
Хроника
Кад прогонитељ

загорчава живот

жртви

» страна 10

цена 40 динара

Просвета/екологија

Млади ентузијасти

наставили да

оплемењују своје место

» страна 9

Култура

Енергични наступи

бендова „Суперего” 

и „Артан Лили”

» страна 12

Село 

Мултиетничко

дружење на више

начина

» страна 13

Фото-репортажа

Европа стигла пре рока,

и то на два точка

» страна 29

Лето у природи

Кад заигра пловак на

огледалу...

» страна 30

Спорт

„Дизелка”

пуни батерије...

» страна 31

О
С

Н
И

В
А

Ч

ЈО
В

А
Н

 П
А

В
Л

О
В

И
Ћ

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  21.  ЈУЛА 2017.Број 4722, година CXLIX

Честе сва ђе током сусре та
бив ших супру жни ка у Цен тру

Нажа лост, њима 
при су ству ју и деца

У пан че вач ком Цен тру за соци јал ни
рад до сада није било инци де на та
који су могли да пре ра сту у тра гич не
дога ђа је, попут оних у који ма су уби -
је не две жене, али су запо сле ни у тој
уста но ви одав но нави кли на вер бал -
не напа де стра на ка, њихо ве прет ње и
вре ђа ња.

– Један наш кори сник је саче као
нашу коле ги ни цу на ули ци, по исте ку
рад ног вре ме на, док је изла зи ла с
посла, и упу тио јој озбиљ не прет ње.
Изме ђу оста лог, рекао јој је да зна где
ста ну је, да му је позна то да има децу,
да раз ми сли о томе итд. Суд и тужи -
ла штво га још увек нису казни ли због
тога. Пре десе так дана јед на жена
која је кори сни ца више наших услу га
физич ки је напа ла струч ног рад ни ка,
неза до вољ на одго во ром који је од
њега доби ла. На то је реа го вао рад ник
обез бе ђе ња, али га је она уда ри ла и

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД ПОСЛЕ НЕДАВ НИХ ТРА ГИЧ НИХ ДОГА ЂА ЈА У БЕО ГРА ДУ 

ВРЕ ЂА ЊА, НАПА ДИ И ПРЕТ ЊЕ СВА КО ДНЕ ВИ ЦА

зада ла му тешку повре ду ока, због
чега је мора ла да интер ве ни ше поли -
ци ја. Зато смо доби ли налог од нашег
мини стар ства да после сва ке прет ње
неком од запо сле них у Цен тру о томе
одмах оба ве сти мо поли ци ју – изја ви -
ла је Суза на Јова но вић, супер ви зор у
Цен тру за соци јал ни рад и члан град -

сто ри ја ма ми про це њу је мо да ли је
он висо ко ри зи чан и може ли да дође
до наси ља и ако се испо ста ви да
јесте, уна пред о томе оба ве шта ва мо
поли ци ју. Одлич но сара ђу је мо с
њима и има мо добру кому ни ка ци ју с
руко вод ством Поли циј ске упра ве у
Пан че ву. Захва љу ју ћи томе они ће
сада после недав них тра гич них дога -
ђа ја у Бео гра ду чешће патро ли ра ти
овде, оби ла зи ти Цен тар и бити при -
сут ни код нас током свих висо ко ри -
зич них сусре та бив ших супру жни ка с
децом у нашим про сто ри ја ма – дода -
ла је Јова но ви ће ва.

Она је дода ла да ће се без обзи ра
на недав на два уби ства жена у бео -
град ским цен три ма за соци јал ни рад
наста ви ти с тзв. сусре ти ма бив ших
супру жни ка у кон тро ли са ним усло -
ви ма с обзи ром на број на суд ска
реше ња о томе која мора ју да буду
испо што ва на. Једи но што ће се про -
ме ни ти, јесте да ће се ти сусре ти сада
одви ја ти уз чешће и поја ча но при су -
ство поли ца ја ца.

Суза на Јова но вић је изја ви ла и да
је добро што због пове ћа них тен зи ја у
дру штву у про сто ри ја ма пан че вач ког
Цен тра за соци јал ни рад сва ко днев но
дежу ра ју при пад ни ци јед не фир ме за
физич ко обез бе ђе ње. Њихов рад пла -
ћа град ска власт, али су у Цен тру
при сут ни само шест сати, док тра је
рад но вре ме.

Она је дода ла да су запо сле ни у
Цен тру често дежур ни и анга жо ва ни
и у попо днев ним и вечер њим сати ма
због интер вен ци ја у вези са упу ћи ва -
њем жена и деце у Сигур ну кућу, слу -
ча је ва поро дич ног наси ља итд., па је
зато покре ну та  ини ци ја ти ва да при -
пад ни ци фир ме за физич ко обез бе -
ђе ње буду при сут ни у Цен тру за
соци јал ни рад током два де сет чети ри
часа.

М. Гли го рић
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Опозиција поново 
у холу
» страна 4

Прекогранична сарадња
Хрватске и Србије
» страна 7

СМЕ НА ДИРЕК ТО РА ЦЕН ТРА ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД?

Неки пан че вач ки интер нет пор та ли ових дана су наја ви ли да ће Управ ни

одбор Цен тра за соци јал ни рад у нашем гра ду уско ро доне ти одлу ку о

сме ни дирек то ра те уста но ве Зора на Алби ја ни ћа.

Њего ва сме на наја вљи ва на је већ неко ли ко пута од почет ка ове годи не,

а у при ло гу који је обја вљи ван на тим интер нет пор та ли ма истак ну то је да

се руко вод ство пан че вач ког цен тра већ годи на ма одно си пре ма тој уста -

но ви као пре ма при ват ној имо ви ни и доно си одлу ке на ште ту гра ђа на.

То је, како се даље наво ди у тек сту, резул ти ра ло број ним при ја ва ма

гра ђа на, „од којих су мно ге доби ле епи лог на суду”. У тек сту се исти че и

да посто је инди ци је да се Цен тар за соци јал ни рад зло у по тре бља вао

зарад сти ца ња лич не кори сти, на ште ту њего вих кори сни ка.

ског Коор ди на ци о ног тела за сузби ја -
ње поро дич ног наси ља.

На пита ње нови на ра да ли је било
инци де на та током сусре та супру жни -
ка с децом у про сто ри ја ма Цен тра
рекла је да засад није било кри тич -
них ситу а ци ја, али да је дола зи ло до
сва ђа и пре пу ца ва ња и да су, нажа -
лост, све до ци тих неми лих сце на
често била деца.

Пре ма њеним речи ма, у таквим
окол но сти ма је интер ве ни са ло обез -
бе ђе ње. При пад ни ци те слу жбе су
про фе си о нал но реа го ва ли и да би
спре чи ли да сва ђе роди те ља пре ра -
сту у нешто озбиљ ни је, они су их раз -
два ја ли и тра жи ли од неких од њих
да напу сте про сто ри је Цен тра.

– Сте кли смо ути сак да роди те љи у
таквим слу ча је ви ма оче ку ју да се
ста ви мо на њихо ву стра ну, али нама
је на првом месту да води мо рачу на о
томе шта је у нај бо љем инте ре су
дете та. Пре сва ког сусре та бив ших
супру жни ка с децом у нашим про -



ту” у овда шњој вер зи ји. Иако је пре
тога недељ на после по дне ва про во -
дио у чуве ном (и за оне при ли ке –
суро вом) „копу”. И, да – упам тио је и
мно ге нави јач ке туче, али зна ло се
да фајт ста је истог тре на кад про тив -
ник пре ста не да пру жа отпор.

А онда су дошле „нове” (де)гене -
ра ци је...

С тим у вези, недав но је пор тал
изве сног табло и да обја вио потре сни
сни мак још јед ног ижи вља ва ња: у
неи ме но ва ној кла ди о ни ци (већи не
тих опскур них места тре ба се кло ни -
ти), усред наиз глед опу ште ног
ћаска ња о спорт ским резул та ти ма,
одјед ном се јед на гро зо мо р на бара ба
устре ми ла на голо бра дог клин ца,
неми ло срд но га уда ра ју ћи у гла ву,
иако му се овај ничим није супрот -
ста вљао. Уда ра ње несрећ ног деча ка
је тра ја ло. И тра ја ло... И тра ја ло...
Док се умо бол ник није „умо рио”! И
нико од два де се так при сут них није
се уме шао?! Да, изу зев коно ба ри це
која је сади сти дода ла убрус, јер је
овај од сил ног „посла” озле дио
шаку?!

А сада нај го ре од све га: од сра мо -
те и тра у ме мла дић више није могао
да се опо ра ви...

И, након изве сног вре ме на – обе сио
се!

Рећи да се овде ради о звер ству,
било би увре дљи во за број не при пад -
ни ке живо тињ ске кате го ри је пре да -
то ра, који само желе да се пре хра не.

За ова ко нешто тешко да посто ји
аде ква тан назив. J. Ф.

да ли ће нас макар то зло мимо и ћи.
Међу тим, није про шло дуго док се
про чу ло да смо ипак упле те ни. На
про кле ту жалост... Да буде мо пре -
ци зни ји, тај зло коб ни окр шај је „у
име свих нас” почи ни ла гру па
„одва жних” гра ђа на Срби је и поно -
во овај део све та обе ле жи ла мрач -
ном мрљом. Биће да су то неки
„неу стра ши ви јуна ци” увек спрем ни
за „фајт” до послед ње капи крви.
Боље рече но, до послед њег зна ка
живо та...

Или, још горе, до послед њег ато ма
суро во сти, с циљем да се још јед ном
шут не бежи вот но тело.

Какав је то ишча ше ни порив?!
Откад је херој ско дело уда ра ти неког
ко не даје ни дашка живо та?! Каква
ужа сна сви ре пост и, исто вре ме но,
какав ужа сан кука вич лук!

Пре ма виђе њу сигур но сних каме ра
и оче ви да ца, сва ки нор ма лан суди ја
би тим ком плет ним (умо)боле сни ци -
ма одре зао нај ве ћу могу ћу казну.

А шта ћемо тек с тим што све
чешће испли ва ва бру тал ност деви -
јант них лико ва?!

Због таквих изви то пе ре но сти пот -
пи сник ових редо ва се поо дав но
одре као ужит ка одла же ња на утак -
ми це тада оми ље ног клу ба (данас
мафи ја шког легла), када је почет -
ком две хи ља ди тих на Ауто-коман ди
наи шао упра во на такав јези ви при -
мер шути ра ња бежи вот ног тела.
Схва тио је какви се имбе ци ли туда
мува ју и оду стао од заба ве зва не
„нај ва жни ја спо ред на ствар на све -

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Мотори, мотори, мотори...

