за то бом

ЈО ВАН НЕ РАН ЏИЋ
1946–2018.

За у век ћеш би ти у ср цу тво јих нај ми ли јих.

Су пру га АНА, си но ви СТЕ ВАН и МИ ЛЕ 

с по ро ди ца ма
(94/268221)

По чи вај у миру

ЈО ВАН НЕ РАН ЏИЋ
11. IX 1946 – 11. X 2018.

По след њи по здрав дра гом бра ту Јо ва ну

од бра та  РА ДИ ЧА РА ЦА с по ро ди цом
(77/

МИ ЛИ ЦА БР ЊИ ЛО ВИЋ
Са у че шће по ро ди ци и ве ли ко хва ла на шој 

дра гој Ми ли ци за све што је учи ни ла 
у удру же њу, од при ја те ља – М. ЈО ВА НОВ, 

Т. РИ СТИЋ, В. МА НИЋ, Д. БА КУР СКИ, 
Д. ПО ПО ВИЋ, М. ЗДРАВ КО ВИЋ, Р. КУР ЈЕ ГА,

Ж. БА ТА ЛО, Б. ИГЛЕН ЏЕ, Д. СТОЈ НИ ЋА, 
М. КР СТЕВ СКОГ, Ђ. ПЕ ТРО ВИ ЋА, 
М. ЖАР КО ВИ ЋА, М. ШУ ШЊА РА, 

Б. ТИ ШМЕ и С. ТО МИ ЋА
(52/268092)

14. ок то бра из не на да нас је на пу сти ла на ша во -

ље на су пру га, мај ка, све кр ва, та шта и ба ка

СО ФИ ЈА ПЕ ТРО ВИЋ
1946–2018.

Те шко је жи ве ти с пат њом у ду ши, ви де ти те сву -
да, а ниг де те не на ћи.

Ожа ло шће ни: су пруг СВЕ ТИ СЛАВ, кћер ка 
СНЕ ЖА НА, син БО ШКО, сна ја БРАН КА, зет 

РА ДО ВАН, унук ЛУ КА, уну ке ЈО ВА НА, НЕ ВЕ НА
и АЛЕК САН ДРА

(97/268228)

По след њи по здрав дра -

гој се стри

СО ФИ ЈИ

од бра та ЈО ВЕ 

с по ро ди цом

По ро ди ца ЈО ВА ШЕ ВИЋ

(98/268229)

Опра шта мо се од на шег

во ље ног бра та, де ве ра,

стри ца и де да стри ца

ДУ ЗЛЕ СКИ

ФО НЕ ТА

С ду бо ком ту гом у ср цу

ње го ви ЗЕ ЛЕ и НА ЦА

(84/268146)

По след њи по здрав зе ту

ДУ ЗЛЕ СКИ 

ФО НЕ ТУ

од по ро ди ца СЕ КУ ЛИЋ

и ЂУ КИЋ

(85/268196)

16. ок то бра по сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми нуо је

мој су пруг и отац

ФО НИ ДУ ЗЛЕ СКИ
Ожа ло шће ни: су пру га БЕ БА, ћер ке БИ ЉА НА 

и БО ЈА НА с по ро ди ца ма

(86/268196)

ИЗЈАВА

ЗАХВАЛНОСТИ

Овим пу тем  за хва љу је -

мо др Бра ни сла ву Мар -

че ти ћу, др Бар ба ри Бој -

ко вић, др Пре дра гу Ву -

ји ћу и се стра ма са хи -

рур ги је и уро ло ги је на

по жр тво ва ној бри зи о

на шем су пру гу и оцу.

По ро ди ца ДУ ЗЛЕ СКИ

(87/268196)

ФО НИ 

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма

Ћер ка БО ЈА НА, 

зет МИ КИ, унук УРОШ

и уну ка МИ ЉА

(88/268196)

ФО НИ 

ДУ ЗЛЕ СКИ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Ћер ка БИ ЉА НА, уну ка

КА ТА РИ НА и СА ЊА,

зет АЦА и пра у ну ке

АЛЕК САН ДРА и СА РА

(89/268196)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

ДУ ЗЛЕ СКИ 

ФО НИ

По ро ди ца МА РА ВИЋ

(93/268220)
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Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо 20.

ок то бра 2018, у 11 са ти, на Но вом гро бљу, да ти

по лу го ди шњи по мен на шој дра гој

СНЕ ЖА НИ ТО МА ШЕ ВИЋ
Пре ту жно је са да без те бе и све тво је не до ста је.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју као што си ти нас.

Су пруг СЛО БО ДАН и де ца ВЛА ДИ МИР, 

ТА МА РА и НА ТА ЛИ ЈА
(8/267966)

СНЕ ЖА НА ТО МА ШЕ ВИЋ

По но сни што смо те има ли, а мно го ту жни што

смо те из гу би ли.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју

Све кар БУ ДИ МИР, све кр ва МИ ЛИ ЈА НА и де вер

ЗО РАН
(9/267967)

СНЕ ЖА НА ТО МА ШЕ ВИЋ

Во ље ни ни кад не уми ру. За у век ћеш жи ве ти у

на ма

Мај ка МИ ЛАН КА и брат ДЕ ЈАН с по ро ди цом
(10/267967)

ВЕ КО СЛАВ 

ПА НА ЈО ТО ВИЋ

20. X 2012 – 20. X 2018.

Шест го ди на већ ни си

са на ма, али си у на шим

ср ци ма и ми сли ма.

Су пру га ЦВЕ ТА НА 

с де цом

(21/268005

Пе то го ди шњи по мен

ЈО ВАН 

МЛА ДЕ НО ВИЋ

2013–2018.

Чу ва мо те од за бо ра ва и

но си мо у ср цу.

Су пру га МИ РА и ћер ка

ЈА СМИ НА

(59/268124)

20. ок то бра 2018. да је мо

ше сто ме сеч ни по мен

СМИ ЉА НИ
ЈАК ШИЋ

Вре ме про ла зи, а бол је
све ја ча.

Су пруг ВЕ ЛИ МИР, 
ћер ка МИ ЛИ ЦА, зет
МИ ЋА, уну ке СА ЊА 

и ТА ЊА с по ро ди ца ма 

(60/268127)

СЕ ЋА ЊЕ

БОГ ДАН 

МИ ЛО ШЕ ВИЋ

BOGGY

Тво ји при ја те љи ПЕ ЂА

и ГА ША

(67/268140)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЕ СЕ ЛИН 

БЛА ЖЕВ СКИ

18. X 2000 – 18. X 2018.

Чу ва мо успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(69/268150)

20. ок то бра 2018, у 10 са ти, да је мо ше сто ме сеч -

ни по мен на шем во ље ном

ДО МА ЗЕТ НИ КО ЛИ
Све док жи ви мо у на шим ср ци ма ку ца ће и тво је
име. Ти си наш по нос...

Тво ји нај ми ли ји: су пру га СО ФИ ЈА, си но ви 
ТО МА и МИ ЛЕ, ћер ка СЕ КА, зет ДРА ГАН, 

сна је РА ДА и СЛА ВИ ЦА, унук БА ТА, уну ке 
ИВА НА, МА ЈА, БО ЈА НА и НЕ ЛА, зе то ви ЖАН 
и РА ДЕ, пра у ну ци ФИ ЛИП, АН ЂЕ ЛА, ПЕ ЦА,

СТЕ ФАН и ВО ЈА
(90/268203)

СЕ ЋА ЊЕ

МА РИ ЈА ГА ЈИЋ

БЕ БА

1996–2018.

Тво ји нај ми ли ји

(107/268264)

Се ћа ње на дра гог су пру га

ЈО ВА НА 

ЋИ РИ КО ВАЧ КОГ

2010–2018.

У ми сли ма и ср цу увек

си са м ном.

Тво ја ЗО РИ ЦА

(18/267992)

20. ок то бра 2018, у

11.30, на Но вом гро бљу,

да ва ће мо го ди шњи по -

мен на шем

МИ ЛА НУ 

КР КО ВИ ЋУ

Ње го ви нај ми ли ји

(81/268189)

1950–2017.

МИ ЛАН 

КР КО ВИЋ

Про ђе го ди на ту ге и бо -

ла за то бом.

Тет ке БО СА, ДА НИ ЦА 

и НА ДА с по ро ди ца ма

(114/268290)

По сле те шке бо ле сти пре ми нуо је наш брат

БО ШКО ЦР НО БР ЊА
1954–2018.

Ожа ло шће на: се стра ГОР ДА НА, брат ЂОР ЂЕ,

сна ја РУ ЖЕ НА, си но вац ЈО ВАН 

и си но ви ца МА РИ НА с по ро ди ца ма
(95/268225)

По след њи по здрав

БО ШКУ 

ЦР НО БР ЊИ

1954–2018.

од те те ЈЕ КЕ, бра та

МИ РО СЛА ВА 

и ВЛА ДЕ КУ ХА РИК 

с по ро ди ца ма

(96/268225)

С не из мер ном ту гом и жа ље њем опра шта мо се од на шег су пру га,

оца и де ке ко ји је пре ми нуо 13. ок то бра 2018.

ВЕЉ КО ГРО ЗДА НОВ СКИ
1948–2018.

Са хра на је оба вље на 16. ок то бра 2018. на гро бљу Ко теж. За у век

ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Су пру га ЗДЕН КА и син ЖЕЉ КО с по ро ди цом

(47/268078)

По след њи по здрав дра -

гом ко ле ги

ВЕЉ КУ 

ГРО ЗДА НОВ СКОМ
Оста је ту га за до брим
ко ле гом, чо ве ком и
при ја те љем.

Ко ле ги ни це БЕ БА, 
ЛО ЛА, ДО БРИ ЦА 

и БО ЖА НА

(19/268002)

Дра ги наш

ВЕЉ КО

Срећ ни смо и по но сни

што смо то ли ке го ди не

про ве ли за јед но, а не

мо же мо да ве ру је мо да

ви ше ни сте у ти му.

С бо лом и ту гом ва ши:

МО ЦА, ЖИВ КА, ЗА ГА,

АН КА, БЕ БА, ВЕ СНА 

и ДРА ГА НА

(25/268615)

Дра ги зет

ВЕЉ КО ГРО ЗДА НОВ СКИ

ду бо ко нас је ожа ло стио сво јим од ла ском.

По след њи по здрав.

МИ РО СЛАВ и ДРА ГА НА СКВАРЧ

(48/268079)

По след њи по здрав зе ту

ВЕЉ КУ

од по ро ди це 

ЈАН КО ВИЋ

(101/268249)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке

на ших услу га да на це не

огла са и чи ту ља одо бра ва мо

по пуст свим рад ним да ни ма

осим сре дом.

По след њи по здрав

ВЕЉ КУ ГРО ЗДА НОВ СКОМ
1948–2018.

Син  ЖЕЉ КО, снај ка ЈЕ ЛЕ НА и уну ка АН ЂЕ ЛА

(57/268103)

IN MEMORIAM

КЕ РЕ БИЋ

МА РИ ЈА     ДРА ГАН      ЂОР ЂЕ

1935–1987. 1961–1997.        1933–2017.

За у век ће те жи ве ти у на шим ср ци ма.

ЗО РАН с по ро ди цом
(120/268309)
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ДА ВО РИН

МАН ДИЋ

Оста ле су успо ме не и

пра зни на.

БО КИ

(58/268117)

У су бо ту, 20. ок то бра 2018, у 10.30, на Но вом гро бљу, обе ле жи ће -

мо го ди ну да на от ка да ни је с на ма наш

ЗДРАВ КО КО ЈИЋ
1937–2017.

Вре ме про ла зи, али ту га оста је.

За у век у на шим ср ци ма по но сно чу ва мо успо ме ну на те бе.

Си но ви ЗО РАН и СА ША с по ро ди ца ма

(62/268135)

У су бо ту, 20. ок то бра 2018. у 11 са ти, на Ста ром пра во слав ном гро бљу, да ва ће мо

четрнаесто го ди шњи по мен на шем

ДА ВО РИН МАН ДИЋ 

ДА ДО

1985–2004.

МА МА, ТА ТА и СЕ СТРА
(102/ф)

20. ок то бра на вр ша ва ју

се две го ди не от ка ко

ни је с на ма наш во ље ни

НИ КО ЛА 

ВУ КА ДИ НО ВИЋ

НИ ЏА

дипл. инг. грађ 

и му зи чар

С љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва мо успо ме ну

на ње га.

Ћер ка КА ТА РИ НА, зет

СТЕ ВА и унук ЛУ КА

(72/268156)

СЕ ЋА ЊЕ

ДА ВО РИН

МАН ДИЋ

Ан ђе ли не уми ру ни кад. 

ЗО РИ ЦА, ТА ЊА, 

КСЕ НИ ЈА и ВЛАТ КО

(73/268159)

СЕ ЋА ЊЕ

ДА ВО РИН МАН ДИЋ ДА ДО
1985–2004.

Де да ВО ЈО и стри че ви БРА НИ СЛАВ 

и МИ РО СЛАВ с по ро ди ца ма

(103/ф)

22. ок то бра 2018. на вр ша ва ју се три го ди не от ка -

да ни је с на ма наш дра ги

ВЕ ЛИ ЗАР БРАН КО ВИЋ

То га да на, у 11 са ти, на Ста ром пра во слав ном

гро бљу, с љу ба вљу, по но сом и по што ва њем ожи -

ве ће мо успо ме не.

Ње го ви: БРАН КИ ЦА, КАР ЛО и НИ КО ЛА
(104/268255)

Се дам на ест го ди на је про шло  от ка да ни је с на ма наш дра ги

ЗО РАН МИ ЛЕ У СНИЋ
25. XI 2001 – 25. XI 2018.

С љу ба вљу и по но сом увек при су тан у на шим се ћа њи ма.

Мај ка АН ЂА и се стра НА ТА ША с по ро ди цом

(39/268063)
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РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

ПО МЕН

21. X 2008 – 21. X 2018.

ЈУЛ КА ЛУ КИЋ 

Омо љи ца

Ма ма, не до ста јеш мно -

го... 

Тво ја љу бав, са вет, бри -

га за нас... Не по сто ји

се ћа ње у ко јем те не ма.

С љу ба вљу ћер ке 

ВЕ РИ ЦА и ДРА ГИ ЦА 

с по ро ди ца ма

(1/267945)

Че тр де сет ту жних да на

од смр ти на шег

ОСТО ЈЕ 

ДР ВЕ НИ ЦЕ

19. ок то бра 2018, у 11

са ти, одр жа ће се по мен

на Ста ром гро бљу.

Тво ји нај ми ли ји

(22/268007)

У су бо ту, 20. ок то бра 2018. у 11 са ти, обе ле жи ће мо го ди шњи по -

мен, на гро бљу Ко теж у Пан че ву, на шим див ним, пле ме ни тим и

нај во ље ни јим ро ди те љи ма

СТА НА МИ ЋИЋ      ЉУ БО МИР МИ ЋИЋ

24. X 2013 – 24. X 2018. 27. X 2017 – 27. X 2018.

Би ли сте на ша ра дост и љу бав, наш по нос, сна га и осло нац.

У на шим ми сли ма и у на шој љу ба ви жи ве ће те за у век.

Не ка вас ан ђе ли чу ва ју.

Ва ши: БРАН КО и ДЕ ЈА НА с по ро ди ца ма

(27/268026)

СЕ ЋА ЊЕ

ПЕ ТАР 

АЛА ВА ЊА

2013–2018.

По ро ди ца

(28/268

Про шло је че тр де сет да на от ка ко ни је с на ма на ша во ље на

prim dr МИР ЈА НА 

БАР ЈАК ТА РЕ ВИЋ
ане сте зи о лог-ре а ни ма тор

Ње ни нај ми ли ји
(33/26804

20. ок то бра, у 10 са ти, да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен

МА РИ ЈИ ЛУ КИЋ
За у век ћеш жи ве ти са на ма.

Тво ја де ца

(36/268044)

Про шле су два де сет три

го ди не от ка да ни је са

на ма

ИВАН 
КО СА НИЋ

1995–2018.
За у век си у на шим ср -
ци ма.

Су пру га ВЕ РИ ЦА, 
си но ви ДРА ГАН 

и ЗО РАН с по ро ди ца ма
(37/268058)

Оста вио си нас за у век, пре че тр де сет да на, дра -

ги наш

КО СТА ЈО СИ МОВ КО ЈА
Не до ста јеш... исто као и пр вог да на... не до ста -
јеш... и увек ћеш не до ста ја ти.
21. ок то бра, у 11 са ти, оку пи ће мо се око тво је
веч не ку ће.

У ми сли ма са то бом тво ја су пру га 
СЛО БО ДАН КА, ЉИ ЉА, ДРА ГАН, СА ЊА, ТА ЊА,

ДУ ШАН, АЦА и пра у ну ка ТА РА
(38/268061)

Про ла зи јед на го ди на без на шег де де

ЗДРАВ КА КО ЈИ ЋА

Не до ста јеш нам.

Тво је уну ке ЛА НА и ДУ ЊА
(17/267980

СЕ ЋА ЊЕ

25. X 2001 – 25 X 2018.

ЗО РАН 

МИ ЛЕ У СНИЋ

С по што ва њем 

по ро ди ца БЕ ЛИЋ

(55/268901)

На шем ан ђе лу

НЕ МА ЊИ СИ МО ВИ ЋУ
1986–2017.

Ни је ра ста нак тај ко ји бо ли. 

Бо ли за гр љај ко ји је по след њи,

Бо ле ре чи ко је се тру диш да за пам тиш за -
у век.

Бо ле успо ме не ко је нас тап шу по ле ђи ма
и те ра ју да гле да мо уна зад...

Во ле те тво ји УРО ШЕ ВИ ЋИ: тет ка 
ДРА ГА, те ча УРОШ, се стра АН ЂЕ ЛИ ЈА и

брат СТРА ХИ ЊА с по ро ди ца ма

(65/268137)

У су бо ту, 20. ок то бра 2018, у 11 са ти, у

Стар че ву, да ва ће мо го ди шњи по мен

ЗО РА НУ КЕ ЉЕ ВИ ЋУ КЕ ЉИ
Да ни про ла зе а ту га, бол и се ћа ња у на -
шим ср ци ма на тво ју до бр о ту, пле ме ни -
тост, не се бич ност пре ма сви ма, а нај ви ше
пре ма сво јој по ро ди ци ве чи то ће би ти у
на ма. На ша љу бав и се ћа ње вре ме ном са -
мо ра сте и тра ја ће веч но, пре пу но бо ли –
ко ју је до нео твој од ла зак, ко ја је наш
вер ни пра ти лац.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га БИ ЉА НА, 
ћер ка ИВА НА, зет МИ ЛАН, уну чад 

МАР КО, ХЕ ЛЕ НА и СТЕ ФАН
(108/268267)

21. ок то бра 2018, у 10.30, на пра во слав ном гро -

бљу у Цре па ји, да ва ће мо че тр де се то днев ни по -

мен на шој дра гој мај ци, ба ки, пра ба ки

НА ДИ КАР БУ НАР

По мен да ју ње на де ца
(45/268074)

Ту жна го ди на без на шег дра гог

НЕ НА ДА ОСТО ЈИ НА
де да НЕ ШЕ

Ту гу ју за њим ње го ви нај ми ли ји: РА ДА, МИ КИ, БО КИ,
УКИ и МИЉ КА

(63/268136)

23. ок то бра 2018. на вр ша ва се го ди ну да на од смр ти

мо је дра ге мај ке

МИ РЕ ДИ МИЋ
За у век си у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Ћер ка СУ ЗА НА, зет ДУ ШАН и уну ци НИ КО ЛА 
и ДУ ЊА

(78/268187()

МИ О ДРАГ
КО ВА ЧЕ ВИЋ

Три на ест го ди на ту ге за
то бом.

Тво ји нај ми ли ји

(16/267979)

У су бо ту, 20. ок то бра 2018. на Пра во слав ном гро бљу у Ба нат ском

Бре стов цу, у 11.30, да ва ће мо го ди шњи по мен на шем дра гом

НЕ МА ЊИ СИ МО ВИ ЋУ
1986–2017.

Го ди на ту ге и бо ла...

Не из мер но не до ста јеш за све што је би ло, је сте и би ће...

Во ле те тво ји: отац МИ РО СЛАВ, мај ка СЛАВ КА, 

се стре НЕ ДА и НА ТА ША, се стри ћи НИК ША, ВУК и ЛЕ НА 

и зе то ви НЕ ША и МИ ТАР

(68/268137)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Бол но се ћа ње на на ше дра ге

БРА ЛО ВИЋ

МИ ЛУ ТИН                     РА ДО ВАН КА 
1984–2018.                                            2008–2018.

СИ МИЋ

МИ ЛАН                             МИ ЛЕ НА
1991–2018.                                              1994–2018.

За у век у на шим ср ци ма и ми сли ма.
Ва ши нај ми ли ји

(7/267964)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

МИ О ДРАГ 
ЈО ВА НО ВИЋ

21. ок то бра 2018. би ће
шест го ди на от ка ко си
оти шао за у век.
Ни јед но вре ме не бри -
ше успо ме не на во ље не.
Хва ла за срећ но про ве -
де не го ди не.

Тво ја су пру га 
ОЛИ ВЕ РА

(2/266513)

28. ок то бра на вр ша ва се го ди ну да на от ка да ни је с на ма

ЛА ЗАР ОБРЕ НОВ
1934–2017.

Вре ме про ла зи, ту га је иста.

Успо ме ну на ње го ву до бро ту и љу бав чу ва ју: су пру га НА ДА, 

ћер ке, уну ци, пра у ну ци и зет

(5/267961

СТО ЈАН КА 

ВР ЛАМ СКИ

1942–2018.

Ба ва ни ште

Оста је нам са мо бол и

ту га за то бом.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Се стра ВЕ РА 

и зет ЂУ РА

(6/267963)

АНА 

ТО МА ШЕ ВИЋ

21. X 2015.

Три го ди не ту гу је мо за

њом.

Ње ни нај ми ли ји

(14/267975)

СЕ ЋА ЊЕ

СПО МЕН КА ПАВ КО ВИЋ СЕ КА
2011–2018.

Да ни про ла зе, а ни је дан без се ћа ња на те бе.

Тво ји нај ми ли ји
(15/267976)

У пе так, 19. ок то бра на -

вр ша ва се је да на ест го -

ди на от ка ко ни је с на ма

МИЛ КА 

ИВ КО ВИЋ

Отац СТО ЈАН, 

брат МИ ЋА, сна ја РА ДА

и бра тан ци НЕ МА ЊА 

и МИ ЛОШ

(3/267995)

22. ок то бра на вр ши ће се

три на ест го ди на от ка ко

ни је с на ма наш дра ги

ВО ЈИН 
ЈО ВА НО ВИЋ

ВО ЈА
Ње го ви: су пру га 

БОР КА, ћер ке 
МИ ЛЕ НА и ЉУ БИ ЦА 

с по ро ди ца ма

(20/268004)

Се ћа ње на на ше дра ге

ВУК ЧЕ ВИЋ

РА ДО МИР МИ ЋА               МА РИ ЈА
12. I 1942 – 17. X 1983.            12. XII 1945 – 26. V 2017.

Ваш син МИ КИ с по ро ди цом
(23/268008)

ДРА ГАН ДИ ВАЦ
16. III 1961 – 20. X 2014.

Че ти ри го ди не као је дан дан, је дан сат, је дан

удах. Са да ка да жи ви мо исту тво ју суд би ну,

схва та мо тво ју ши ри ну и сна гу. Да да и ја смо на

те бе, не бри ни. Не пре ста но си у на шим ср ци ма,

ми сли ма и при ча ма.

За у век тво ји: ћер ке МА ЈА и ДА ДА, су пру га 

МИ ЛЕ НА и зет НИ КО ЛА
(26/268021)

Се ћа ње на мо је дра ге ро ди те ље 

ЧИ КИЋ

ГРО ЗДА             ИЛИ ЈА

3. XI 1986. 20. X 2008.

За у век оста је те у мо јим ми сли ма и нај леп -

шим се ћа њи ма.

Ни ка да вас не ће мо за бо ра ви ти.

Ва ша МИ ЛЕ НА с по ро ди цом

(30/

Се ћа ње на нај ми ли је

МИ ЛО РАД ПЕ ТРУЦ
1930–1991.

Тво ја су пру га МА РИ ЈА, 
ћер ке СМИЉ КА 
и НА ДА с по ро ди ца ма

ЉУ БИ ЦА 
ПЕ ТРУЦ

рођ. Об ра до вић
1913–1980.