У суботу, 15. јула, у центру града

Снимио Владимир Ђурђевић

Петак, 21. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Општа поли ти за ци ја
Сво је вре ме но су про све та ри на јед ном семи на ру има ли зада так да лижу
вир ту ел ни сла до лед. Да ли им је то иску ство помо гло у даљем раду не
зна мо, можда и јесте, али пре да ва чи из ЕУ били су увер љи ви да је то пут
рефор ме срп ске про све те. Убр зо је усле ди ло уво ђе ње Боло ње, а сада ће
рефор ма школ ства бити завр ше на отпу шта њем вишко ва запо сле них, уз
отпрем ни ну од тек 8.000 евра. Тако ће они који буду оста ли без посла
моћи, сада, гото во деце ни ју касни је, да при ме не сте че но европ ско зна ње.

На некој обу ци, и то изгле да зајед но, били су и пре ми јер ка Ана Брна -
бић, мини стар поли ци је Небој ша Сте фа но вић и наш гра до на чел ник
Саша Павлов. Њих тро је су истог дана има ли гото во исте одго во ре, а на
три раз ли чи та пита ња!

Није тај на да и поли ти ча ри завр ша ва ју раз не кур се ве где их уче како
да сла жу а да се не при ме ти или како на незгод но пита ње збу ни ти саго -
вор ни ка одго во рив ши што бесми сле ни је, уз упо тре бу стра них речи...

Тако је пре ми јер ка оце ни ла да иза зах те ва рад ни ка „Фија та” (који су
штрај ко ва ли због малих пла та) сто је, у ства ри, поли тич ки инте ре си,
мини стар Сте фа но вић је обја снио да је саста нак посве ћен поро дич ном
наси љу напу стио јер није желео поли ти за ци ју ску па од стра не чла на јед -
не опо зи ци о не пар ти је, а гра до на чел ник Павлов је поли ти за ци јом ока -
рак те ри сао зах тев поје ди них одбор ни ка за фор ми ра ње скуп штин ског
тела које би се бави ло дуго ва њи ма Апо те ке Пан че во.

Али зар код нас није све поли ти ка, сва ко пита ње и сва ки одго вор? Где
год су поли ти ча ри, ту је и поли ти за ци ја, логич но, а њих има у свим тема -
ма, од уби ства пева чи це до поте за ња баш „Фија та” у пред из бор ној кам -
па њи.

А и како дру га чи је обја сни ти то што је вели ким бро јем нега тив них
кли ко ва оце њен комен тар на вест из Кра гу јев ца: „Неће мо да буде мо јеф -
ти на рад на сна га”?! Јер да хоће мо – то би се једи но могло раз у ме ти из
угла тога да је та жеља (да се буде јеф ти на рад на сна га) резул тат упра во
поли ти за ци је те теме, или можда још јед ног кур са, овог пута за стра нач -
ке бото ве.

Наш држав ни систем функ ци о ни ше упра во на поли ти за ци ји све га,
како би мањи на лепо живе ла ства ра ју ћи про бле ме већи ни. То иде до те
мере да се у поје ди ним слу ча је ви ма и само егзи сти ра ње посеб но апо ли -
тич не већи не пред ста вља гото во као држав ни про блем. Кад неће на
семи на ре, а стал но се нешто буне.

* * *
Мини стар ство инфор ми са ња нај зад је офор ми ло тим за изра ду нове
медиј ске стра те ги је за пери од 2017–2023. Бив ши/буду ћи држав ни
секре тар Нино Бра јо вић наја вљи вао је поче так рада на овом доку мен ту
још кра јем про шле годи не, а шесто ме сеч но одла га ње резул ти ра ло је
суко бом поје ди них пред став ни ка нови нар ских и медиј ских удру же ња,
па чак и отво ре ном сва ђом два ју нај ве ћих: УНС-а и НУНС-а, око њихо -
вих пер со нал них пред ло га. Мини стар је напра вио ком про ми сно реше ње
када је про шле неде ље у рад но тело при мио гото во све заин те ре со ва не
коле ге. Јасно му је да коли ко год доку мент био струч но напи сан и за
еснаф добар, без поли тич ке подр шке он неће угле да ти све тлост дана.

* * *
Да су бото ви чла но ви интер нет тимо ва поли тич ких стра на ка, то сви зна -
ју и то је један од (нови јих) видо ва поли тич ке бор бе. Али да бото ве има -
ју јед не днев не нови не, то смо ове неде ље први пут виде ли када се нај -
ста ри ји лист у Срби ји добра но обру као. Обја ви ли су два аутор ска тек ста
који су има ли слич не, мизо гин ске, пору ке за чита о це, с лажним фото -
гра фи ја ма ауто ра одно сно њихо вих пот пи са. Први текст је пот пи сао
изве сни др Петар Велич ко вић, а на фото гра фи ји је, уме сто ауто ра, испо -
ста ви ло се, био немач ки глу мац Андре ас Кауф ман. Дру ги текст пот пи сао
је проф. Мило ван Б. Вучић, а изнад њего вог име на била је обја вље на
фото гра фи ја још јед ног Нем ца, покој ног Хер ма на Дер не ма на. Оба тек -
ста су након што је пукла бру ка, пову че на с вир ту ел них стра на листа.

Лист је на овај начин намет нуо нечи је (поли тич ко) мишље ње, али и
обма нуо све чита о це. То је резул тат дру штва у којем је поли ти ка све, па
и „Поли ти ка”.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Марина Димитрић
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ВОДИ ТЕ РАЧУ НА: ОВАЈ ЖИВОТ НЕ ТРА ЈЕ МИЛИ ОН ГОДИ НА, ВЕЋ

ИЗВЕ СТАН, ОГРА НИ ЧЕН БРОЈ ПЕТА КА.

СВА КИ ПЕТАК ЈЕ ЈЕДАН МАЛИ ИМЕ ТАК. ОВИМ ПЕТ КОМ МОЖЕ ТЕ

ЗАКР ПИ ТИ НЕКУ МАЊУ РУПУ У СВОМ ЖИВО ТУ.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Душко Радо вић

Туга и сра мо та
Опет смо у глав ној роли. (Прем да је,
већ одав но, вели ко пита ње ко смо то
ми.) Овог пута „осво ји ли” смо грч ка
остр ва, при чему мисли мо првен -
стве но на она у Јон ском мору.

Када је бук ну ла вест по свим свет -
ским меди ји ма о поги би ји аме рич -
ког тури сте у масов ној тучи на
Закин то су, делу поме ну тог архи пе -
ла га (у који спа да и Крф, јунач ко
место наше исто ри је), запи та смо се



Покра јин ски секре та ри јат за
обра зо ва ње, про пи се, упра ву
и наци о нал не мањи не – наци -
о нал не зајед ни це у Новом
Саду доде лио је Основ ној
шко ли „Све ти Сава” сред ства
за изра ду тех нич ке доку мен -
та ци је на осно ву кон кур са за
финан си ра ње и суфи нан си -
ра ње тех нич ке доку мен та ци је
на тери то ри ји АП Вој во ди не
за 2017. годи ну.

Шко ла ће намен ски иско-
ри сти ти сред ства зa изра ду
про јект но-тех нич ке доку -
мен та ци је за зашти ту од
пожа ра и ела бо ра те о енер -

гет ској ефи ка сно сти. Про -
јект но-тех нич ка доку мен та -
ци ја за зашти ту од пожа ра,
поред тога што је закон ска
оба ве за, омо гу ћи ће откри ва -
ње настан ка пожа ра у њего -
вој раној фази, што ће
допри не ти без бед но сти уче -
ни ка и запо сле них.

Изра да ела бо ра та о енер -
гет ској ефи ка сно сти тако ђе
је закон ска оба ве за и омо гу -
ћи ће шко ли да уче ству је на
акту ел ним кон кур си ма за
доде лу сред ста ва за побољ -
ша ње енер гет ске ефи ка сно -
сти шко ле. A. Ж.

Мај сто ри при пре ма ња гула -
ша у котли ћу, али и они који
воле да га дегу сти ра ју, има -
ће при ли ку да ужи ва ју у
субо ту, 22. јула, на тре ћој
„Доло вач кој гула ши ја ди”.

Так ми че ње почи ње у 14
сати, а одр жа ва ће се у Ули ци

Аксен ти ја Мак си мо ви ћа, у
позна том „учи тељ ском пар -
ку”. Поред глав них кува ра, у
еки па ма ће бити и по неко -
ли ко аси сте на та, а за добру
атмос фе ру биће заду же ни и
там бу ра ши.

Н. Р.

Завод за здрав стве ну зашти -
ту рад ни ка „Пан че вац” про -
ши ри ће од 1. авгу ста свој
богат спек тар услу га, због
чијег ква ли те та је већ постао
избор број један када је реч о
уста но ва ма слич ног типа, и
то не само број них Пан че ва -
ца и Пан чев ки, већ ста нов -
ни ка чита вог јужног Бана та.

Тако ће од првог дана
иду ћег месе ца сви кори -
сни ци услу га Заво да „Пан -
че вац” има ти при ли ку да
субо том ура де било коју
врсту пре гле да на нај са вре -
ме ни јем мобил ном ултра -
звуч ном апа ра ту, а на рас -

по ла га њу су им и спе ци ја -
ли стич ки пре гле ди, које ће
оба вља ти струч ња ци с Кли -
нич ког цен тра у Бео гра ду.
Пре гле ди ће се зака зи ва ти
рад ним дани ма од 7 до 15
сати путем теле фо на Заво -
да „Пан че вац” 013/21-90-
900 и 013/21-90-903.

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

Д. К.

АКТУЕЛНО
Петак, 21. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ОД 1. АВГУСТА У ЗА ВО ДУ „ПАН ЧЕ ВАЦ”

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

РУКО МЕ ТА ШИ „ДИНА МА” НА ДВА ЕВРОП СКА ТАК МИ ЧЕ ЊА

СЕЗО НА ПУНА ИЗА ЗО ВА И – ПОНО СА
Над ме та ње у СЕХА
лиги стар ту је 29.
авгу ста

Иску ше ња у Купу
ЕХФ већ 3. сеп тем бра

Без ика кве диле ме, Руко мет ни
клуб „Дина мо” биће од јесе ни
у цен тру пажње пан че вач ке,
али и срп ске јав но сти. Бар оне
која је накло ње на спор ту.
После мно го годи на, упра во
захва љу ју ћи попу лар ним „ву -
ко  ви ма с Тами ша”, наши суг -
ра ђа ни ће бити у при ли ци да
при су ству ју европ ским дуе ли -
ма у Хали спор то ва на Стре ли -
шту, а не тре ба смет ну ти с ума
да ће сви они који воле спорт у
нашем гра ду моћи да на делу
виде и европ ског шам пи о на –
„Вар дар” из Ско пља.