Тво ји нај ми ли ји
(34/

У су бо ту, 20. ок то бра 2018. да ва ће мо пе то -

го ди шњи по мен на шем во ље ном

АЛЕК САН ДРУ 
НА СТА СО ВИ ЋУ АЦИ

Оти шао си пре ра но и тај од ла зак су ви ше
бо ли. Оста ла је ду ша да па ти јер те во ли,
да ни су те шки а но ћи ду ге, пре пу не бо ла,
пла ча и ту ге. Се ћа ња бо ле, оста ла је ту га,
јер не ма мо га си на и бра та је ди но га.

Тво ја мај ка ВЕ СНА, отац ВЛА ДИ МИР, 

се стра БО ЈА НА с по ро ди цом 
и ба ба ДА НИ ЦА

(35/268042)

20. ок то бра је го ди на от ка ко нас је на пу стио наш

дра ги зет

СА ША МАР СЕ НИЋ
2017–2018.

Го ди на је, а ту га и бол не пре ста ју. Жи ве ћеш  у

на ма и са на ма.

Тво ји: стри на ЈО ВАН КА, шу рак ИВИ ЦА 

и сва сти ка ИВА НА с по ро ди ца ма
(41/268071)

17. ок то бра на вр ша ва се пет го ди на от ка ко ни је

са на ма наш дра ги

ЖИ ВА ПРЕ ДИЋ

Оста ће нам за у век у ле пом се ћа њу.

Ње го ви нај ми ли ји: ДЕ ЈАН, ХЕ ЛЕ НА, МИ ЛАН 

и АЛЕК САН ДАР ПРЕ ДИЋ
(54/268100)

20. ок то бра 2018. да је мо

го ди шњи по мен, у 12 са -

ти, на шој дра гој

МИ ЛЕВ КИ

ДИМ ЧИЋ

Не до ста јеш нам.

Тво ји нај ми ли ји

(83/268195)

Про шло је че тр де сет ту жних да на от ка ко ни је с

на ма наш во ље ни

БО РА ЂОР ЂЕ ВИЋ
1937–2018.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма...

Чу ва ће мо те од за бо ра ва....

Тво ји: су пру га ЦА ЛЕ и си но ви АЦА и ДРА ГАН 

с по ро ди ца ма
(91/268206)

21. ок то бра је че ти ри

го ди не без мог бра та

ВО ЈИ СЛА ВА
ПЕ ШИ ЋА 

ЛО ЂИ НО ВА
Ту гу је се стра 
РА ДО САЛ ВА 
с по ро ди цом 

из Цре па је и Ба нат ског
Бре стов ца

(112/268275)

РУ ЖИ ЦА КАЛ КАН 
1947–2008.

За у век си у на шим ср ци ма.

Твој су пруг ЧЕ ДА и ћер ке ДУ ДА и БЕ БА с по ро ди ца ма

(115/268296)
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бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020

Водоснабдевање 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Пред ва ма је јед на из ван ред на
сед ми ца. Но вац ће до ћи из ви ше
из во ра. Мо жда ће те ус пе ти да
на пла ти те и не ке ду го ве. Мо гу ћа
је и по слов на по ну да, али ва ша
за ин те ре со ва ност је на ми ни му -
му. По ље љу ба ви је ста бил но.

Же ље и ствар ност вам се ове
сед ми це по кла па ју. По сло ви ће
вам ићи од ру ке. Има ће те ви ше
по ну да, па не ће те зна ти шта да
ода бе ре те. Не ке про бле ме ће те
ре ши ти уз зна чај ну ма те ри јал ну
до бит. Ма ло љу бо мо ре мо же да
бу де ин спи ра тив но, али ма ло.

Са ра ђуј те са же на ма и си гур но
ће те ус пе ти. До шло је ва ших пет
ми ну та да по ка же те шта и ко ли -
ко мо же те. Ка да све су ми ра те,
би ће ово јед на фи нан сиј ски ис -
пла ти ва сед ми ца. Љу бав је у ва -
зду ху! Ако сте сло бод ни, бу ди те
ма ло стр пљи ви ји и то ле рант ни ји.

На зи ре се по вољ но ре ше ње за
про бле ме с до ку мен ти ма. Не ки
ста ри по слов ни кон так ти ће се
по но во по кре ну ти и да ће вам мо -
гућ ност да се еко ном ски ста би ли -
зу је те. Сло бод ни Би ко ви се ак ти -
ви ра ју у љу бав ним осва ја њи ма.

Сре ћа је ове сед ми це на ва шој
стра ни. Прав не за вр зла ме ре ша -
ва те као од ша ле, а по сао ко ји
ду го че ка те ко нач но кре ће и до -
но си ма те ри јал ни до би так. Из бе -
га вај те па ра лел не ве зе, јер ће
све иза ћи у јав ност.

Шта год да пла ни ра те, мо ра те
се до бро ор га ни зо ва ти и гле да ти
ма ло да ље од соп стве ног но са.
Ва ше не стр пље ње мо же упро па -
сти ти до бру по слов ну при ли ку.
Рас по ло же ни сте за фле рт, што
мо же до ве сти до про бле ма с
парт не ром.

Пе ри од је по во љан за пра вље -
ње ду го роч них пла но ва. Ди на -
мич ни да ни с мно го са ста на ка и
за до во ља ва ју ћих ре ше ња, али и
мо гућ ност ве ће за ра де. Ма ло ће -
те за не ма ри ти парт не ра због по -
сла, али има те сре ће јер је он
пун раз у ме ва ња и љу ба ви.

Но вац до ла зи, не оно ли ко ко ли -
ко оче ку је те, али сти же ско ро
сва ко днев но. За вр ши те све што
сте од ла га ли. Пре ви ше до га ђа ја
у исто вре ме ма ло ће вас ири ти -
ра ти. По зив за пут ће вас об ра -
до ва ти. Го ри те од љу ба ви.

Про шлост вам ку ца на вра та.
Шта год да вас му чи, вре ме је да
поч не те да ре ша ва те про бле ме.
Ма њи су ко би са са рад ни ци ма
не ће вас по ре ме ти ти. Раз ми -
шља те о осо би ко ју сте упо зна ли
пре из ве сног вре ме на, али све
ће оста ти са мо ма шта ње.

Ове сед ми це по себ но тре ба да
па зи те шта пот пи су је те, јер мо -
же те би ти на са ма ре ни. Не ки
пла но ви ће се из не на да ме ња ти,
али на бо ље. Но вац ко ји че ка те,
сти же. По др шка парт не ра вам је
по треб ни ја не го ика да.

На тре нут ке осе ћа те да бес у
ва ма ра сте и да је до шло вре ме
за на пла ту ду го ва. Пре но што
кре не те у ак ци ју, на пра ви те
план при о ри те та и стро го га се
др жи те, јер ће те та ко ус пе ти да
скло пи те и ду го роч не по сло ве.
По ја ча на страст.

Из не над ни пут до но си вам мо -
гућ ност ве ли ких про ме на. Ам би -
ци о зни сте и са мо у ве ре ни, али
вам се то мо же оби ти о гла ву ако
не бу де те па жљи ви. Ра ди те стро -
го у скла ду са за ко ном. Из бе га -
вај те љу бав не аван ту ре на по слу.
Ве о ма ва тре на сед ми ца.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
12. сеп тем бра: Ми ну – Ма ја Пе рић и Алек сан дар То мић; 26. сеп тем бра: Са не лу –
Шем са и Емир Ју су фо вић; 1. ок то бра: Ни ко ли ну – Та ма ра Бла го је вић и Вла ди мир
Ђор ђе вић, Со фи ју – Дра га на Дра га нић и Или ја Не мет; 2. ок то бра: Ма ри ју – Сла -
ви ца и Ду шан Ми ло са вље вић, Ма ри ну – Је ле на Ми ло са вљев и Да ли бор Со ко ло вић,
Ксе ни ју – Ана Ма рин ко вић и Ан дри ја Иван чић, Ма ри ну – Сне жа на Сте фа но вић и
Да ли бор Мар че та; 3. ок то бра: Ви шњу – Ани та и Да ли бор Спа сов ски, Ану – Ду ња
По пов Бо гут и Мар ко Бо гут; 4. ок то бра: На та шу – Мар та и Јан Ла бат; 5. ок то бра:
Су за ну – Да ни је ла и Да ни јел То до ров, Ва њу – Ива на Ђу рин и Са ша Срет ков; 8. ок -
то бра: Ти су – Са ња и Мар ко Мај сто ро вић.

До би ли си на
25. сеп тем бра: Па ска ла – Бо жа на Мо ми ров и Ср ђан Не да; 3. ок то бра: Пе тра – Ду ши -
ца и Вик тор Го до шев, Ре љу – Ми ли ца и Ни ко ла Мар че тић; 4. ок то бра: Ми ло ша – Мар -
ја на и Зо ран Бу ло ван, Да ви да – Гор да на и Јо ван Миљ ко вић, Сте фа на – Ма ри на Кр стић
и Дра ган Ба ри шић; 5. ок то бра: Ре љу – На та ша и Бра ни мир Не да, Ма ти ју – Ми ле на и
Сло бо дан Дра ги шић, Ог ње на – Ве сна Дра ку лић и Де јан Ива но вић, Фи ли па – Ле о ни да
Там чи Ћа пин и Вла ди мир Ћа пин; 6. ок то бра: Ва си ли ја – Ива на Ба њаш и Жар ко Стан -
ко вић; 8. ок то бра: Ема ну е ла – Да ни је ла Ср бин Блаж и Га бри ел Блаж, Ву ка ши на – Ја -
дран ка и Дра ган Јо ва но вић; 9. ок то бра: Ву ка – Ива на и Де ни Сто ја нов ски. 

ВЕН ЧА НИ

6. ок то бра: Ни ко ли на Сми ља нић и Бо јан Це снак, Дра га на Ми лен ков ски и Са ва
Сто кић, Јо ва на Мар ко вић и Иван Ка ран фи лов ски, Љи ља на За гај чан и Ми о драг Га -
јин, Је ле на Жив ко вић и Ми лан Ко ва че вић; 7. ок то бра: Ма ри на Ко со вић и Вла ди -
мир Мар ти нов, Ар се лие Бу та лид и Бо јан Да јић, Сан дра По пов и Бо јан Јо ва но вић,
Ан ге ли на Ми ли ћев и Де јан Ми ли ћев; 11. ок то бра: Алек сан дра Јов чић и Де јан Стан -
ко вић, Ма ри ја на Хриб и Алек сан дар Пе тро вић, Вла да на Та лић и Ни ко ла Ма рин ко -
вић, Ја сна Та хи ро вић и Мир сад Га но вић, Влат ка Јо ка и Мар јан Оп ши та ре вић.

УМР ЛИ

25. сеп тем бра: Миљ ка Ми ћа но вић (1946); 4. ок то бра: Стан ко Ра шков (1933); 5.
ок то бра: Љу бин ка Ве лич ко вић (1927), Ма ри ја Кр не та (1945), Јо ван На ран чић
(1941); 6. ок то бра: Жи ва Етин ски (1957), Ми ле на Сто ја ди нов (1929), Ла зар Па вло -
вић (1929), Ка ти ца Ко мље но вић (1935), Јо ван Јок сић (1941), Ми лош Му нић (1934);
7. ок то бра: Ду шан Дон чев ски (1949), Спа се ни ја Стој ка но вић (1930), Рад ми ла Сто -
ја но вић (1938), Јо ван Ву ји чић (1937), Ви дин ка Ма те јић (1936), Ти хо мир Бор ка
(1941), Ми ли ца Бр њи ло вић (1955), Је ли ца Плав шић (1941), Зо ра Ра дош (1934),
Дра ги ца Ра ки џић (1937), Дра ган Де мић (1944), Сто јан ка Вр лам ски (1942), Мо мир
Ћи рић (1975); 8. ок то бра: Ни ко ла До бри лов ски (1959), Мил ка Ми ла но вић (1935),
То ми слав Пе тро вић (1940), Сил ви ја По па (1953); 9. ок то бра: Ти хо мир Сто шић
(1934), Фра ња Мењ харт (1940); 10. ок то бра: Ју го сла ва Ра до са вљев (1939), Жи ка
Ла зић (1949), Са ва Сто кић (1937), Ви до са ва Со фро ни јо ски (1934); 11. ок то бра: Јо -
ван Не ран џић (1946), Сте ван Ми хај ло вић (1929), Вла ди мир Стој ме но вић (1948),
Ву ко са ва Кр стин (1945, Го ри ца Јев ђо вић (1933).  