И шта год да се дого ди,
какав год резул тат буде писао
на новом, модер ном сема фо ру
у пан че вач кој хали после
утак ми ца које нам пред сто је,
„жуто-црни” ће бити побед ни -
ци. Ако буду игра ли као и до
сада, ако буду оста вља ли срце
на тере ну, мом ци које пред во -
ди тре нер Иван Пет ко вић
поста ће спорт ски херо ји Пан -
че ва. Мада, они то већ и јесу...

Вољом жре ба, у уто рак, 18.
јула, у Бечу је одлу че но да ће
руко ме та ши „Дина ма” у првом

сусре ту Купа ЕХФ, дру гог
европ ског так ми че ња по вред -
но сти, игра ти с тимом Бен фи -
ке. Пор ту гал ци ће у првом дуе -
лу, 3. сеп тем бра, бити дома ћи -
ни, а реванш ће бити оди гран
седам дана касни је у Пан че ву.

Само неко ли ко дана пре по -
чет ка над ме та ња у купу ЕХФ
Бран ко Рада но вић запо че ће
над ме та ње у реги о нал ној СЕХА
лиги, у којој ће се, поред „Ди -
на ма”, так ми чи ти још де вет
руко мет них вели ка на, и то
как вих.

„Мешков” из Бре ста уче -
сник је и Лиге шам пи о на, а

осам пута је био шам пи он
Бело ру си је. „Татран” из Пре -
шо ва је три пута осва јао титу -
лу прва ка у Сло вач кој, а
„Мета лург” из Ско пља је чак
шест пута био нај бо љи тим у
Маке до ни ји, али и редо ван је
уче сник Лиге шам пи о на.
Руко мет ни клуб „Горе ње” из
Веле ња три пута је осва јао
титу лу у Сло ве ни ји, а у СЕХА
лиги се над ме ће и РК „Нек се”
из Наши ца, тим у вели ком
успо ну. Мом ци Ива на Пет ко -
ви ћа има ће за рива ла и РК
„Цеље”, један од нај ве ћих клу -
бо ва са ових про сто ра, колек -

Да се вред но уче ње и добре
оце не на држав ним факул те -
ти ма поне кад и у Срби ји
испла те, и то буквал но, дока -
за но је у четвр так, 20. јула,
када је заме ник гра до на чел -
ни ка Пре драг Жив ко вић у
малој сали Град ске упра ве
уру чио нов ча не награ де нај бо -
љим сту ден ти ма из Пан че ва.

Жив ко вић је, у име Гра да,
по 30.000 дина ра доде лио
сту дент ки ња ма и сту ден ти ма

који су послед њу годи ну сту -
ди ја први пут упи са ли у
школ ској 2016/17. годи ни, а
чија је про сеч на оце на током
целог сту ди ра ња изнад 9,00.
Под се ћа ња ради, награ да за
нај бо ље сту ден те завр шних
годи на четво ро го ди шњих или
дужих сту ди ја на факул те ти -
ма чији је осни вач Репу бли -
ка Срби ја уста но вље на је у
Пан че ву пре тач но десет
годи на.

Ове годи не у нашем гра ду
кри те ри јум за награ ду задо -
во ља ва два де сет четво ро мла -
дих људи, за које ће се, сигур -
ни смо, тек чути. Ако не код
нас, у све ту заси гур но хоће.
Јер, коли ко год овај гест био
леп, три де сет хиља да дина ра
веро ват но (и нажа лост) једи -
на је врста подр шке коју нај -
вред ни ји сту ден ти од свог
гра да и сво је држа ве након
факул те та могу доби ти.

Кад би бар цифре биле
исте, а валу та дру га, она сви -
ма дра жа, кад би се бар дели -
ле сти пен ди је за пост ди плом -
ске сту ди је, кад би бар ком па -
ни је ста ја ле у реду и оти ма ле
се за њих, када би... Док сви
чека мо да се тако нешто јед -
ног лепог дана деси, широ ки
бели свет сто ји и шири руке
да у загр љај при ми наше
памет не људе – данас.

Д. К.

СВЕ ЧА НОСТ У ГРАД СКОЈ УПРА ВИ

Нај бо љим сту ден ти ма по 30.000 дина ра

У башти Дома омла ди не у
субо ту, 22. јула, од 21.30, у
окви ру про гра ма „Пан че вач ко
кул тур но лето”, биће одр жан
кон церт саста ва „Со Саби”.

Бенд „Со Саби” настао је
1999. годи не и у почет ку је то
био аку сти чан састав који је
гајио извор ну африч ку музи ку
из Гви не је, Зеле норт ских
Остр ва, Сене га ла и окол них
зема ља, уз етнич ке уда раљ ке и

више гла сно пева ње тра ди ци о -
нал них напе ва раз ли чи тих
пле ме на. 

„Со Саби” је познат по сјај ним
клуп ским свир ка ма, а до сада је
више пута насту пао у Пан че ву.
Први спот, с песмом „Asama
Fu”, напра вљен је 2000. годи не,
али се прво зва нич но изда ње
(сни мак с насту па у СКЦ-у из
2001. годи не) поја ви ло тек на
лето 2002. годи не у изда њу

„Active Time-a”, зајед но са спо -
том „Mamadu Alesima”, сни мље -
ним на кон цер ту на Ташмај да -
ну. Усле дио је мини-албум са
чети ри реге песме, који се поја -
вио у про ле ће 2003. годи не, а
нешто касни је и спот с песмом
„Tell me Why”. Први пра ви, сту -
диј ски диск, под нази вом „Сабу -
ра”, иза шао је у децем бру 2005.
годи не за ПГП–РТС.

М. М. В.

У БАШТИ ДОМА ОМЛА ДИ НЕ

Кон церт саста ва „Со Саби”

ПОКРА ЈИН СКА СРЕД СТВА 

ЗА ОШ „СВЕ ТИ САВА”

За зашти ту од пожа ра

У СУБО ТУ, 22. ЈУЛА

Доло вач ка гула ши ја да

тив који је осва јао титу лу
прва ка Евро пе, а чак седам на -
ест пута био је шам пи он Сло -
ве ни је. Баш као ривал из
Цеља, вели ку пажњу срп ске
руко мет не јав но сти сва ка ко ће
при ву ћи и дуел про тив РК-а
„Загреб”. Тим који је шест
пута био првак Југо сла ви је,
чак два де сет пет пута шам пи -
он Хрват ске, два пута побед -
ник Купа шам пи о на и јед ном
осва јач СЕХА лиге сва ка ко ће
бити пра ви маг нет за публи ку.
А ту је и скоп ски Вар дар – тре -
нут но нај бо љи тим на Ста ром
кон ти нен ту, побед ник Лиге
шам пи о на, који је чак три
пута осва јао реги о нал но так -
ми че ње, а у сво јим витри на ма
има и десет пеха ра наме ње них
прва ку Маке до ни је.

У првом колу СЕХА лиге
„Дина мо” ће госто ва ти у Но -
вом Саду, где ће одме ри ти сна -
гу с „Вој во ди ном”, пето стру -
ким прва ком Срби је и клу  бом
који се сво је вре ме но оки тио и
титу лом шам пи о на у Срби ји и
Црној Гори.

Дру го коло биће на про гра -
му 5. или 6. сеп тем бра, када ће
у Хали спор то ва на Стре ли шту
госто ва ти „Мета лург” из Ско -
пља, а потом Пан чев ци ма пред -
сто је госто ва ња у Сло ве ни ји и
Бело ру си ји.

Срећ но, „вуко ви”!

А. Жив ко вић

Културно-уметничко друштво
„Равна гора” из Сиднеја у
Аустралији имало је током
прве половине јула турнеју по
Србији, а једна од станица
било је и Долово. Концерт у
месту надомак нашега града
одржан је 13. јула.

Гости из Аустралије започе-
ли су турнеју по Србији у Кла-
дову, а затим су преко Пирота,
Рибарске бање и Краљева оти-
шли и до БиХ и Републике
Српске, где су наступили у
Требињу и Сарајеву. Прошлог
четвртка су своје балканско
путешествије на тренутак зау-
ставили у Долову, а завршни
концерт одржали су дан касни-
је, у петак, 14. јула, у Београду.

Захвалност за то што се баш
Долово нашло на мапи места у
којима је „Равна гора” насту-
пала иде Горану Николићу,

уметничком руководиоцу и
кореографу ансамбла, који
води порекло из Долова, где су
му живели баба и деда, а данас
ту живи његова мајка. Он је
рођен у Паризу, али је најви-
ше боравио у Београду, где је
од 1987. до 2005. године био
члан националног ансамбла

„Коло”. Након тога добио је
позив од Српске заједнице у
Сиднеју да тамо води фол-
клорни ансамбл и тако је
настао КУД „Равна гора”, који
се с временом омасовљавао,
па данас броји више од 300
чланова подељених у десетак
група.

На доловачком концерту
представило се тридесетак
чланова овог ансамбла, који
су изазвали овације публике,
како својим играчким уме-
ћем у неколико кореографи-
ја, тако и богатом, аутентич-
ном ношњом. Пре концерта
чланови КУД-а „Равна гора”
обишли су стару банатску
кућу породице Стајић, у којој
је смештен и вински подрум
Удружења винара и виногра-
дара „Свети Трифун”, а
затим и етно-собу у просто-
ријама Удружења жена
„Доловке”.

Поред гостију из Аустрали-
је, на концерту је наступио и
домаћи КУД „Банатски вез”, а
потом је уследило заједничко
дружење у доловачкој диско-
теци.

Н. Р.

КОНЦЕРТ КУД-а „РАВНА ГОРА” ИЗ АУСТРАЛИЈЕ

Представили се сународници из Сиднеја



Демо крат ска стран ка освр ну -
ла се ове неде ље на реба ланс
буџе та који су одбор ни ци
усво ји ли на послед њој сед ни -
ци локал ног пар ла мен та, 13.
јула.

– Након реба лан са буџет ски
при хо ди и буџет ска при ма ња
уве ћа ни су са 5,6 на 5,9 мили -
јар ди дина ра, а део тих при хо -
да су и неу тро ше на сред ста ва,
посеб но од поре за, али има и
уве ћа ња по осно ву поре за и
репу блич ких и покра јин ских
тран сфе ра – навео је Дра го љуб
Крстић, в. д. пред сед ни ка Град -
ског одбо ра ДС-а.