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕШЕЊА – Укрштени слогови 4 х 4: Кракатау, казивати, таваница,

утицање. Анаграм: Дафне Шиперс. Мини-укрштеница: Таба, Рама,

Онис, Арал, мас-медији, актинијум, старинари. Скандинавка: уоби-

чајен, брдовита, е, НБА, Копар, ео, к, Липе, Бјорк, јад, та, Алексан-

дар, Владисављев, ар, навала, регенти, старинство, Лим.

1 2 3 4

1

2

3

4

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4

Слогови: ВА, ВА, ЗИ, КА, КА, КРА, НИ, ЊЕ, ТА, ТА, ТИ, ТИ У, У, ЦА, ЦА.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. индонежанско острво које је разнела

снажна вулканска ерупција, 2. говорити, 3. горњи део просторије,

строп, 4. уливање, увирање.

СТИХОВНИ АНАГРАМ

„ЛЕТЕЋА” 

ЕВРОПЉАНКА

Да најбржа будеш,

то је теби смер

и у свакој трци

да ИСПАДНЕШ ФЕР.

Који се

обично

догађа

Бучан, гро-
могласан

ЊЕГОВ
СПОРТ

Велика
тропска
змија

Име глумца
и певача
Монтана

Опушак,
пикавац

Корално
острво

Дрвена
грађа 
(турц.)

Ознака за
Шпанију

Ленчарење

Која је на
брдима

Други вокал

Справе,
направе

Америчка
кошаркашка
лига (скр.)

Словеначка
лука

Он припада
краљу

Други и
четврти
вокал

Предлог

Поглед
уназад

Медоносно
дрво

Хрв. кошар-
каш (Андро)

ТРЕНЕР ЖОК

„ЦРВЕНА

ЗВЕЗДА” НА

СЛИЦИ

Телевизија
Нови Сад

(скр.)

Прибор за
рад

ЊЕГОВО
ИМЕ

Шести
месец

јеврејске
године

Исландска
певачица

Име глуми-
це Палмер

Беда, невоља

Једноцифрен
број (жен.)

Показна

заменица

Име 
глумице
Гарднер

Главни град
Италије

ЊЕГОВО
ПРЕЗИМЕ

100м2

Ознака за
Холандију

Нападачки
део тима

Краљевски
намесници

Предлог

Старо доба,
старина

Притока
Дрине

МИНИ-УКРШТЕНИЦА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

ВОДОРАВНО: 1. летовалиште у Египту – десна притока Неретве, 2.

покрајина у Француској – језеро у Русији, 3. најпопуларнија средства
јавног информисања (стр.), 4. хемијски елемент (симбол Ас), 5. анти-
квари, старетинари.
УСПРАВНО: 1. име немачког писца Мана („Чаробни брег”), 2. владар
(грч.), 3. кип, статуа, 4. име нашег атлетичара Колашинца, 5. име бри-
танске певачице Ленокс, 6. панчевачки дечји песник (Јован – Шулир),
7. мелодија, 8. место код Шапца, 9. мудраци, теолози (турц).



Цуцић, директор РЦТ-а „Михај-
ло Пупин”. 

Из су бјек тив ног угла гле да -
но, нај бо ље ви но по слу же но
те ве че ри би ло је „про ку пац
ви на ри је ’До ја’”, ко је је од -
лич но ле гло уз до ма ћу сла ну
пи ту с ко ле ни цом и кај ма ком.
На кра ју се, на рав но, по ја вио
де серт, и у та њи ри ма и у ча -
ша ма: рам стек с њо ка ма у

мик су во ћа, па за тим чо ко -
лад ни ро лат с ба на ном и –
doja merlot & cabernet sau-
vignon.

Мно го број ни го сти су иза по -
но ћи иза шли из ло ка ла пре за -
до вољ ни оним што су оку си ли
и ис ку си ли. Чи ста де сет ка.

С. Трај ко вић

Те слу, тј. од нос дво ји це свет -
ски чу ве них на уч ни ка, за ко ји
је ре кла да је био при ја тељ ски
и то пао, иа ко је у њи хо вој ери,
по себ но у аме рич кој штам пи,
„пу шта на бу ва” да су ме ђу соб -
но не тр пе љи ви. Ту тврд њу је
пот кре пи ла по дат ком да је Пу -
пин на су ду бра нио Те слу уз
по моћ шест сто ти на сво је руч -
но на пи са них стра ни ца на ко -

ји ма су би ли ар гу мен ти у ко -
рист ње го вог при ја те ља.

Иначе, Александра Нинковић
Ташић је приредила фантастич-
ну књигу „Звездобројци”, у ко-
јој поред двојице поменутих ве-
ликана о себи пише још један:
Милутин Миланковић. Гости-
ма се обратио и др Драгољуб

Клуб „Со ко” у са рад њи с град -
ским Се кре та ри ја том за за шти -
ту жи вот не сре ди не и уз по др -
шку Јав ног пред у зе ћа „Вој во -
ди на шу ме” у су бо ту, 20. ок то -
бра, за све уз ра сте ор га ни зу је
оби ла зак Град ске шу ме (с де -
сне оба ле Та ми ша). Оку пља ње
је у 10.30 код си ло са на ке ју, а
уче шће је бес плат но.

Ово удру же ње је, пре ма ре -
чи ма ње го вог пред сед ни ка Бра -
ни сла ва Ров ча ни на, не ко ли ко
го ди на ра ди ло на про мо ци ји
на ве де не ло ка ци је и у ту свр ху
је уре ди ло и обе ле жи ло (по ста -

вља њем та бли и пу то ка за) две
ста зе у ду жи ни из ме ђу че ти ри
и осам ки ло ме та ра.

– У ме ђу вре ме ну је не ко ван -
дал ски уни штио део та бли, али
смо ове го ди не об но ви ли мар -
ка ци је, а у то ку је за ме на и по -
ста вља ње но вих та бли – ис та -
као је Ров ча нин.

Ина че, све ви ше љу би те ља
при ро де и пе ша че ња оби ла зи
Град ску шу му, па су се, ре ци -
мо, про те клог ви кен да та мо за -
те кли чла но ви бе о град ског Пла -
ни нар ског дру штва „Рад нич -
ки” с Цр ве ног кр ста. Ј. Ф.

Так ми че ње у ри бо ло ву за по -
сле них у НИС-у има ве ро ват -
но нај ду жу тра ди ци ју ка да је
реч о ова квим над ме та њи ма,
јер се са да шњи и бив ши рад -
ни ци по ме ну те фа бри ке тим
по во дом у кон ти ну и те ту оку -
пља ју већ два де сет го ди на. По -
след њи та кав пе ца ро шки тур -
нир одр жан је не дав но на град -
ском ке ју, то јест на ло ка ци ји
у бли зи ни „Бро до ре мон та”.

Пре ма ре чи ма глав ног ор га -
ни за то ра до га ђа ја Пре дра га
Жи ки ћа, у том спорт ском дру -
же њу не се бич но им по ма жу
ма тич на ком па ни ја и та мо шњи
син ди ка ти.

У тре ћем, по след њем ко лу
Ли ге НИС-а у ри бо ло ву уче -
ство вао је два де сет је дан так -
ми чар из се дам еки па, ко је су
чи ни ли за по сле ни из свих де -
ло ва те фир ме – „про из вод ње”,
„пре ра де” и „ис тра жи ва ња”, као

и љу ди из кру ше вач ког ФАМ-а
и „Ср би ја га са”.

Пе ца ло се на пло вак у тра ја -
њу од три са та, а бо до ва на је
гра ма жа уло ва.

На по слет ку је пр во ме сто
осво ји ла еки па „НИС –Пе тро -
ла”, с 9,5 не га тив них по е на.
Са мо по се би би ло је атрак ци -
ја то што су је чи ни ле три да ме

(је ди не на ста зи): Зден ка Киш,
Та ња Зе че вић и Ми ли ца Ђу -
рић. Дру ги су би ли ри бо лов ци
ФАМ-а из Кру шев ца, с 10 не -
га тив них по е на, а тре ће ме сто
је за у зе ла Ра фи не ри ја наф те
Пан че во, с по е ном ви ше.

По је ди нач но нај бо љи био је
Љу бин ко Моц из еки пе „Наф -
та ша” са 2.040 по е на, дру га је
би ла Та ња Зе че вић из „НИС –
Пе тро ла” с 1.710 бо до ва, а тре -
ћи је био Звон ко Хор ват из
ФАМ-а (670).

У укуп ном пла сма ну Ли ге
НИС-а у ри бо ло ву за 2018. го -
ди ну, на кон три ко ла, шам -
пи о ни су по ста ли пе ца ро ши
Ра фи не ри је наф те Пан че во, у
са ста ву: Пе тар Мар че та, Не -
над Ни ко лић и Ни ко ла Ста -
ји чић. Дру ги су так ми ча ри
„НИС –Пе тро ла”, а тре ћи је
ФАМ Кру ше вац.

Ј. Ф.

хек та ра ви но гра да, а за за сад
је при пре мље но још 60 хек та -
ра. Ми кро кли ма ко ја под ра зу -
ме ва тем пе ра ту ре у вре ме са -
зре ва ња во ћа од 15 сте пе ни но -
ћу до 30 сте пе ни то ком да на –
пред ста вља иде ал не усло ве за
ства ра ње пре ми јум ви на. Циљ
ода бра них ено ло шких по сту -
па ка ви на ри је је да се ква ли -
тет из бо би ца пре то чи у бо це, а
у бо ца ма очу ва ау тен тич ност и
пре по зна тљи вост ви на про ку -
пач ког ви но гор ја.

Да је циљ ис пу њен, по твр ди ло
је и ви но doja rose, ко је је ис пу -
ни ло ча ше уз „По ко ло ков” врат
на жа ру са осве жа ва ју ћом са ла -
том од пра зи лу ка.

Па у зе из ме ђу по слу же них де -
ло ва це ло ве чер њег ме ни ја не -
на ме тљи во и елоквент но је ко -
ри сти ла Алек сан дра Нин ко вић
Та шић. Ова обра зо ва на да ма ва -
жи за јед ног од на ших нај бо -
љих по зна ва ла ца жи во та, ра да
и де ла Ми хај ла Пу пи на, па је
по нај ви ше о ње му на дах ну то го -
во ри ла. Ипак, би ло је про сто ра
да у при че „уме ша” и Ни ко лу

Петак, 19. октобар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Малина
„Ше ћер ле ма” од ште не та, ко ја у се -
би има кр ви пе ки не зе ра, же ле ла би
што пре да про на ђе то пли дом. Тре -
нут но се на ла зи у Омо љи ци и ве о ма
је ак тив на и раз и гра на, као и сви
штен ци у овом уз ра сту.

Ма ли на је здра ва је и ве се ла; до бро се сла же с дру гим жи -
во ти ња ма, али би би ло нео п ход но де се так да на да се на вик -
не на но во окру же ње и усло ве. У об зир до ла зе са мо озбиљ ни
удо ми те љи ко ји има ју основ не усло ве за др жа ње пса, у шта
не спа да ју лан ци, бок се ви и слич но.

Све ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 069/261-00-66.

Црња
Овај пас, стар око две го ди не,
већ ду же вре ме жи ви на Со да -
ри и о ње му бри ну ста ра те љи,
ко ји за Цр њи но по на ша ње има -
ју са мо ре чи хва ле, а о до бром
по на ша њу и мир ном ка рак те -
ру по све до чи ли су и број ни ста на ри из ком ши лу ка.

Он се тре нут но на ла зи у град ском при хва ти ли шту, а би ло
би нај бо ље да што пре на ђе удо ми те ља, бу ду ћи да је за и ста
ду ша од пса и за слу жу је да има пра ви дом.

Цр ња је ка стри ран је и пер фект но се сла же са пси ма и љу -
ди ма, а по знат је као ло кал ни ле њи вац и ве ли ка ма за, па се
та ко увек мо гао ви де ти у дру штву де це, ко ју обо жа ва.