Он даље поја шња ва да је
раз вој ни буџет само онај који
у сво јој струк ту ри садр жи
изме ђу 20 и 25 одсто капи тал -
них ула га ња, а да је сва ки дру -
ги, попут овог пан че вач ког,
нераз вој ни, одно сно теку ћи.
То зна чи да таква град ска каса
има карак те ри сти ке комо ди -
те та, али у тро ше њу буџет ског
нов ца. Демо кра те оце њу ју да
упра во то и карак те ри ше ову

власт, која је и кре и ра ла овај
буџет, јер у ства ри нема дуго -
роч но пла ни ра них инве сти ци -
ја и изо ста је раз вој витал них
град ских функ ци ја на корист
свих Пан че ва ца.

Демо крат ска стран ка се
зала же за то да се при хо ди
Гра да кори гу ју (пошто неу тро -
ше них а пре не тих сред ста ва
има око 850 мили о на дина ра),

и то тако што би поре ски при -
хо ди били ума ње ни. Тако би
се ство ри ли усло ви да се поре -
зи гра ђа на за тре ћи и четвр ти
квар тал ума ње одно сно да гра -
ђа ни буду осло бо ђе ни пла ћа -
ња поре за. Крстић каже да
власт тежи ка мак си мал ним
поре ским сто па ма одно сно
мак си мал ним поре ским при -
хо ди ма.

– С дру ге стра не, у рас ход -
ном делу буџе та углав ном су
теку ћи рас хо ди, а они тре ба да
се финан си ра ју из теку ћих
при хо да, што оду да ра од укуп -
не суме кре дит ног заду же ња.
Кре дит тре ба да се кори сти за
капи тал не инве сти ци је. Ана -
ли зом буџет ских рас хо да
може се при ме ти ти да тих
капи тал них ула га ња има у
неко ли ко пози ци ја, као што су
изград ња колек то ра од „Луке
Дунав” до север не инду стриј -
ске зоне, од 234 мили о на
дина ра, и изград ња кишне
кана ли за ци је – од 355 мили о -
на дина ра. То је укуп но око 10
одсто буџе та и то зна чи да
буџет није раз вој ни – нагла сио
је Крстић.
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Није дан од шест
пред ло га опо зи ци је
није усво јен

Одго вор сти гао од
гра до на чел ни ка

Како су и наја ви ле, све опо зи -
ци о не стран ке (осим Соци ја -
ли стич ке пар ти је Срби је)
напу сти ле су 13. јула сед ни цу
Скуп шти не гра да, неза до вољ -
не што „вла да ју ћа већи на
поно во не жели дија лог” о
акту ел ним град ским про бле -
ми ма. Није дан од шест њихо -
вих пред лог није увр штен у
днев ни ред, те су одбор ни ци
ДС-а, „Доста је било”, ЛСВ-а,
СРС-а и само стал ни одбор ни -
ци (бив ши лига ши), пре прве
тач ке днев ног реда, иза шли у
хол град ске куће.

Оли вер Пет ко вић (само стал -
ни одбор ник) пред ло жио је да
се на тој сед ни ци рас пра вља о
Апо те ци Пан че во, кана ли за -
ци о ној мре жи на Миси, јав ним
град ским про сто ри ма, кво ру -
му и кон кур су за инфор ми са -
ње, али и да не рас пра вља ју о
тачка ма које су дан рани је
увр ште не у днев ни ред тог
засе да ња.

Први зах тев опо зи ци је био је
да се фор ми ра скуп штин ско
рад но тело за реша ва ње про -
бле ма Апо те ке Пан че во. Пет -
ко вић је под се тио одбор ни ке на
ста ње у којем се нала зи та

НАПУ СТИ ЛИ ЗАСЕ ДА ЊЕ СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

ОПО ЗИ ЦИ ЈА ПОНО ВО У ХОЛУ
ње, јер реше ње види у јав но--
при ват ном парт нер ству. Под се -
ћа да послед њих годи на није
било инфра струк тур них радо ва
у Пан че ву.

– Тешко је то ура ди ти за јед ну,
две или три годи не, с обзи ром на
финан сиј ска огра ни че ња буџе та
и потре бу за раци о на ли за ци јом
и уште дом. Пан че во поку ша ва
да кроз про јек те јав но-при ват ног
парт нер ства реши ове про бле ме,
који зах те ва ју вели ка нов ча на
сред ства, а Град не сме да ква ри
свој кре дит ни реј тинг. Јав но-
при ват но парт нер ство је једи ни
начин који и Закон о јав но-при -
ват ном парт нер ству и кон це си -
ја ма дозво ља ва локал ним само -
у пра ва ма – изја вио је гра до на -
чел ник и обе ћао гра ђа ни ма да
ће у наред не две и по годи не сви
про бле ми бити реше ни, али их
је и замо лио да док не доби ју
кишну кана ли за ци ју на Миси,
не ста вља ју сво је кишне изво де у
фекал ну мре жу.

Зах тев да се фор ми ра и
струч ни тим за ана ли зу спро -

Страну 

припремила

Марина 
Димитрић

Вла да је само посред ник и тру ди се да их дове де за пре -
го ва рач ки сто... Нама је у инте ре су и јед на и дру га стра -
на и не нави ја мо ни за кога, већ да сед ну за сто и дого во -
ре се... Сла жем се да је пла та мала и да тре ба да се пове -
ћа. Ми ћемо инси сти ра ти да се те пла те пове ћа ју, али не
може мо то да гарантујемo. 

(Мини стар при вре де Горан Кне же вић, Н1, 16. јул)

* * *
Наш зада так је да пра ти мо импле мен та ци ју дого во ра
руко вод ства наше две држа ве у окви ру Ини ци ја ти ве
„Један појас – један пут”, као и фору ма Кине и цен трал -
но е вроп ских и источ но е вроп ских зема ља и спро во ђе ње
свих про је ка та који се дого во ре. Сва ка ко смо се дого во -
ри ли и о сарад њи на мул ти ла те рал ном пла ну, сарад њи
наших скуп шти на тамо где су наше две држа ве чла ни це,
као што је Интер пар ла мен тар на уни ја.

(Пред сед ни ца Скуп шти не Срби је Маја Гој ко вић,
РТС, 16. јул)

* * *
У јед ном тре нут ку у пита њу сте рекли „да се нате ра
Срби ја да кре не ка ЕУ”, да буде мо пот пу но јасни, Срби ја
јесте вој но неу трал на, али Срби ја није поли тич ки неу -
трал на, пошто се наша земља опре де ли ла да иде у ЕУ и
пошту је европ ске стан дар де. Све што ради мо у сва ком
ресо ру, јесте упра во дости за ње европ ских стан дар да.

(Пот пред сед ни ца Вла де Зора на Михај ло вић, 
„Тан југ”, 17. јул)

* * *
Срп ска листа ће сачу ва ти мир, бори ће се у Скуп шти ни
Косо ва за говор ни цом. Ту поли ти ку мира запо чео је
пред сед ник Срби је Алек сан дар Вучић, а дослед но ју је
сле ди ла Кан це ла ри ја за Косо во и Мето хи ју, на челу са
дирек то ром Мар ком Ђури ћем. 

(Гра до на чел ник општи не Север на Митро ви ца Горан
Ракић, нови пред сед ник Срп ске листе, „Бета”, 17. јул)

* * *

Желим да се при пад ни ци вој ске осе те изу зет ним и да то
чита во дру штво цени. То је мој први и послед њи иза зов.
То је мој посао. Нарав но, ту је и савре ме но нао ру жа ње,
тех ни ка, опре ма... Али човек који ради на тој тех ни ци,
мора да буде задо во љан или барем задо вољ ни ји него што
је сада. 

(Мини стар одбра не Алек сан дар Вулин, „Бета”, 17. јул)

Ма, шта ми ре че!

Лига соци јал де мо кра та Вој -
во ди не обе ле жи ла је 14. јула
свој рођен дан. Стран ка је
осно ва на пре два де сет седам
годи на, 14. јула 1990. годи -
не, у Новом Саду. Рођен дан
је обе ле жен у свим одбо ри -
ма у Вој во ди ни, укљу чу ју ћи
и пан че вач ки.

У про сто ри ја ма Град ског
одбо ра ЛСВ-а у Ули ци вој во -
де Петра Бојо ви ћа оку пи ли
су се пан че вач ки лига ши, уз
при су ство гости ју из Кова -
чи це и Зре ња ни на.

„Од тада до данас лига -
ши це и лига ши су били
соци јал де мо кра те када то

није било нима ло попу лар -
но, ауто но ма ши када су их
због тога напа да ли на ули -
ци, про тив ни ци рата и заш -
ти т ни ци при пад ни ка свих
наци о нал них зајед ни ца у
Вој во ди ни када је то било
више него опа сно. Лига ши це
и лига ши су били хап ше ни,
пре би ја ни и оти ма ни због
сво јих уве ре ња током мрач -
них деве де се тих годи на про -
шлог века, а након демо -
крат ских про ме на оста ли
дослед ни у бор би за децен -

тра ли за ци ју, очу ва ње и уна -
пре ђе ње АП Вој во ди не, вра -
ћа ње њене пуне ауто но ми је,
над ле жно сти, имо ви не и
при хо да”, саоп шта ва ју из
ове стран ке.

Дода ју да се и данас боре
да Вој во ди на буде обе ште ће -
на због про да је њеног „Наф -
та га са”, да руд на рен та буде
већа, про тив тога да се вој во -
ђан ска земља про да је стран -
ци ма, као и про тив неправ де
да се сав новац и све одлу чи -
ва ње цен тра ли зу ју у јед ном
месту.

„Дослед но, два де сет седам
годи на, бори мо се за европ -

ски пут Вој во ди не и чита ве
Срби је, рав но прав ност свих
без обзи ра на било коју врсту
при пад но сти, раз ли чи тост и
пошто ва ње људ ских пра ва, а
про тив пљач ке, фаши зма,
прет њи и наси ља”, саоп шта -
ва ју лига ши.

Лига соци јал де мо кра та
Вој во ди не у Пан че ву је опо зи -
ци о на стран ка, а у Скуп шти ни
гра да има јед ног пред став ни -
ка – одбор ни цу Соњу Ради во -
јев, након изла ска пето ри це
одбор ни ка из стран ке.

ЛИГА СОЦИ ЈАЛ ДЕ МО КРА ТА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Стран ка обе ле жи ла 
27. рођен дан

ДЕМО КРАТ СКА СТРАН КА

Власт тежи ка мак си мал ним сто па ма поре за

за пре и спи ти ва ње одлу ке
коми си је о рас по де ли сред ста -
ва по кон кур су за јав но
инфор ми са ње.

– Сви зна мо какво нам је
јав но инфор ми са ње у Пан че -
ву. Дирек тан пре нос сед ни це
путем скуп штин ског кана ла
на „Јутју бу” био је само јед -
ном, и то онда када се пред -
сед ник Скуп шти не похва лио
како смо нај бо ља локал на
скуп шти на. Тре ћи зах тев је да
се отво ри пита ње кори шће ња

реша ва већ неко вре ме, али и
да је за њега заду же но више
мини стар ста ва. Додао је и да
Скуп шти на тре ба да раз ре ши
чла но ве Управ ног одбо ра (без
обзи ра на то што су под не ли
остав ке) и да су они до тада у
оба ве зи да оба вља ју посао за
који су име но ва ни. Павлов је
саоп штио и да су про шле неде -
ље има ли саста нак у Мини -
стар ству здра вља у вези са
спро во ђе њем одлу ке о мак си -
мал ном бро ју запо сле них, а
која се одно си и на Апо те ку, и
да ће уско ро има ти више
инфор ма ци ја у вези с реа ли за -
ци јом те одлу ке. Пред лог да се
офор ми скуп штин ско тело које
би се бави ло Апо те ком, оце нио
је као поли ти за ци ју про бле ма.

– Мислим да је бес по треб но
да се скуп штин ски одбор бави
овим пита њи ма, јер ми се том
про бле ма ти ком бави мо две
годи не и више је него јасно, а на
то ука зу је и изве штај држав ног
реви зо ра, да се овај про блем
реша ва на нивоу над ле жних
мини стар ста ва финан си ја, здра -
вља и држав не упра ва и локал не
само у пра ве, па тек онда на лока -
лу. Фор ми ра ње скуп штин ског
тела било би поли ти за ци ја про -
бле ма који тре ба да се реша ва на
нивоу струч но сти, а не поли ти ке
– рекао је Павлов.

Када је реч о непо сто ја њу
кишне кана ли за ци је на Миси,
гра до на чел ник моли за стр пље -

O. ПЕТКОВИЋ

С. ПАВЛОВ

здрав стве на уста но ва, која не
ради, којој су објек ти затво ре -
ни, а рачун у бло ка ди због дуго -
ва ња од око 800 мили о на дина -
ра, као и на то да је 69 рад ни ка
послед њу зара ду доби ло кра јем
2016. годи не. Он је додао и да
су чла но ви Управ ног одбо ра
под не ли писме не остав ке у
децем бру про шле годи не, а да
се Над зор ни одбор не саста је.

Пет ко вић саоп штио шест
зах те ва
И дру ги зах тев одно си се на
фор ми ра ње рад ног тела, али

ве де ног кон кур са за јав но
инфор ми са ње одба чен је због
тога што је, како је Павлов
рекао, реч о тран спа рент ном
поступ ку који је спро ве ден у
скла ду са зако ном.

О накнад ном увр шта ва њу у
днев ни ред поје ди них тача ка
први човек гра да пору чио је
одбор ни ци ма опо зи ци је да су
могли при ме ти ти да су те тач ке
узро ко ва не реба лан сом и да су
изме не у мате ри ја лу мини мал не.

Шеф одбор нич ке гру пе
СНС-а Жељ ко Сушец овог пута
није желео да комен та ри ше
пона ша ње опо зи ци је и крат ко
је рекао о првој тач ки – реба -
лан су буџе та – да је реч о нул -
том реба лан су, који је донет
тек у јулу за раз ли ку од вре ме -
на вла да ви не „оних који су
сед ни цу напу сти ли”, а реба -
ланс доно си ли већ у фебру а ру
или мар ту. Рекао је и да му је
жао што су иза шли из сале па
неће чути и да су они ти који
су пре за ду жи ли Град.

јав них про сто ра у Пан че ву, с
обзи ром на то да мно гим орга -
ни за ци ја ма није омо гу ћен
при ступ. Четвр ти зах тев је да
се пре и спи та и рад стал них
скуп штин ских тела, с обзи ром
на то да често нема кво ру ма за
одлу чи ва ње – рекао је одбор -
ник опо зи ци је.

Пет ко вић је тра жио и да
Скуп шти на рас пра вља о кишној
кана ли за ци ји у насе љу Мла -
дост.

– Под се ти ћу да је гру па гра -
ђа на тра жи ла и од већ ни ка за
кому нал не делат но сти и од
Дирек ци је да се тај про блем
реши, па пита мо зашто гра ђа -
ни нису доби ли одго во ре –
упи тао је Пет ко вић и на кра ју
пред ло жио и да се све тач ке
које су накнад но увр ште не у
днев ни ред ски ну и да се о
њима на сед ни ци не рас пра -
вља.

Напред ња ци су одби ли све
ове пред ло ге и усво ји ли днев -
ни ред она ко како је и пред ло -
жен, након чега су одбор ни ци
опо зи ци је напу сти ли засе да ње.

Шеф одбор нич ке гру пе
Демо крат ске стран ке Душан
Сто јић поно вио је у холу
испред сале да они не желе да
дају леги ти ми тет ова квом
раду вла да ју ће већи не.

– Све смо се сада у ходу
дого во ри ли, није било ништа
уна пред при пре мље но, уоста -
лом они су поно во све наше

пред ло ге одби ли – рекао је
Сто јић.

Одго вор гра до на чел ни ка
Иако Пет ко ви ће ви пред ло зи
нису увр ште ни у днев ни ред, те
се о њима није гово ри ло, опо -
зи ци ја је одго вор доби ла, и то
од гра до на чел ни ка. Саша
Павлов је рекао да му је жао
што су на самом почет ку напу -
сти ли засе да ње пар ла мен та, а
када је реч о Апо те ци Пан че во,
под се тио је да се тај про блем



Петак, 21. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

5

Већина људи добро зна шта је најбо-
ље по њихово здравље, али ипак се
сви тешко одричемо неких намирни-
ца и пића, иако бројна истраживања
потврђују да нису добри за наш орга-
низам. Једно од њих је најпопулар-
није газирано пиће, које пије велики
број људи широм планете. У кален-
дару важних датума који се обележа-
вају на глобалном нивоу, 21. јул је
управо дан који истиче борбу против
овог чувеног газираног напитка.
Барем тог дана требало би да разми-
слимо о томе да се за овај напитак
везују приче да је штетан по људе, да
уништава кости, зубе и јетру, изазива
прекомерну тежину, дијабетес и рак,
као и озбиљну зависност. А опет, с
друге стране, постоје они који исти-
чу предности овог пића. Истина је
негде између. Треба бити умерен у
свему. 

Питали смо наше суграђане да ли
пију газирана пића и како се уопште
хране, дају ли предност здравим
намирницима и да ли о томе воде
рачуна.

СЛОБОДАНКА МИЛОСАВЉЕВИЋ, 
пензионерка:

– Уопште не користим газирана
пића, нити фабричке сокове. Све пра-
вим сама. Стекла сам ту навику кад су
ми деца била мала. То ми је пуно уку-
сније, а наравно много је и здравије.
Данас је све углавном нездраво – и
храна, и пиће, и ваздух. Ја се трудим

да уносим све намирнице комбинова-
но, зелениш и месо, а воће купујем у
складу с могућностима.

НЕБОЈША ИВКОВ, физиотарапеут:
– Углавном користим природна

пића, слабо пијем газирано. Просто
то смета мом организму, изазива ми
проблеме са желуцем. Газирана пића
имају одређене последице по здра-
вље. Данас их много младих пије, а
мислим да то није добро. Све зависи
од куће – како је неко научио да се
храни, шта да пије, тако ће водити
рачуна и када изађе. Та најпопулар-
нија газирана пића постоје већ дуго
и не могу се забранити. Мислим да
треба водити рачуна о томе чиме
храните децу, чиме се ви храните и
које сокове пијете. Препоручујем
искључиво здрава пића.

ГОРДАНА ЧОВИЋ, 
професорка шпанског:

– У принципу не пијемо газиране
сокове, већ домаће ако имамо, а ако
немамо, онда само воду. Волимо сок
од вишње и сок од зове. Што се тиче
исхране, трудимо се да здраво живи-
мо. Имамо бабу и деду на селу, који
нас они снабдевају здравим воћем и
поврћем. Лети једемо лакшу храну,
кувано поврће, више воћа, уносимо
доста воде и мање једемо месо. Труди-
мо се да избегнемо пице, брзу храну.
Најбоље освежење правимо сами, у
воду убацимо нану, босиљак и лимун. 

НИКОЛА МАШИЋ, пензионер:
– Не пијем газирана пића, али

пијем пиво. Моја ћерка пије скоро
сваки дан газирано, али то није
добро. Мислим да је боље пити неке
мултивитаминске сокове, који су
бољи од газираних пића. Лети најбо-
ље освежава лимунада.

АНИТА СТЕВАНОВИЋ, педагог:
– Када пијем сокове, пијем при-

родне. Углавном пијем воду. У
исхрани користим воће, поврће,
што више природне хране и кувано.
Када не стигнем да спремим, купу-
јем у продавницама здраве хране.
Понекад купујем у продавницама
брзе хране, али у принципу гледам
да то избегнем. Газирана пића не
пијем већ пет година. Схватила сам
да сметају мом организму, па сам
их потпуно избацила из употребе и
много ми је боље сада. Најбоље
освежење лети је лимунада и „сму-
ти” од воћа.

МИЛАН МИЛОЈЕВИЋ, 
шумарски инжењер:

– За освежење највише користим
воду, и зими и лети. Наравно, волим
да пијем и пиво. Храним се здраво.
Једем кувану храну скоро сваки дан.
У врелим летњим данима препору-
чујем што више воде и свеже салате.

Анкетирала

Мирјана Марић Величковић

Н. МАШИЋГ. ЧОВИЋ А. СТЕВАНОВИЋ М. МИЛОЈЕВИЋ

НАША АНКЕТА

ПИЈЕТЕ ЛИ ГАЗИРАНА ПИЋА?

Најбоље освежење вода и лимунада

Н. ИВКОВС. МИЛОСАВЉЕВИЋ

ХРОНИКА

ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

НЕПОД НО ШЉИ ВА ЛАКО ЋА ОДЛУ ЧИ ВА ЊА
Јед но лич но без 
пред став ни ка опо зи ци је

Про шао реба ланс буџе та

Усва ја ње првог ово го ди шњег реба лан -
са град ског буџе та било је нај ва жни ји
посао одбор ни ка локал ног пар ла мен -
та на сед ни ци одр жа ној 13. јула. Оче -
ки ва но и нажа лост, њој нису при су -
ство ва ли пред став ни ци гра ђа на из
опо зи ци о них стра на ка, пошто су,
наста вља ју ћи иска зи ва ње револ та јер
се њихо ви пред ло зи не увр шта ва ју у
днев ни ред, а уба цу ју допун ске тач ке
вла да ју ће већи не пред само засе да ње,
напу сти ли вели ку салу пре него што је
сед ни ца поче ла (о томе опшир ни је на
четвр тој стра ни у овом бро ју).