Кон такт-те ле фон је 065/529-38-08.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације 
се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Пред ста вља ње
ви на ри је „До ја”

Алек сан дра 
Нин ко вић Та шић 
го во ри ла о Пу пи ну
и Те сли

Про шлог ви кен да, у су бо ту, 13.
ок то бра, у Клуб-ре сто ра ну „По -
ко ло ко”, у Ули ци бра ће Јо ва -
но вић 15, до га ђа ло се не што
не сва ки да шње ле по: ве че сла -
га ња хра не и ви на из ви на ри је
„До ја” уз, као од ли чан „за чин”,
за ни мљи ве при че Алек сан дре
Нин ко вић Та шић о Ми хај лу
Пу пи ну и Ни ко ли Те сли.

За „ком по зи ци ју” са чи ње ну
од уку сне хра не и вр хун ског пи -
ћа по бри ну ло се осо бље ре но -
ми ра ног пан че вач ког ре сто ра -
на, с вла сни цом и глав ним ку -
ва ром на че лу. Они су, на и ме,
две не де ље пре са мог до га ђа ја
до би ли узор ке бо жан ског нек -
та ра из ви на ри је „До ја”, ка ко би
има ли до вољ но вре ме на да на
иде а лан на чин укло пе хра ну и
пи ће, у че му су, по што су про -
ба ли мно штво ком би на ци ја, без
ди ле ме ус пе ли. Нај бо љи мо гу -
ћи епи лог је и ре зул тат ис ку -
ства: у по след њих се дам го ди на
био је у „По ко ло ку” ве ли ки број
ве че ри хра не и ви на. Сво је про -
из во де су пред ста вља ле нај бо -
ље ви на ри је у ре ги о ну: „Алек -
сан дро вић”, „Ра до ва но вић”, „Ко -
ва че вић”, „До кра ја све та”, „Ци -
лић”, „Ми ло са вље вић”, „Звон ко
Бог дан”, „Мач ков по друм”, „Ти -
квеш” (Ма ке до ни ја), „Јо кић”
(Хр ват ска), „Кра љев ска ви на ри -
ја”, „Киш”, „Спа сић”, „Ми нић”...

На рав но, у сва кој од тих при -
ли ка уи гра ни тим „По ко ло ка”
умео је да уком по ну је де ла сво -
јих вр сних ку ва ра и нај бо љих
ви на.

У су бо ту уве че у то су се ко
зна ко ји пут уве ри ли го сти пу -
ног ре сто ра на. Њи ма су, уз са -

У КЛУБ-РЕ СТО РА НУ „ПО КО ЛО КО”

ВЕ ЧЕ СЛА ГА ЊА ХРА НЕ И ВИ НА

ла ту с пе че ни цом, пар ме за ном,
ру ко лом и ко шту ња вим во ћем,
про фе си о нал ни, спон та ни и не -
по сред ни ко но ба ри у ча ше си -
па ли doja chardonnay & pinot gri-
gio. По што су сер ви ра не цр не
шпа ге те с бран ци ном и хо бот -
ни цом, био је ред да се оку си
doja chardonnay barrique...

У СУ БО ТУ АК ЦИ ЈА ПЛА НИ НАР СКО-ЕКО ЛО ШКОГ КЛУ БА „СО КО”

Сви у шет њу Град ском шу мом

О сор та ма ви на с вре ме на на
вре ме го во ри ла је Сан дра, пред -
став ни ца ви на ри је „До ја”. При -
ча ла је о стра сти по ро ди це То -
дић, ко ја је у То пли ци, у се лу
До ња Јо ша ни ца, у при род ном
ам фи те а тру окру же ном пла ни -
на ма, де це ни ја ма уз га ја ла сор -
ту про ку пац. Да нас об ра ђу ју 25
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НА ТА МИ ШУ ОДР ЖА НО НАД МЕ ТА ЊЕ РАД НИ КА НИС-а

Наф та ши пе ца ли и чу ва ли тра ди ци ју



Утак ми ца ма дру гог ко ла на -
ста вље на је пр вен стве на тр ка
за бо до ве у Ко шар ка шкој ли -
ги Ср би је. По сле три јум фа у
пре ми јер ном ме чу ове се зо -
не, над Ме тал цем из Ва ље ва,
пред ко шар ка ши ма Та ми ша
је би ло још јед но ве ли ко ис -
ку ше ње. Пу то ва ли су у наш
глав ни град, где су од ме ри ли
сна ге с по пу лар ним „клон -
фе ри ма”, ко ји су та ко ђе по -
бед нич ки за по че ли но ви шам -
пи о нат.

Уна пред се зна ло да ће то
би ти ве о ма те жак меч за мом -
ке ко је пред во ди Бо јан Јо ви -
чић, али Пан чев ци ни су оти -
шли на тај мег дан с бе лом
за ста вом. Же ле ли су да на -
пра ве из не на ђе ње, али мла -
да еки па, ко ја је још увек у
фор ми ра њу, ни је ус пе ла: ОКК
Бе о град – Та миш 86:72, по
че твр ти на ма: 17:17, 28:19,
19:17 и 22:20.

Од са мог по чет ка утак ми -
це во ди ла се отво ре на и при -
лич но из јед на че на бит ка, па
по сле пр ве че твр ти не ни је би -
ло по бед ни ка. Ипак, на ста вак
су сре та до нео је до ми на ци ју
Бе о гра ђа на, ко ји су успе ва ли
да ка зне сва ку гре шку ко шар -
ка ша Та ми ша, па су на од мор
оти шли с де вет по е на „ви шка”.

Ду шан Кне же вић и ње го ви
са и гра чи по ку ша ва ли су да у
на став ку утак ми це су стиг ну
пред ност ри ва ла и пре о кре -
ну ток ме ча у сво ју ко рист,
али вр ло до бар тим ОКК Бе -
о гра да је успе шно од био све
ата ке и на кра ју је сти гао до
дру ге по бе де у пр вен ству.

Та миш је играо у са ста ву:
Алек сан дар Ил кић (13 по е на),
Иван Сми ља нић (24, пет „трој -
ки”), Ду шан Кне же вић (пет),
Бо јан Кр сто вић (је да на ест),
Бра ти слав Је ко вић, Сте фан Ми -
тро вић (осам), Алек сан дар Тор -
њан ски, Алек са Ча бри ло (че -
ти ри), Са ша Ра до вић (се дам),
Ми ло је Шу шић, Јо ван Бал тић
и Бра ни слав Ла бу до вић.

Већ у су боту, 20. ок то бра, ко -
шар ка ши Та ми ша ће се са ста ти

с још јед ним те шким ри ва -
лом, мо жда и нај ја чим у до -
са да шњем шам пи о на ту. У Ха -
лу спор то ва на Стре ли шту до -
ла зи Ди на мик, тим ко ји је
већ го ди на ма у са мом вр ху
срп ске ко шар ке. Не тре ба сум -
ња ти да је пред на ма још јед -
на сјај на спорт ска пред ста ва,
а уз по др шку с три би на Алек -
са Ил кић и ње го ви дру го ви

лак ше ће се су прот ста ви ти
ве ли ком про тив ни ку.

У дру гом ко лу Пр ве ре ги о -
нал не ли ге гру па „Се вер”
Крис-крос је на свом те ре ну
из гу био од То по ле с 57:65, по
че твр ти на ма: 13:20, 22:10,
11:21 и 11:14.

– Че сти там на шим мом ци -
ма на још јед ној од лич ној
утак ми ци. Од стар та пр вен -
ства по ка зу ју да, иа ко су нај -
мла ђа еки па у ли ги, мо гу да
па ри ра ју бо љим и ис ку сни -
јим ти мо ви ма. Учи мо на гре -
шка ма и не ма сум ње да ће мо
уско ро по че ти да по бе ђу је мо.
По но сни смо на на ше мла ђе
и ста ри је ју ни о ре, ко ји по ла -
ко по ста ју озбиљ ни се ни о ри.
Ат мос фе ра је од лич на и на -
пре до ва ће мо бр зо – ре као је
тре нер Крис-кро са Ми лош
Сте па нов.

Пан чев ци на ред ног ви кен -
да го сту ју Сло ве ну у Ру ми.

Так ми ча ри Атлет ског клу ба
Па но ни ја уче ство ва ли су про -
шлог ви кен да на три ми тин -
га, а сво ју бо га ту ри зни цу тро -
фе ја уве ћа ли су за де сет но -
вих ме да ља.

У дру гом из се ри је кро се ва
РТС-а, ко ји је одр жан у Ре -
ков цу крај Ја го ди не, Ана Дра -
го је вић је осво ји ла сре бр но
од лич је у гру пи де вој чи ца из
сед мих раз ре да. Ха на Ја ра -
маз се пла си ра ла на че твр то
ме сто у сво јој кон ку рен ци ји.

На Је се њем пр вен ству Бе -
о гра да у кро су, ко је је одр жа -
но 14. ок то бра, Ха на Ја ра маз
је три јум фо ва ла у тр ци де -
вој чи ца на 500 ме та ра, док је
Ана Дра го је вић по ста ла ви -
це шам пи он ка овог ма сов ног
так ми че ња.

Дру ги део еки пе на сту пио
је на пе тим „Атин ским атлет -
ским игра ма” у Вр шцу, где
се АК Па но ни ја пред ста вио с
је да на ест чла но ва.

Као нај мла ђа у тр ци на 60
м Са ра Да мја но вић је осво -
ји ла брон зу, док је Ка та ри -
на Ња ри по бе ди ла у над ме -
та њи ма на 60 и 300 м. Ми -
ља Осто јин је за ра ди ла сре -
бро у тр ци ста ри јих пи о нир -
ки на 300 м. У над ме та њу
се ни о ра на 400 ме та ра Да -
мјан Чи кић је с но вим лич -
ним ре кор дом од 55,25 био
тре ћи, док су ста ри ји пи о -
ни ри Ни ко ла До брић и Алек -
сан дар Ду гић, на ис тој дис -
тан ци, за у зе ли дру го од но -
сно тре ће ме сто. Успе шан
на ступ су има ли и: Ан дреа
Ти сев ски, Еми ли ја Не дељ -
ков ски, Ена Шо ла ја, Ива на
Цу кић и Пе тар Се ку ло вић.

АК Па но ни ја ће 27. ок то -
бра би ти ор га ни за тор по је -
ди нач ног и екип ног Пр вен -
ства Ср би је у кро су, ко је ће
би ти одр жа но од 10.30 на
Ко те жу 2.
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Ди зел ка” са вла да ла
ЧСК

У не де љу опет на
свом те ре ну

Де се то ко ло у Срп ској ли ги гру -
па „Вој во ди на” на про гра му је
би ло про шлог ви кен да. Фуд ба -
ле ри Же ле зни ча ра су на свом
те ре ну од ме ри ли сна гу са еки -
пом ЧСК-а из Че ла ре ва. Био је
то ве о ма те жак меч за мом ке
ко је пред во ди тре нер Го ран Мр -
ђа, јер су по сле два уза стоп на
по ра за у овај ду ел ушли под при -
ти ском и им пе ра ти вом по бе де.

Та кве утак ми це је по не ком
не пи са ном пра ви лу и нај те же
игра ти, али Да ни ло Ко ва че вић
и ње го ви са и гра чи овог пу та
ни су до зво ли ли ни ка кво из не -
на ђе ње. Над и гра ли су ри ва ла,
по го то ву у пр вом по лу вре ме -
ну, па је по бе да „ди зел ке” мо -
гла да бу де и убе дљи ви ја: Же -
ле зни чар–ЧСК 1:0 (1:0).

„Пан чев ци” су од пр вог ми -
ну та на мет ну ли свој стил игре.
До бро су се кре та ли по те ре ну,
има ли су мно го тач них па со ва и
до да ва ња, а про пу сти ли су и не -
ко ли ко сто по стот них при ли ка
за гол. Иа ко је вре ме од ми ца ло,
а го ла ни је би ло, фуд ба ле ри Же -
ле зни ча ра ни су до зво ља ва ли да
се нер во за уву че у њи хо ве ре до -
ве. Стр пљи во су че ка ли не ку но -
ву шан су, а до че ка ли су је у 36.
ми ну ту, ка да је Ни ко ла Ра ди са -
вље вић на нај бо љи на чин ис ко -
ри стио иде ал ну аси стен ци ју Сло -
бо да на Спа сков ског и по слао
лоп ту у мре жу иза ле ђа гол ма на
из Че ла ре ва.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ПО ГО ДАК ЈЕ ДАН – ТРИ БО ДА ВРЕ ДАН

Иа ко је тем по игре у дру гом
по лу вре ме ну ма ло опао, „ди -
зел ка” је и да ље би ла тим ко ји
до ми ни ра и ства ра шан се. Нај -
бли жи по гот ку био је ка пи тен
Да ни ло Ко ва че вић, ка да је по -
сле јед ног до брог цен тар шу та
био нај ви ши у ско ку у гу жви у
ка зне ном про сто ру го сти ју, али
је по сле ње го вог удар ца гла вом
лоп та по го ди ла преч ку го ла
ЧСК-а.