Реа го ва ли су пред став ни ци вла сти.
Гра до на чел ник Саша Павлов изнео је
став да пред ло зи опо зи ци је слу же у
поли тич ке свр хе, зато што су неки од
наве де них про бле ма у њима нере ши -
ви у крат ком пери о ду, а оста лим
мора ју да се посве те дру ги држав ни
орга ни, попут одре ђе них мини стар -
ста ва. О додат ним тач ка ма увр ште -
ним на пред лог Већа Павлов је казао
да се ради о „изме на ма пла но ва јав -
них и јав них кому нал них пред у зе ћа
које су после ди ца реба лан са град ског
буџе та”, те да су пред став ни ци опо -
зи ци је има ли довољ но вре ме на да се
с њима упо зна ју.

О све му што је било пред одбор ни -
ци ма исцрп но смо вас прет ход них
неде ља оба ве шта ва ли у изве шта ји ма
са сед ни ца Град ског већа. Поно ви ће -
мо кључ не ства ри. Град ска каса је
пуни ја за 172 мили о на дина ра, па је
сада „тешка” ско ро шест мили јар ди
дина ра. Реба ланс је за говор ни цом
„бра нио” заме ник гра до на чел ни ка
Пре драг Жив ко вић. Изво ри нов ца су
Покра ји на: 37 мили о на за изград њу
кана ли за ци је у Јабу ци и Ива но ву и
23 мили о на дина ра за атар ске путе -
ве, и Репу бли ка: 19 мили о на за купо -

Пошто ва ни госпо ди не Павлов,

Про шле су две годи не како смо били
код Вас на састан ку у тер ми ну пред -
ви ђе ном за гра ђан ство. Обе ћа ли сте
да ћете одре ди ти осо бу у Дирек ци ји
за изград њу која ће при пре ми ти тех -
нич ку доку мен та ци ју за изград њу
паса ре ле на Стре ли шту (ка „Авив
пар ку”).

У више навра та сам без у спе шно
поку ша ла да доби јем поврат ну
инфор ма ци ју пози ва ју ћи Ваш каби -
нет од тада. Нисам доби ла одго вор
(само да нисте ту, или да ћу бити оба -
ве ште на о исхо ду у вези с пред ме том
који сам при ло жи ла). Нарав но, раз у -
ме ће те као сва ки при сто јан човек,
стр пље њу дола зи крај, па сам поку -
ша ла и путем меди ја да под се тим на
про бле ма ти чан пре лаз код Ули це
Јова на Павло ви ћа и још већу флук ту -
а ци ју људи пре ко реги о нал ног пута,
нада ју ћи се да ћете реа го ва ти.

Недав но је и нови нар пор та ла pan-
cevo.city врло све о бу хват но опи сао
мно ге кључ не про бле ме с који ма се
суо ча ва нај мно го људ ни је пан че вач ко
насе ље, Стре ли ште. Про чи тај те га. У
ружан при лог све му иде и чиње ни ца
да нам већ дани ма не раде сема фо ри
на рас кр сни ци Прво мај ске ули це и
Ули це Боре Стан ко ви ћа (дирек тан
излаз са Стре ли шта).

Покре ну ли смо пети ци ју, доби ли
медиј ску подр шку „Пан чев ца” у више
навра та, пози тив но мишље ње Репу -
блич ке аген ци је за без бед ност сао бра -
ћа ја о реал ној потре би за изград њу
паса ре ле, раз го ва ра ли с Вама (пред -
мет је код Вас)... Ја сам као мештан ка
Стре ли шта и гра ђан ка Пан че ва исцр -
пла све сво је ресур се да ука жем на
важност реша ва ња ове ситу а ци је, коју
по при ро ди посла Ви, као од стра не
гра ђа на Пан че ва иза бра ни први човек
Гра да Пан че ва, као и над ле жни стру -
ков ни пред став ни ци Дирек ци је тре ба
први да уочи те. И реа гу је те!

Ми смо на раз го во ру доби ли Ваша
уве ра ва ња у децем бру 2015. и, наив -
но, пове ро ва ли да ћете се посве ти ти
паса ре ли. Од тог тре нут ка чује мо
само тиши ну. У међу вре ме ну се
реак ти ви рао „Бео воз” и ризи ци пре -
ла ска пру ге су још већи. Ако има мо у
виду нере дов ност чишће ња кана ла и
оре зи ва ња висо ко изра слог шибља и
коро ва изме ђу пру ге и реги о нал ног
пута, пеша ци ма је све непре глед ни ји
пре ла зак и све бли жи тра ги чан поку -
шај пре ла ска. Дођи те и сами, уве ри -
те се – овај пре лаз кори сте и мала
деца, и мла ди, и роди те љи с беба ма у
коли ци ма, и ста ри ји људи.

Оче ку јем Ваш одго вор и хит но
реша ва ње пита ња паса ре ле. Уна пред
хва ла. Неда Сто ја но вић

ви ну кућа за избе гли це и 16 мили о на
дина ра за спро во ђе ње ИПА про гра ма
пре ко гра нич не сарад ње. Тако ђе,
оства ре ни су поре ски при хо ди већи
од пла ни ра них на почет ку годи не.

– Након спро ве де них корек ци ја буџет
изно си пет мили јар ди и 900 мили о на
дина ра – закљу чио је Жив ко вић.

Жељ ко Сушец, шеф одбор нич ке
гру пе СНС-а, тим пово дом је рекао:

– Про јек ци ја буџе та је добро ура -
ђе на, као и сам реба ланс. Посто је
при хо ди у буџе ту Гра да и они ће уз
вели ку подр шку Вла де Вој во ди не и
покра јин ских секре та ри ја та бити
утро ше ни у скла ду са инте ре си ма
Пан че ва. Желим да упу тим похва ле
гра до на чел ни ку, заме ни ку гра до на -
чел ни ка, чла но ви ма Град ског већа и
свим запо сле ни ма у локал ној само у -
пра ви, као и дирек то ри ма који су
пре у зе ли одго вор ност за јав на и јав на
кому нал на пред у зе ћа, на томе што су
оства ри ли уште де.

Он је то што су опо зи ци о ни одбор -
ни ци напу сти ли сед ни цу назвао
„позо ри шном пред ста вом” и додао
да сва ки пред став ник гра ђа на пона о -
соб за рад у Скуп шти ни при ма дода -
так од 13.960 дина ра, а да га се нико
досад није одре као.

Вла да ју ћа већи на је доса да шњем
врши о цу дужно сти дирек то ра ЈП

Дирек ци је за изград њу и уре ђе ње гра -
да Пан че ва Маји Вит ман дала пуно ва -
жни ман дат од чети ри годи не. Изме -
ње ни су кадров ски пла но ви Град ске
упра ве, Град ске слу жбе за буџет ску
инспек ци ју, Слу жбе интер не реви зи је
гра да Пан че ва, Град ског пра во бра ни -
ла штва и Струч не слу жбе заштит ни ка
гра ђа на гра да Пан че ва за 2017, као и
мак си ма лан број запо сле них на нео д -
ре ђе но вре ме у систе му држав них
орга на, јав них слу жби и локал не
само у пра ве: укљу че ни су Град ска
упра ва, Библи о те ка, ново се љан ски
Дом кул ту ре, КЦП, ЈКП „Водо вод и
кана ли за ци ја” и ЈКП „Гре ја ње”.

Савет за род ну рав но прав ност
Скуп шти не гра да ини ци рао је при -
сту па ње изра ди Акци о ног пла на
Пан че ва за пре вен ци ју и зашти ту од
дис кри ми на ци је за пери од од 2017.
до 2020, па је и то про шло про це ду -
ру. Дата је сагла сност на Ста тут ЈКП-
а „Мла дост”, те на изме не и допу не
Про гра ма посло ва ња ЈКП-а „Водо вод
и кана ли за ци ја” с финан сиј ским
пла ном за 2017.

Изве шта ји о ста њу живот не сре ди не
и без бед но сти сао бра ћа ја у Пан че ву,
као и одлу ке о кре дит ном заду же њу
Гра да за 2015, 2016. и 2017. годи ну –
тако ђе су доби ли потреб ну већи ну.

С. Трај ко вић

ОТВО РЕ НО ПИСМО ЧИТА ТЕЉ КЕ ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ КУ

О паса ре ли на Стре ли шту

Нема их много, али их је довољно: одборници у акцији

Дан после скупа одборника у вели-
кој сали већници су наставили
састанке у соби 206 зграде Градске
управе. Прихваћено је неколико
обимних извештаја и донет је један
закључак.

О извршењу Одлуке о буџету гра-
да Панчева за период јануар–јун
2017. године говорио је заменик
градоначелника Предраг Живко-
вић. Да читаоце не бисмо замарали
детаљима из огромног материјала о
финансирању јавне потро-
шње, посветићемо се суштин-
ским бројкама: у поменутом
периоду на нивоу града
наплаћени су јавни приходи
од 7,12 милијарди динара
(бруто). Од тог новца на при-
ходе Републике односи се око
30 одсто, Покрајине око 36
одсто, а Града мало мање од
30 одсто.

Класична буџетска потро-
шња приходовала је 1,7
милијарди динара, а дефицит
до краја шестог месеца изно-
си 170 милиона динара. У
истом периоду за отплату
главнице домаћим кредито-
рима исплаћено је 92,3 мили-
она, а за камате 9,4 милиона
динара. У табеларном прегле-
ду планираних и извршених
расхода и издатака буџета
стоје детаљни описи како је
новац потрошен. Доступан је и гра-
ђанима.

На тему финансија ЈП Дирекци-
је причала је представница тог јав-
ног предузећа. Већници су изгла-
сали финансијске извештаје од
првог дана јануара до последњег
дана новембра 2016. и онај који се
тиче целе године (раздвојени су
пошто је промењен статус предузе-
ћа 1. децембра 2016), акт о ревизи-
ји завршног рачуна и документ о

степену реализације програма
пословања.

Законску обавезу подношења
рачуна градским оцима испоштова-
ли су и надлежни из ЈКП-а „Водо-
вод и канализација”. Нето губитак
предузећа у 2016. години износи 5,2
милиона динара: у трошковима
велико учешће имају амортизација
и ненаплаћена потраживања стари-
ја од 90 дана од дана доспелости.
Извештавање о овој тачки дневног

реда било је толико исцрпно и
детаљно да је Живковић прекинуо
известиоца и захвалио му.

На крају, Градско веће је одобри-
ло пријаву предлога пројекта Града
на јавни конкурс за финансирање и
суфинансирање пројеката у области
предшколског образовања и васпи-
тања под јасним називом „Рекон-
струкција објекта ватрогасног дома
у вртић у Иванову”.

С. Т.

НА САСТАНКУ ВЕЋНИКА

Финансијски извештаји 
у фокусу



Волео бих да мир но
живи мо на Оплен цу,
каже принц

На први поглед сасвим оби чан
пар седео је про шле сре де уве -
че у пан че вач ком ресто ра ну
„Поко локо”. Ћаска ли су, пред
њима је била бога та трпе за.

Ипак, гости су били више
него несва ки да шњи: принц
Ђор ђе Кара ђор ђе вић (33) и
Енгле ски ња Фелон Рај ман
Кара ђор ђе вић (22). Они су
дегу сти ра ли хра ну за кете ринг
која је три дана касни је послу -
же на на њихо вом вен ча њу на
Оплен цу. Уз аси стен ци ју Јови -
це Божи ћа, њихо вог пан че вач -
ког дома ћи на и лон дон ског
ком ши је, накрат ко смо их
пре ки ну ли.

Мла ди Кара ђор ђе вић, ста -
ри ји син пре ми ну лог прин ца
Томи сла ва, добро гово ри срп -
ски. Нај пре је рекао:

– Хра на је сјај на, не може да
буде боља. Срби ја је нај леп ша
земља на све ту: због људи,
атмос фе ре и опу ште но сти коју
осе ћам. Овде је све при род но,
за раз ли ку од Енгле ске, чији

ста нов ни ци често делу ју као
да су испро гра ми ра ни. Пола
годи не смо овде, а пола тамо.
Волео бих да мир но живи мо
на Оплен цу, тамо је дане про -
во дио и мој отац: то је срце
Кара ђор ђе ви ћа.

Обја снио је да му је изу зет -
но дра го што ће се оже ни ти на
дво ру свог деде.

– Веру јем да ће наше вен ча -
ње наи ћи на сим па ти је како у

Срби ји, тако и у Енгле ској и да
тиме зида мо и нови мост
изме ђу Кра ље ви не Енгле ске и
Срби је. Жао ми је што мој
отац Томи слав није с нама,
али сам уве рен да је поно сан
на мене што сам за овај узви -
ше ни чин иза брао Срби ју, где
су нам коре ни – казао је Ђор -
ђе Кара ђор ђе вић.

Додао је да наш језик боље
раз у ме него што га гово ри, те

да га је нау чио и да га још увек
учи уз помоћ при ја те ља, као и
обич них људи с који ма се
сусре ће. Поже лео нам је све
нај бо ље у про фе си о нал ном и
при ват ном живо ту; на кон цу,
оста вио је ути сак ведрог и
скром ног мла ди ћа, који је уз
то – принц.

Ђор ђе Кара ђор ђе вић и
Фелон Рај ман Кара ђор ђе вић у
гра ђан ском бра ку су од 16.
јула про шле годи не, а 15. јула
ове годи не заве то ва ли су се и у
Цркви Све тог Ђор ђа на
Оплен цу. Иако Срби ја није
монар хи ја, вен ча ње је у све ту
назва но „кра љев ским”, с обзи -
ром на то да су Кара ђор ђе ви -
ћи крв но пове за ни са европ -
ским дво ро ви ма. На вен ча ње
уну ка кра ља Алек сан дра и
пра у ну ка кра ља Петра Првог и
њего ве иза бра ни це дошли су
гости из Јапа на, САД, Кана де,
Немач ке... Из целог све та.

Принц Ђор ђе је с Јови цом
Божи ћем у Срби ји покре нуо
посао: осно ва ли су пива ру
„Принц”. Овај, како веру ју,
буду ћи свет ски бренд слу жен
је зва ни ца ма на Оплен цу.

С. Трај ко вић

Леп тир ња че су врло цење не
за засни ва ње у покров ним
усе ви ма. Нај че шће се кори -
сте: инкар нат ска дете ли на,
сточ ни гра шак, маља ва гра -
хо ри ца, луцер ке, лупи не,
црве на дете ли на, коко тац,
бела дете ли на и дру ге.

У савре ме ној пољо при -
вре ди рас по ла га ње азо том и
њего ва упо тре ба има ће све
већи ути цај на одр жи вост
ове при вред не гра не. Уво ђе -
њем покров них усе ва који
су засно ва ни леп тир ња ча ма
у ширу прак су могу ће је у
одре ђе ној мери пози тив но
ути ца ти на овај про блем.
Позна то је да леп тир ња че
живе у раз ли чи тим сим би -
от ским одно си ма с микро -
ор га ни зми ма. На њихо вим

коре но ви ма нала зе се
земљи шне бак те ри је азо то -
фик са то ри, које атмос фер -
ски азот везу ју у једи ње ња
доступ на биљ ка ма. На овај
начин леп тир ња че под ми -
ру ју сво је потре бе за азо -
том, али и потре бе наред -
ног усе ва.

Такође, здру жи ва њем леп -
тир ња ча с глав ним усе вом
пре нос азо та може бити зна -
ча јан, а те вред но сти се могу
кре та ти од 30 до 50 одсто од
њего ве укуп не фик са ци је.
На тај начин у одре ђе ној
мери сма њу је се потре ба за
додат ном исхра ном гаје них
биља ка мине рал ним азот -
ним хра ни ви ма. Има ју ћи то
у виду, сим би от ски одно си
леп тир ња ча са земљи шним
бак те ри ја ма, азо то фик са то -
ри ма, посеб но су упо тре бљи -

ви у покров ним усе ви ма.
За ози му сетву покров -

них усе ва погод не су инкар -
нат ска дете ли на, маља ва
гра хо ри ца и ози ми гра шак.
Ове јед но го ди шње леп тир -
ња че нај ве ћи део био ма се и
азо та про из во де у про ле ће,
јер већа био ма са обез бе ђу је
и више фик си ра ног азо та.
Тако маља ва гра хо ри ца од
почет ка мар та па нада ље
фик си ра два кило гра ма
азо та днев но, а дока за но је
и да пове ћа ва при нос куку -
ру за, тако да у том слу ча ју
оправ да ва при ме ну покров -
ног усе ва као агро тех нич ке
мере. Ози ми гра шак, гра хо -
ри ца и луцер ка у покров -
ном усе ву могу обез бе ди ти
и до 100 одсто азо та за

наред ни усев кром пи ра.
Код упра вља ња таквим

покров ним усе ви ма од нај -
ве ће је важно сти одре ди ти
вре ме сетве, како би се с
јед не стра не омо гу ћи ло
пре зи мља ва ње биља ка, а с
дру ге, да би се фор ми ра ла
већа коли чи на био ма се и
веза ло више атмос фер ског
азо та. С тим у вези, а да би
поје ди ни чита о ци при ме -
ни ли неку од наве де них
леп тир ња ча, у наред ном
бро ју „Пан чев ца” обја ви ће -
мо како и када поје ди не
леп ти ра ња че тре ба засно ва -
ти, да ли саме или у здру -
же ној сетви, и када их тре ба
зао ра ти да би се земљи ште
обо га ти ло орган ском мате -
ри јом и нај не оп ход ни јим
хемиј ским еле мен том у
исхра ни биља – азо том.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 21. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Леп тир ња че у 
покров ним усе ви ма

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

ПАН ЧЕВ ЦИ УЧЕ СТВО ВА ЛИ У ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈИ ВЕН ЧА ЊА НА ОПЛЕН ЦУ

КРА ЉЕВ СКИ ЗА ПРИН ЦА ЂОР ЂА

Више од тридесет година стану-
јем на Котежу 2 и сведок сам
како се ово насеље годинама раз-
вијало. Данас је то, у комуналном
смислу, лепо уређен део Панче-
ва, са свим потребним садржаји-
ма (пијаца, банка, пошта, дечји
вртић, апотеке, дечја игралишта,
уређени паркинг-простори и
пешачке стазе, трговачки и уго-
ститељски објекти, пекаре, меса-
ре, фризери, обућари и др.). Због
свега тога без претеривања се
може рећи да је лепо живети на
Котежу 2.

Ми котежани поносимо се
зеленилом у свом насељу
(широке травне површине,
дрвореди и други засади дрве-
ћа). У шали говоримо да смо у

„шумском насељу”, јер у овим
топлим данима са задовољ-
ством шетамо у хладу бујних
крошњи платана и другог дрве-
ћа. Посебно смо задовољни и
захвални Јавном комуналном
предузећу „Зеленило” за све
оно што је до сада учинило и
што и даље чини на озелењава-
њу нашег насеља.

Ипак, ево и неколико
замерки. Својевремено су
урбанисти предвидели да на
ободу овог насеља, између
Војвођанског булевара, Кра-
љевачке улице и Улице Иве
Курјачког, буде спортски цен-
тар. Протекле су деценије, а
од тога ништа. У међувремену
је од тог простора „уштинут”

један део за индивидуалну
стамбену изградњу, изграђени
су још један ред нових кућа и
нова (Ваљевска) улица. Прео-

стали део површине је делом
зарастао у коров, а делом га
вреднији станари користе
засађујући ту парадајз, лук и

друго поврће. Поставља се
питање да ли су урбанисти
променили намену тог про-
стора, или пак градска власт
нема средстава за изградњу
спортског центра.

Уз све изречене похвале,
„Зеленилу” се могу ставити и
две замерке. Док део радника
тог предузећа сваке године сади
нове саднице, други део о њима
не води рачуна. У сушном
периоду, какав је био прошло-
годишњи, а и овогодишњи, оне
се не заливају, па се, без форми-
раног кореновог система, део
засађеног дрвећа брзо осуши.
Другу небригу показују радни-
ци који косе траву, јер косилица-
ма ударају у стабла и оштећују

их – на приземном делу стабла
остају „ране” због којих се дрве-
ће превремено суши.

Уз то, на јавним површина-
ма Котежа 2 мало је клупа за
седење. Нема их довољно на
дечјем игралишту, где би
родитељи, деке и баке седели
док се деца играју, а мало их је
и уз шеталишта. Кад се иде
стазом дуж Војвођанског буле-
вара, на делу од сто метара, од
улаза број 2 до 16 (на Котежу
1) има чак 13 клупа, а на делу
улице од скоро једног киломе-
тра, који припада Котежу 2, од
улаза 18 до 52, постоје само
две клупе које су на своју руку
направили сами станари.

Момир Пауновић, пензионер

ПИСМО ЧИТАОЦА

О уређењу Котежа 2

Радничко културно-уметничко
друштво „Јединство” посетило
је крајем јуна Босну и Херце-
говину и четвородневном тур-
нејом успешно завршило играч-
ку сезону. Том приликом су оби-
шли и Неум на Јадрану, Мостар
и Сарајево.