– Зна ли смо да је пред на ма
те шка утак ми ца, јер смо по -
сле два по ра за јед но став но мо -
ра ли да се вра ти мо на по бед -
нич ки ко ло сек. У пр вом по -
лу вре ме ну смо игра ли баш

до бро, а про пу сти ли смо и
не ко ли ко „зи це ра”. Да смо ис -
ко ри сти ли све шан се, пи та -
ње по бед ни ка би смо ре ши ли
већ у пр вом де лу ме ча. То нам
је по ка за тељ ка ко тре ба да
игра мо и убу ду ће. У дру гом
по лу вре ме ну смо би ли знат но
ло ши ји, па смо на кра ју мо ра -
ли до бро да се озно ји мо ка ко
би смо са чу ва ли пред ност и
осво ји ли сва три бо да. Ипак,
по бе да је нај ва жни ја. Ве ру јем
да ће мо се по сле овог ме ча
вра ти ти у нор ма лан ко ло сек и
да ће мо игра ти све бо ље – ре -
као је по сле утак ми це тре нер
Же ле зни ча ра Го ран Мр ђа.

Тим из на шег гра да играо је
у са ста ву: Ни ко лов ски, Ђор ђе -
вић, Спа сков ски, Ани чић, Шо -
бат, Ко ва че вић, Па вло вић, Си -
мо но вић, Лу кић, Трип ко вић и
Ра ди са вље вић, а при ли ку су до -
би ли и: Ша ли пу ро вић, Сав ков
и Са рај лин.

У сре ду, 17. ок то бра, од и гра -
но је ре дов но 11. ко ло шам пи о -
на та, а „ди зел ка” је у пан че вач -
ком дер би ју го сто ва ла на Град -
ском ста ди о ну. У не де љу, 21. ок -
то бра, Же ле зни чар опет игра пред
сво јим на ви ја чи ма. На СЦ-у
„Мла дост” од ме ри ће сна гу с
Рад нич ким из Но ве Па зо ве.
Утак ми ца по чи ње у 15 са ти.

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ДИ НА МИК НА СТРЕ ЛИ ШТУ

Ка ра ти сти Ди на ма на ста вља ју
да ни жу успе хе и до ка зу ју да су
у од лич ној фор ми. Овог пу та
су за бли ста ли ка де ти, ју ни о ри
и мла ђи се ни о ри на Пр вен ству
Вој во ди не у Но вом Бе че ју.

Злат не ме да ље су осво ји ли
ју ни ор Дар ко Спа сков ски и мла -
ђи се ни о ри Урош Пе тро вач ки
и Та ма ра Жи вић. Сре бром се
оки тио ју ни ор Ни ко ла Ива но -
вић, а брон за на од лич ја су за -
слу жи ли ка дет Алек сан дар Зде -
шић, ју ни ор ка Ја на Кој чић и
мла ђи се ни о ри Ми ња Не сто -
ро вић и Мар ко Пу ља ре вић. Од -
лич но се бо рио и ка дет Де јан
Кр кљуш, али због по вре де ни је
ус пео да се до мог не тро фе ја.

Про шлог ви кен да су од лич -
ни би ли и нај мла ђи бор ци КК-а

Ди на мо, јер су на Ку пу Вој во -
ди не у Ста рој Па зо ви осво ји ли
чак де вет на ест тро фе ја.

Злат не ме да ље су за слу жи ли
Лу ка До бро та, Бо ри сав Је вре -
мо вић и Ма те ја и Лу ка Сте па -

нов. Сре бр ним од лич ји ма су се
оки ти ли Ан ђе ли ја Си мин и Ан -
то ни је Ћу ли брк, а брон зе су за -
слу жи ли: Вук Вор ка пић, Ми -
ли ца Га гић, Ог њен Че ке ре вац,
Ми хај ло Ди мов ски, Сте фан
Стој ко вић, Је ле на Ми лен ти је -
вић, Ми ли ца Га гић, Бо ри во је
Ве син и Бог дан Здрав ко вић.
Пла сман на Куп Ср би је из бо -
ри ли су и Ан дреа Ку ка, Те о до -
ра Га гић и Јо ва на Сто ил ков ски.

По след њи тур нир Пре ми јер
ли ге за ову го ди ну одр жан је
про шлог ви кен да у То ки ју. У
вр ло ја кој кон ку рен ци ји Сло -
бо дан Би те вић је за у зео сед мо
ме сто у ка те го ри ји пре ко 84 кг.

За Бо бу је ово би лa до бра
про ве ра пред Свет ско пр вен -
ство у Ма дри ду.

ПЛИ ВАЧ КИ МИ ТИНГ У РЕ ШИ ЦИ

„ПО ЗЛА ТИ ЛА” СЕ И РУ МУ НИ ЈА

ПО КРА ЈИН СКО НАД МЕ ТА ЊЕ КА РА ТИ СТА

КЛИН ЦИ У КИ МО НИ МА „ОСВО ЈИ ЛИ” ВОЈ ВО ДИ НУ

Чла но ви Пли вач ког клу ба Ди -
на мо, пред во ђе ни тре не ром Би -
ља ном Шон дић, над ме та ли су
се про шлог ви кен да на ме ђу на -
род ном тур ни ру у ру мун ском
гра ду Ре ши ци. У ве о ма ја кој кон -
ку рен ци ји на ши мла ди су гра ђа -
ни су оства ри ли за па жен успех.

Ср на Ми лу ти но вић се над ме -
та ла у две гру пе и у обе је има ла
од лич не ре зул та те. Она је у над -
ме та њу на 50 м дел фин осво ји -
ла злат но и сре бр но од лич је. У

тр ци на 50 м леђ но по бе ди ла је
у гру пи де вој чи ца ро ђе них 2010.
го ди не, а у кон ку рен ци ји го ди -
ну да на ста ри јих пли ва чи ца за -
слу жи ла је брон зу. На 50 м кра -
ул за ра ди ла је зла то и сре бро, а
три јум фо ва ла је и на 50 м пр -
сно у сво јој ка те го ри ји.

Ја на Об ра до вић је за ра ди ла
сре бр но од лич је на 50 м, док
је Миа По љак у ис тој ди сци -
пли ни, али у сво јој ка те го ри ји,
тре ћа сти гла на циљ.

УСПЕ ШАН ВИ КЕНД ЗА ПА НО НИ ЈУ

ПРИ ПРЕ МЕ ЗА ДР ЖАВ НИ 
ШАМ ПИ О НАТ У КРО СУ

ТРО ФЕ ЈИ ЗА МЛА ДОСТ

На Пр вен ству Вој во ди не за ка де те, ју ни о ре и мла ђе се ни о ре у

Но вом Бе че ју Ср ђан Јо кић је осво јио сре бро у ка те го ри ји пре -

ко 84 кг, док је ка дет Ди ми три је Ема ну ел за ра дио брон зу у ка -

те го ри ји до 52 кг. Ана ста си ја и Ан ђе ли на Ја ре дић пла си ра ле

су се на пе то ме сто.

Куп Вој во ди не за пи о ни ре и на де одр жан је у Ста рој Па зо ви.

Злат не ме да ље за КК Мла дост осво ји ли су Ми ха и ло Пан те лић,

Та ра Ђур ђе вић и Ми ли ца Дра ги че вић. Сре бром су се оки ти ле: Ка -

та ри на То до ро вић, Ми ља на То до ро вић и Са ра Жу нић, као и тим

жен ских на да, ко ји је још био по ја чан Ка та ри ном Пе тро вић. Брон -

за но од лич је за слу жи ла је Ми ли ца Ама но вић.



Про шле сед ми це су би ли ак -
тив ни и чла но ви Атлет ског клу -
ба Ди на мо, ко ји су с мно го
успе ха уче ство ва ли на два так -
ми че ња.

На тра ди ци о нал ној улич ној
тр ци у По жа рев цу, у ве о ма ја -
кој ме ђу на род ној кон ку рен ци -
ји, мла ди ди на мов ци су још
јед ном по твр ди ли свој та ле нат.

Злат не ме да ље су осво ји ли
Ксе ни ја и Ма ри ја Мр ке ла, Ми -
ља на То до ро вић и Стра хи ња
Стев шић, а Да ни ца Вој во дић се
оки ти ла сре бром. АК Ди на мо

су на овом так ми че њу пред во -
ди ли тре не ри Сло бо дан Ма -
рин ков и Љуп чо Цвет ко ски.

Мла ди атле ти ча ри су има ли
мно го успе ха и на ми тин гу у

Вр шцу, где се так ми че они ко -
ји због го ди на још увек не ма ју
пра во да на сту па ју на пр вен -
стви ма Ср би је, или су то још
увек пре ја ка так ми че ња за њих.

Ксе ни ја Мр ке ла је по бе ди ла
у тр ка ма на 60 и 150 м. Ми ља -
на То до ро вић је осво ји ла зла то
у тр ци на 60 м, док је у над ме -
та њу на 200 м дру га сти гла на
циљ. Ја на Гру јић је за ра ди ла
брон зу на 200 м. Успе шан на -
ступ су има ли и Урош Фи ли по -
вић и Алек са Ву јић. Еки пу је
пред во ди ла Та ма ра По лић.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог ви кен да
Од бој ка

СУ ПЕР ЛИ ГА
же не

Клек: КЛЕК –ДИ НА МО

ПР ВА ЛИ ГА
Кру ше вац: НА ПРЕ ДАК –БО РАЦ

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

Пан че во: ОД БОЈ КА 013 – ФУ ТОГ
не де ља, 20 са ти

Ру ко мет

СУ ПЕР ЛИ ГА
Аран ђе ло вац: ША МОТ –ДИ НА МО

СУ ПЕР Б ЛИ ГА
же не

Кру ше вац: НА ПРЕ ДАК – ЖРК ПАН ЧЕ ВО

ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

Де бе ља ча: СПАР ТАК –ДО ЛО ВО
му шкар ци

Шид: РАД НИЧ КИ –ЈА БУ КА
Ј. То мић: ХЕР ЦЕ ГО ВИ НА –ДО ЛО ВО

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

Ја бу ка: ЈА БУ КА –ПАР ТИ ЗАН

Ко шар ка

ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ
Пан че во: ТА МИШ –ДИ НА МИК
су бо та, 19 са ти

ПР ВА СРП СКА ЛИ ГА
Ру ма: СЛО ВЕН – КРИС КРОС

ДРУ ГА СРП СКА ЛИ ГА
Омо љи ца: МЛА ДО СТ–ЈЕ ДИН СТВО
С. Па зо ва: С. ПА ЗО ВА – ДИ НА МО

Фуд бал

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Пан че во: ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР – РАД НИЧ КИ (НП)
не де ља, 15 са ти

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”
Омо љи ца: МЛА ДОСТ – РАД НИЧ КИ (С)

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА
Ка ча ре во: ЈЕ ДИН СТВО – ЈЕ ДИН СТВО (В)
Ја бу ка: ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА –БО РАЦ
Ива но во: СТРЕ ЛА –СЛО ГА

Про шло не дељ ни 
ре зул та ти

Од бој ка

СУ ПЕР ЛИ ГА
же не

Пан че во: ДИ НА МО –ПАР ТИ ЗАН 1:3
Пан че во: ДИ НА МО –СПАР ТАК 1:3

ПР ВА ЛИ ГА
К. Ми тро ви ца: К. МИ ТРО ВИ ЦА – БО РАЦ 1:3
Пан че во: БО РАЦ–ВГСК 2:3

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

Ср бо бран: ЕЛАН – ОД БОЈ КА 013 3:1

Ру ко мет

СУ ПЕР ЛИ ГА
Пан че во: ДИ НА МО –СЛО ГА 34:20

СУ ПЕР Б ЛИ ГА
же не

Пан че во: ЖРК ПАН ЧЕ ВО – СЛО ГА 25:21

ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

До ло во: ДО ЛО ВО –ЛА КИ 31:31
му шкар ци

Ја бу ка: ЈА БУ КА –А ПА ТИН 38:29
До ло во: ДО ЛО ВО –СИ ВАЦ 17:28

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

Н. Кне же вац: ОБИ ЛИЋ –ЈА БУ КА 14:14
му шкар ци

При гре ви ца: ПРИ ГРЕ ВИ ЦА – ОРК ПАН ЧЕ ВО 29:31

Ко шар ка

ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ
Бе о град: ОКК БЕ О ГРАД – ТА МИШ 86:72

ПР ВА СРП СКА ЛИ ГА
Пан че во: КРИС КРОС – ТО ПО ЛА 57:65

ДРУ ГА СРП СКА ЛИ ГА
Пан че во: ДИ НА МО –МЛА ДОСТ 96:80
Ка ча ре во: ЈЕ ДИН СТВО –РАД НИЧ КИ 105:73

Фуд бал

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Пан че во: ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР–ЧСК 1:0
Пан че во: ДИ НА МО 1945 – ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР 1:0

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”
Б. Ка ра ђор ђе во: ЈЕ ДИН СТВО –МЛА ДОСТ 3:0

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА
Из би ште: ПО ЛЕТ –СТРЕ ЛА 0:2
Б. Н. Се ло: СЛО ГА –РАД НИЧ КИ 0:2
Гај: ПАР ТИ ЗАН –ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА 3:2
Стар че во: БО РАЦ – ЈЕ ДИН СТВО (К) 3:0
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тг5)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ПЕ ХАР ЗА ЗО РА НУ
На ша су гра ђан ка Зо ра на Ми -
тро вић осво ји ла је злат ну ме -
да љу на так ми че њу „Мис уни -
вер зум”, ко је је одр жа но про -
шлог ви кен да у Ита ли ји.

Она је на IFBB фит нес и бо ди-
-бил динг так ми че њу осво ји ла

пр во ме сто у ка те го ри ји так -
ми ча ра пре ко пе де сет го ди на,
без кон ку рен ци је.

ИЛИ ЈА НЕ МА ПРЕМ ЦА
У Зе му ну и Но вом Са ду у су бо -
ту, 13. ок то бра, исто вре ме но је
одр жа но Отво ре но так ми че ње
у ре ша ва њу ша хов ских про бле -
ма. То је ујед но би ло че твр то
од укуп но шест ко ла Ли ге ре -
ша ва ча Ср би је за 2018. го ди ну.

Тра ди ци о нал но ок то бар ско
так ми че ње про бле ми ста од ове
го ди не но си на зив Ме мо ри јал
„Ми лан Ве ли ми ро вић” у част
на шем про сла вље ном ве ле мај -
сто ру про блем ског ша ха.

На про гра му је би ло пет на ест
дво по те зних за да та ка с вре ме -
ном ре ша ва ња од 150 ми ну та, а

по бед ни ке су че ка ле ди пло ме
и вред не роб не на гра де. Мла ди
Пан че вац Или ја Се ра фи мо вић
по но во је за бли стао и осво јио
пр во ме сто као је ди ни уче сник
ко ји је ре шио све за да те про -
бле ме. На овај на чин по но вио
је ре зул тат из тре ћег ко ла, одр -
жа ног кра јем ју на, ка да је три -
јум фо вао ис пред сво јих ста ри -
јих ко ле га, чла но ва ре пре зен -
та ци је Ср би је. 

Наш че тр на е сто го ди шњи су -
гра ђа нин има је дин стве ну при -
ли ку да бу де пр ви ју ни ор ко ји
је по стао укуп ни по бед ник Ли -
ге ре ша ва ча ша хов ских про -
бле ма Ср би је. Шан су за под -
виг има ће већ у на ред ном ко -
лу, ко је ће би ти одр жа но по -
чет ком но вем бра у Пан че ву.

ЗЛАТ НИ НИ НА И ВУК
Чла но ви ЏК-а Пан че во оства -
ри ли су за па же не ре зул та те и
про шлог ви кен да.

На тур ни ру у Бе о гра ду Вук
Вељ ко вић је осво јио злат ну ме -
да љу, сре бр на од лич ја су за -
слу жи ли Ма те ја Ка ли нић и Вук

Ба бић, а брон за ма су се оки ти -
ли Ма те ја Ми хај лов и Ни на
Ал би ја нић.

Ни на Ал би ја нић је за ра ди ла
нај вред ни ји тро феј, а њен брат
Ла зар осво јио је брон зу на тур -
ни ру „Гоч 2018”, ко ји је одр -
жан про шлог ви кен да у Вр њач -
кој Ба њи.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Нај мла ђи џу ди сти Ди на ма су
про шлог ви кен да уче ство ва ли
на два тур ни ра и са оба су се
вра ти ли оки ће ни број ним ме -
да ља ма.

На так ми че њу под на зи вом
„Тро феј Бе о чи на” уче ство ва ло
је око 400 так ми ча ра из 46 клу -
бо ва из се дам др жа ва, а Ди на мо
се пред ста вио са се дам бо ра ца.

Злат но од лич је за ра дио је Ђор -
ђе Ја ки мов ски, а сре бром се оки -
тио Урош Ђу ри шић. Пе то ме сто
је за у зео Фи лип Фран цуз.

Ди на мо ви ма ли ша ни има ли
су успе ха и на ме мо ри јал ном

тур ни ру „Ми лић Ра шо вић Ми -
го” у Бе о гра ду.

Нај вред ни је тро фе је су осво -
ји ли Де јан До лин га, Ми ле на и

Ми ли ца Се ку ло вић, Ма те ја Зу -
бо вић и Ми лош Сто ја но вић, а
брон за ма су се оки ти ли Ни ко ла
До лин га и Сте фан Ва со вић.

У Пан че во су сти гле и обе
глав не на гра де (два би ци кла).
У из вла че њу из ше ши ра су уче -
ство ва ли са мо осва ја чи зла та,
а сре ће су има ли Ми ли ца Се -
ку ло вић и Де јан До лин га.

На овом тур ни ру су се над ме -
та ли и чла но ви ЏК-а Је дин ство
из Ка ча ре ва.

Ме да ље су осво ји ли: Ва си ли -
је Сто шић, Кри сти јан Лех ни,
До ро теа Маг ду и Ива Ло ти на.

ЏУ ДО-АК ТУ ЕЛ НО СТИ

БИ ЦИ КЛИ ИЗ ГЛАВ НОГ ГРА ДА

Стране припремио

Александар
Живковић

„Жу то-цр ни” оства ри ли
и че твр ти три јумф

Де вој ке од лич не на
пре ми је ри у Пан че ву

Ру ко ме та ши Ди на ма на ста вља -
ју по бед нич ки по ход по Су пер -
ли ги. Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Иван Пет ко вић у пе так, 12.
ок то бра, од и гра ли су утак ми -
цу че твр тог ко ла и оства ри ли
су че твр ти три јумф. Овог пу та
и ни су има ли та ко те жак за да -
так, јер су на свом те ре ну од -
ме ри ли сна гу с по след ње пла -
си ра ном еки пом из По же ге.
Ипак, сви су свој по сао од ра -
ди ли мак си мал но озбиљ но, ни -
су пот це ни ли ри ва ла и осво ји -
ли су но ве бо до ве: Ди на мо –
Сло га 34:20 (19:6).

По бед ник ни јед ног мо мен та
ни је до ве ден у пи та ње, јер су
„жу то-цр ни” у овом тре нут ку
за две кла се бо љи од Сло ге. Ди -
на мо је већ до сре ди не пр вог
по лу вре ме на оства рио не до сти -

жну пред ност за го сте из По -
же ге, а по том је шеф струч ног
шта ба до ма ћег ти ма Иван Пет -
ко вић шан су да игра ју, пру жио
мом ци ма ко ји су у до са да шњем
то ку Су пер ли ге има ли ма њу
ми ну та жу.

– Хва ла Пет ку на раз у ме ва -
њу и пре и то ком ове утак ми -
це. Огром на је раз ли ка у ква -
ли те ту на ших два ју ти мо ва. Ди -
на му же лим све нај бо ље у на -
став ку шам пи о на та – ре као је
на кон фе рен ци ји за но ви на ре
по сле утак ми це тре нер ти ма
из По же ге Дар ко Та врић.

Та ко су се у ду е лу про тив Сло -
ге ис та кли Ла зар (пет го ло ва) и

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ЛЕ ПЉИ ВА ЛОП ТА У ЗНА КУ ПО БЕ ДЕ

ме ча у меч и на дам се да ће и
убу ду ће би ти уз нас – ис та као
је Иван Пет ко вић.

Сво је на ви ја че су об ра до ва -
ле и ру ко ме та ши це ЖРК Пан -
че ва. Оне су у дру гом ко лу Су -
пер Б ли ге на свом те ре ну са -
вла да ле Сло гу из Пе тров ца на
Мла ви са 25:21 (12:10) и та ко
се на нај бо љи на чин пред ста -
ви ле сво јим сим па ти зе ри ма у
но вој се зо ни.

Би ла је то вр ло до бра ру ко -
мет на пред ста ва, у ко јој су де -
вој ке ко је пред во ди тре нер Мар -
ко Кр стић од са мог по чет ка
дик ти ра ле тем по и има ле ини -
ци ја ти ву. На го лу је бри љи ра -
ла Са ња Па вло вић, ко ја је про -
гла ше на и за нај бо љу игра чи -
цу у тој утак ми ци. По пу лар на
Ца ка као да је хип но ти са ла

Ми лош Па вло вић (је дан), те Лу -
ка Јо ва но вић (три) и Ми лош
Са вић (два го ла), а од ли чан је
био и гол ман Ни ко ла Ра до ва -
но вић. Нај е фи ка сни ји стре лац
овог ду е ла био је Алек сан дар

Пи ли по вић, са се дам по го да -
ка, док је Ми лош Ко ста ди но -
вић по сти гао шест, а Ми лош
Ба ру џић пет го ло ва.

– Че сти там мо јим мом ци ма
на при сту пу овом ме чу. Од мо -
ри ли смо ис ку сни је игра че, па
су шан су до би ли они с ма њом
ми ну та жом. Пред на ма је ве -
ли ко ис ку ше ње, дер би са Ша -
мо том у Аран ђе лов цу. При пре -
ма мо се за је дан пра ви ру ко -
мет ни спек такл и на да мо се
нај бо љем. Има мо про бле ма с
по вре да ма, с крат ком ро та ци -
јом на клу пи, али шта је – ту
је. За хва лио бих и на шој вер -
ној пу бли ци ко ја нас пра ти из

ру ко ме та ши це Сло ге, па је из
го то во сва ког ду е ла из ла зи ла
као по бед ник.

Ипак, цео тим за слу жу је по -
хва ле за бор бе ност, за ла га ње и
осво је не бо до ве. Све тла на Ни -
чев ски и ње не са и гра чи це су
на те ре ну де ло ва ле баш она ко
ка ко су се и до го во ри ле пре
по чет ка. Игра ле су мир но, так -
тич ки му дро, па и ка да је про -
тив ник при пре тио, ни су ср ља -
ле, већ су стр пљи во че ка ле сво -
је при ли ке.

Нај е фи ка сни ја у ре до ви ма
Пан чев ки би ла је Јо ва на Јо ва -
но вић, са осам го ло ва. Ива на
Цве ти но вић је пет пу та би ла
пре ци зна, а Ма ри ја Ми ће вић
и Не ве на Ста ни шко вић су по
че ти ри пу та са вла да ле про тив -
нич ког гол ма на. Ка та ри на Шу -
бе рић је по сти гла два, а Све -
тла на Ни чев ски и Не ве на Ко -
јић да ле су по је дан гол.

Ру ко ме та ши Ја бу ке су оства -
ри ли још је дан три јумф у Пр вој
ли ги „Се вер”. Они су у че твр -
том ко лу, пред сво јим на ви ја -
чи ма, по бе ди ли Апа тин с 38:29.

Сјај но од и гра но пр во по лу -
вре ме и ре зул тат од 19:12 да ли
су за пра во тре не ру Ни ко ли Ја -
нев ском да шан су пру жи свим
мом ци ма, та ко да су се сви
игра чи до ма ћег ти ма упи са ли
у стрел це.

Стан дард но до бром Јо ва нов -
ском (се дам го ло ва) при дру -
жи ли су се Пе шко и Спа сић,
ко ји су по сти гли по шест по го -
да ка, и Пе шић, ко ји је пет пу та
био пре ци зан. Ипак, на зив нај -
бо љег игра ча по нео је гол ман
Ми та нов ски.

НО ВО СТИ СА АТЛЕТ СКЕ СТА ЗЕ

ОД ЛИЧ НИ ДИ НА МОВ ЦИ

СЈА ЈАН ГЕСТ ДИС ТО ЛА

По за вр шет ку сва ке утак ми це у Су пер ли ги про гла ша ва се

нај бо љи по је ди нац тог су сре та.

У ду е лу из ме ђу Ди на ма и Сло ге ти ту лу нај бо љег по нео је

Иван Дис тол, а он да је он још јед ном по ка зао да је пра ви

спор ти ста, али и ве ли ки чо век. Ма ји цу с нат пи сом „нај бо -

љи играч” по кло нио је мла дом гол ма ну Сло ге Алек си Алек -

си ћу, ко ји је сјај ним ин тер вен ци ја ма спа сао свој тим од још

убе дљи ви јег по ра за.

Сва ка част!



Про шлог ви кен да у Но вом Са ду је одр -
жа но пр во ко ло Ку па Ср би је у га ђа њу
из ва зду шног спорт ског оруж ја, у ко -
ме је уче ство ва ло и се дам так ми ча ра
Стре љач ке дру жи не „Пан че во 1813”.

Нај у спе шни ји је био наш су гра ђа -
нин Де јан Пе шић, ко ји је са 625,3
кру га осво јио пр во ме сто и два на ест
бо до ва у кон ку рен ци ји се ни о ра, па је
та ко оправ дао оче ки ва ња се лек то ра
Ср би је Дра га на До не ви ћа, ко ји му је
пру жио шан су у ре пре зен та ци ји на -
ше зе мље.

Еки па се ни о ра у га ђа њу из пу шке
за у зе ла је ше сто ме сто, али је осво ји ли

пет вред них бо до ва. По ред Де ја на, на -
сту пи ли су и Га бри јел Да у то вић, Да -
ли бор Па вло вић и Алек са Ра ко њац.

Тим пан че вач ких се ни о ра ко ји се
над ме тао у га ђа њу из пи што ља пла -
си рао се на че твр то ме сто и осво јио
је се дам бо до ва. Пу ца ли су Јо ван Па -
вли ца, Алек сан дар Зу бо вић и Ђор ђе
Јов че вић, ко ји је у по је ди нач ном над -
ме та њу за у зео осмо ме сто у кон ку -
рен ци ји ју ни о ра и осво јио је три бо -
да за фи на ле Ку па Ср би је, ко је ће
би ти одр жа но у фе бру а ру на ред не го -
ди не, а по сле три ко ла так ми че ња за
бо до ве. A. Ж.

Мом ци ко је пред во ди тре нер Ду шан
Јо вић „мо ра ли” су да три јум фу ју у
тре ћем ко лу ка ко би за др жа ли ко -
рак с во де ћим еки па ма на та бе ли.
На сре ћу сво јих на ви ја ча, ус пе ли су
у то ме: Ко сов ска Ми тро ви ца – Бо -
рац 1:3, по се то ви ма: 16:25, 19:25,
25:23 и 17:25.

По че так ме ча је при пао до ма ћим
од бој ка ши ма, ко ји су по ве ли са 6:1,
али је Бо рац ус пео да пре ва зи ђе по -
чет ну кри зу у игри, из јед на чио је на
13:13 и од тог мо мен та пот пу но пре у -
зео кон тро лу над утак ми цом. Игра чи
Ко сов ске Ми тро ви це ни су има ли на
нај ма њу шан су да стиг ну до но вог
пре о кре та.

Ко сов ска Ми тро ви ца је у тре ћем
се ту ис ко ри сти ла умор стар че вач ких
игра ча и ус пе ла да сма њи на 1:2, али
за ви ше ни је има ла сна ге. Ипак је у
овом тре нут ку Бо рац ја чи и ква ли -
тет ни ји про тив ник.

Стар чев ци су у сре ду, 17. ок то бра,
у Ха ли спор то ва на Стре ли шту уго -
сти ли ВГСК из Ве ли ког Гра ди шта, а
на ред ног ви кен да пу ту ју у Кру ше вац
на мег дан с На прет ком.

A. Живковић

мре жи, па је с не ко ли ко сјај них бло -
ко ва је дан на је дан умно го ме до при -
не ла да се њен тим ре зул тат ски „од -
ле пи”. Та ма ра Ђур ђе вић се у овом се -
ту по ка за ла као нај при јат ни је из не -
на ђе ње, а Јо ва на Си мић је, по ред то га
што је од лич но ор га ни зо ва ла игру свог
ти ма, би ла сјај на и са сер вис-ли ни је.

Од бој ка ши це Ди на ма су ус пе ле да
сма ње пред ност Пар ти за на на 1:2 у
се то ви ма и ка да се учи ни ло да мо жда
мо гу да на чи не ре зул тат ски пре о крет,
по но во су по су ста ле и ни су има ле сна -
ге да за да ју још не ки озбиљ ни ји уда -
рац вр ло до број еки пи из Бе о гра да.

У сре ду, 17. ок то бра, од бој ка ши це
Ди на ма су у че твр том ко лу Су пер ли -
ге на свом те ре ну од ме ри ле сна гу са
су бо тич ким Спар та ком. Већ на ред -
ног ви кен да пред сто ји им мо жда нај -
ве ће ис ку ше ње ове је се ни: ду ел у Кле -
ку про тив исто и ме ног до ма ћи на и
глав ног кон ку рен та за оп ста нак у дру -
штву нај бо љих.

Од бој ка ши Бор ца из Стар че ва су
про шлог ви кен да пу то ва ли у Ко сов -
ску Ми тро ви цу, где су у тре ћем ко -
лу Пр ве ли ге од ме ри ли сна гу са сво -
јим ста рим спорт ским при ја те љи ма.
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Ања Вла чић,
гим на зи јал ка:
– Пла ни рам да пре -
спа вам код дру га ри це.
Пра ви ће мо пи џа ма-
-пар ти. Мо жда ћу
оти ћи до Бе о гра да, а
не ко вре ме ћу си гур -
но по све ти ти уче њу.
У сва ком слу ча ју, по -
тру ди ћу се да ужи -
вам у жи во ту.

Со фи ја 
Бо го са вљев, 
гим на зи јал ка:
– У су бо ту ћу пре ко да -
на учи ти, а уве че ћу
ићи на жур ку. Мо жда
ћу ићи и до Бе о гра да,
у не ки шо пинг, ако бу -
дем има ла вре ме на.

Ти гран Па рун 
Фи ли пов, 
гим на зи ја лац:
– У пе так ћу учи ти фи зи -
ку, у су бо ту ма те ма ти ку, а
у не де љу хе ми ју. По тру ди -
ћу се да се у ме ђу вре ме -
ну ма ло и од мо рим.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Иде
Вре ме не сто ји.

    Не у мит но те че.

    За то, не ма мо га за гу бље ње.

    Обу ћа тре ба да сто ји.

    Али са мо у из ло зи ма и пла ка ри ма.

    Ци пе ле слу же за ха ба ње.

    Но ве уме ју да жу ља ју.

    Раз га зи их, вре ме иде!

Ку да
По ђеш не ку да.

    Ре ше но, сво јим пу тем.

    На ле тиш он да на пр ве пре пре ке, иза ко јих се кри ју но ве.

    Из гу биш ен ту зи ја зам.

    По сум њаш у се бе.

    Пре и спи ту јеш се, ка жеш се би: ово ни је то.

    И, ку да он да тре ба по ћи?

    Па, сво јим пу тем.

Овај свет
У ста ра вре ме на, а ипак не та ко дав но, љу ди су оба ве шта ва ни уз

по моћ раз гла са.

    На ули ца ма и тр го ви ма.

    Онај што је др жао ми кро фон, имао је у ру ка ма по зи ци ју да са -

оп шти шта же ли.

    Овај свет се убр за но ме ња; са да по сто ји ви ше ка на ла за ин -

фор ми са ње.

    Јед но је оста ло исто: по зи ци ја је ка да др жиш ми кро фон.

У сре ду, 17. октобра, 
од и гра на два ме ча

Пр вен стве на тр ка за бо до ве у од бој -
ка шким ли га ма по ла ко се за хук та ва,
а еки пе из на шег гра да и око ли не с
не стр пље њем, али и раз ли чи тим рас -
по ло же њем до че ку ју сва ког свог сле -
де ћег ри ва ла. Шам пи о на ти у го то во
свим ран го ви ма су ове се зо не ујед на -
че ни ји и не из ве сни ји, па на шим еки -
па ма пред сто ји ве ли ка бор ба за сва ки
сет, јер у ко нач ном зби ру мо же да од -
лу чи и је дан по ен.

Од бој ка ши це Ди на ма су у су бо ту,
13. ок то бра, у Ха ли спор то ва на Стре -
ли шту од ме ри ле сна гу с бе о град ским
Пар ти за ном, у тре ћем ко лу Су пер ли -
ге. На ви ја чи по пу лар них „ла ви ца” по -
на да ли су се да њи хо ве љу би ми це у
овом су сре ту мо жда мо гу да из не на -
де, али оне су ус пе ле да осво је са мо
је дан сет: Ди на мо –Пар ти зан 1:3, по
се то ви ма: 20:25, 19:25, 25:19 и 20:25.

Пан чев ке су од лич но за по че ле овај
ду ел, по ве ле су с 3:0, а он да су ста ле и
до зво ли ле Бе о гра ђан ка ма да дик ти ра ју
тем по и ри там утак ми це. Пр ви сет је
про те као у очи глед ној нер во зи на обе
стра не те ре на, али и у при лич но ло шем
су ђе њу де ли ла ца прав де из Кра ље ва.

Ре зул тат ске не из ве сно сти у дру гом
се ту би ло је са мо до ње го ве сре ди не,
тач ни је до ре зул та та 11:12. Од тог мо -
мен та од бој ка ши це Пар ти за на су за -
и гра ле знат но агре сив ни је, ис ко ри -
стив ши број не гре шке сво јих ри вал -
ки. Тре нер Ни ко ла Јер ко вић по ку ша -
вао је да раз мр да сво ју еки пу, али ни -
је вре де ло. „Цр но-бе ле” су ре ла тив но
ла ко до шле до ви со ке пред но сти.

Гле да о ци су пра ви Ди на мо мо гли
да ви де тек у тре ћем се ту. Ми ли ца
Шо рак је и да ље би ла удар на игла у
ти му „ла ви ца”, али та да су јој се при -
дру жи ле и са и гра чи це. Са ња Ђур ђе -
вић, ли бе ро, „ле те ла” је по те ре ну, а
Бјан ка Пет ко вић се раз го ро па ди ла на

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ОД БОЈ КА ШКА ТР КА СЕ ЗА ХУК ТА ВА

КУП СР БИ ЈЕ У СТРЕ ЉА ШТВУ

ТРИ ЈУМФ ДЕ ЈА НА ПЕ ШИ ЋА

ЈЕСЕЊИ КРОС-ДУАТЛОН

УСПЕХ ЗА КРАЈ СЕЗОНЕ
Трком Јесењег крос-дуатлона која је
одржана у суботу, 13. октобра, у орга-
низацији СК-а Спортикус и Триатлон
савеза Београда, званично је заврше-
на такмичарска сезона у Србији.

ТК Тамиш је у овој трци наступио
са дванаест такмичара. Ова сјајно ор-
ганизована манифестација уједно је
била и првенство државе за полетар-
це. У тој категорији најзначајнији ре-
зултат је остварио Стефан Бирка, ко-
ји је освојио златно одличје међу ста-
ријим полетарцима. У истој катего-

рији бронзом се окитила Ана Костић.
До медаља на државном првенству
дошли су и Милица Зарић и Новак

Перишић. Они су освојили сребро у
категорији млађих полетараца.

И остали чланови ТК-а Тамиш има-
ли су запажене наступе, па су освоји-
ли медаље и бодове за СТУ куп. Међу
младим надама најуспешнији је био
Душан Зарић, док је Алекса Кежић
заслужио бронзу. У конкуренцији на-
да Никола Галовић је освојио сребро,
а боје клуба из нашег града бранили
су и: Огњен Перишић, Ленка Стоја-
новић, Немања Стоиљковић, Милу-
тин Петковић и Лазар Кежић. A. Ж.