– Били смо гости на Међуна-
родној вечери фолклора, која се
већ шесту годину заредом одр-
жава у Вионици (Херцеговина)
и заједно с још двадесет три
учесника из земаља широм све-
та представили смо нашу
земљу. Извели смо циганске
игре из Војводине и влашке
игре Радујевца (Хобишница) –
рекла је Јована Пековић из
КУД-а „Јединство”.

На овом фестивалу су,
поред Србије, гостовала и
фолклорна друштва из Пољ-

ске, Румуније, Мађарске, Пор-
торика и Француске.

РКУД „Јединство” је про-
шле године у августу учество-
вало на фестивалу „Fest in
Folk Cor re do u ra” у Гимараису
(Португалија), а крајем годи-
не је гостовало и у Италији.

– Већ у октобру чека нас
нешто ексклузивно, јер ћемо

имати прилику да наш град и
земљу представимо на другом
континенту, у Кини. Вредно се
припремамо. У августу наступа-
мо у Пожаревцу, а у септембру
почиње нова играчка сезона. За
нас нема одмора и поносни смо
што све ово успевамо сами, без
икакве помоћи спонзора и
материјалне подршке. Ипак,

позивамо све заинтересоване да
нам помогну да се заједно бори-
мо за очување традиције, култу-
ре, народне игре и песме –
рекла је Јована Пековић.

РКУД „Јединство” је среди-
ном јуна одржало целовечер-
њи концерт у дворани Култур-
ног центра Панчева. Пуна два
сата публику у препуној сали
увесељавали су ансамбли
„Јединства” и гости: КУД „Нео-
лит” из Старчева и „3. октобар”
из Банатског Новог Села. Чла-
нови РКУД-а „Јединство” за
овај концерт су припремили
пет кореографија првог ансам-
бла и по две кореографије при-
премних и нижих ансамбала и
на тај начин су представили
резултате свог рада у претход-
ној години.

М. М. В.

ШЕСТО МЕЂУНАРОДНО ВЕЧЕ ФОЛКЛОРА У ВИОНИЦИ

„Јединство” гостовало у Босни и Херцеговини

Резул та ти рада прве Интер на -
ци о нал не там бу ра шке ради о -
ни це, коју је Там бу ра шки цен -
тар „Там бу ра то ри јум” орга ни -
зо вао од 9. до 15. јула на Чар -
да ку, пред ста вље ни су кон цер -
том у Народ ној башти у субо -
ту, 15. јула.

Три де се так уче сни ка из Срби -
је, Црне Горе, Репу бли ке Срп ске,
Маке до ни је, Чешке, Руму ни је и
Хрват ске пред ста ви ло се у окви ру

соли стич ког, камер ног и орке -
стар ског сег мен та.

– Напра ви ли смо интер на -
ци о нал ни репер то ар с песма -
ма као што су „Чар даш”,
„Лари на песма” и „Кан кан”,
неке ком по зи ци је које нису
мно го зах тев не, а врло су попу -
лар не за шире народ не масе и
за овај узраст, јер су уче ство ва -
ла деца од десет до осам на ест
годи на – рекао је Буди мир

Сто ја но вић, пред сед ник „Там -
бу ра то ри ју ма”.

Он је иста као да је визи ја
овог про јек та да се там бу ра у
реги о ну и шире пре зен ту је на
нај бо љи могу ћи начин. С
децом су у ради о ни ца ма ради -
ли еми нент ни струч ња ци у
там бу ра шкој обла сти: проф.
Вла до Чатић и проф. Тихо мир
Дамја но вић из Хрват ске,
проф. Буди мир Сто ја но вић и

Мари ја на Мар ки, дири гент -
ки ња из Субо ти це.

Циљ Там бу ра шког цен тра
„Там бу ра то ри јум” је одр жа ва -
ње и даље уна пре ђи ва ње там -
бу ра шке музи ке, као и раз вој
све сти о очу ва њу кул тур не
башти не овог под не бља.

За зим ски пери од пла ни ран
је и семи нар за еду ка ци ју руко -
во ди ла ца и дири ге на та там бу -
ра шких орке ста ра. М. М. В.

ПРВА ИНТЕР НА ЦИ О НАЛ НА ТАМ БУ РА ШКА РАДИ О НИ ЦА

Кон церт мла дих там бу ра ша

Принц Ђорђе и његова изабраница с Јовицом Божићем
и менаџментом ресторана „Поко Локо”
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Keď zavítate do Vojlovice k tete Anne Ku-
chárikovej-Brezinovej, najprv sa ocitnete
v kvetinovej záhrade, potom v pokračova-
ní dvora uvidíte záhradu so všetkou se-
zónnou zeleninou a ovocím, a následne,
keď vojdete do domu, všimnete si etno vý-
stavný priestor, síce už so značne menším
počtom exponátov než predtým, pretože
svoju bohatú zbierku premiestnila do
miestností Miestneho odboru Matice slo-
venskej Vojlovica-Pančevo, na Námestie
XII. vojvodinskej brigády č. 10. 

Nejako mi nefunguje počítač, sťažuje sa.
Zdá sa, že sa pokazil pevný disk. Áno, vo
svojom ôsmom decéniu života, už cca
desať rokov pracuje s počítačom. Kedysi
pred rokmi sa zapísala na školenie pre
prácu s počítačom. Veľmi mi to pomáha,
ako hovorí, zachovať staré fotograie a
rôzne doklady z našej minulosti, ktoré sa
skenujú a kopírujú pre príležitostné vý-
stavy. Originály uchováva a ukazuje len
pri výnimočných príležitostiach. Tu sú,
samozrejme, aj nové fotograie, lebo teta
Anna je veľkou milovníčkou fotograie a
našou kronikárkou. 

· Ústav pre kultúru vojvodinských Slo-
vákov tradične organizuje fotosúťaž.  Té-
mou 6. fotosúťaže v r. 2016 boli „Staré re-
meslá a práca okolo domu a v poli“. Vaša
fotograia „Práca kováča“ z r. 1964 obsa-
dila prvé miesto.

- Vzhľadom na to, že mám veľa starých
fotograií, na ktorých sú zaznamenané
rôzne udalosti z minulých čias, akými sú
rodinné, výstavba domov, žatevné práce,
vinobranie, rôzne remeselnícke práce, a
pripravovali sme aj výstavu fotograií v
priestoroch Matice na tému prác, poslala
som do súťaže okolo tridsať fotograií. O
fotosúťaži som sa dozvedela z týždenníka
v slovenskom jazyku Hlas ľudu. Vlastne,
moja priateľka Eva Lenhartová, ináč uči-
teľka na dôchodku, ma prehovorila, aby
som sa záväzne zúčastnila súťaže. Neskôr
som sa dopočula, že do súťaže bolo po-
slaných 213 fotograií 20 účastníkmi z
viacerých miest. Komisia hodnotila foto-
graie na základe toho, čo všetko vďaka
zaznamenaným udalostiam možno zistiť.
Na odmenenej fotograii sú majster ko-
váč Pavel Červenák, ináč počas celého
pracovného života majiteľ súkromnej ko-
váčskej dielne vo Vojlovici, a žiak Martin
Gubečka, oblečení v charakteristickom a
pre tú prácu vhodnom pracovnom ode-

ve. Za odmenu som dostala počítačový
skener.

· Značnú časť exponátov sme pre-
miestnili do miestností Matice sloven-
skej vo Vojlovici. Kedy sa to uskutočnilo? 

- Toho 28. marca v r. 2010 sa mi splni-
lo dávnejšie želanie mať nejaký kútik, v
ktorom by boli vystavené všetky tie cen-
né veci našich predkov: kroje, predmety
a nástroje... Teda jeden etno priestor,
ktorý by bol všetkým zaujatým návštev-
níkom k dispozícii. To sa vlastne začalo
v r. 2008, keď sme vďaka vtedajšej pred-
sedníčke Miestneho odboru Matice slo-
venskej Aničke Markovej dostali na po-
užívanie v tom čase značne ruinované
priestory starej ambulancie vo Vojlovici.
Vďaka prostriedkom z fondu Slovak
AID a Úradu pre Slovákov žijúcich v za-
hraničí boli dve miestnosti úplne reno-
vované a v súčasnosti sa tam nachádza,
ako tomu hovoríme, Múzeum tradič-
ných odevov a predmetov vojlovických
Slovákov.

· Vy ste v podstate vybavili túto expo-
zíciu.
- Väčšinou áno, lebo tie veci boli v mo-
jom dome, v skriniach, v škatuliach, do-
konca aj na povale. Keď sme tieto veci za-
niesli do Matice a umiestnili ich v zaria-
denom priestore, bola som neuveriteľne
šťastná. Je to ako keď si uvedomíte, že sa
vaša dcéra dobre vydala. Keď som sa však

vrátila domov, zrazu som pocítila prázd-
notu v dome, bolo mi do plaču. Každo-
denne som chodila do tých miestností,
ešte niečo akože upraviť, opraviť. Občas
aj dvakrát denne. Samozrejme, časom
som si zvykla na to.

· Aj naďalej sa zaoberáte organizova-
ním výstav, etnograiou?
- Títo moji matičiari ma nijako nešetria.
Je mi potešením pracovať v takej atmos-
fére, keď sa zoskupíme ohľadom mani-
festácií a aktivít, v rámci ktorých má kaž-
dý svoje úlohy. Mám na starosti adekvát-
ne oblečenie, keď to vyžadujú okolnosti.
Priala by som si, aby sa aj mladší začali
zaujímať o tieto aktivity. Ešte sa rada po-
chválim, že som pred tromi rokmi za
svoju doterajšiu prácu získala hodnosť
čestného člena Matice slovenskej v
Srbsku. 

· Tento rozhovor sme začali otázkami
týkajúcimi sa súčasnosti. Na čo si s pote-
šením spomínate?

- Na poli kultúry, na prácu v SKOS-e
Detvan. Ako jedna zo zakladateľov spol-
ku, v r. 1975 aj ako choreograka folklór-
neho súboru, spolu s Tomášom Brezi-
nom zaradila som do repertoáru dnes už
aj vo folklórnych kruhoch v zahraničí
známe choreograie – vojlovické tapan-
toše. Pracovala som v ochotníckom di-
vadle ako herečka, režisérka, kostýmový
dizajnér, pred založením spolku, ale aj po

založení spolku, ako jeho predsedníčka.
Som zakladateľkou detského súboru Per-
ličky a ako predsedníčka výšivkárskej
sekcie bola som aj autorkou výstav u nás
a v zahraničí.

· Pracovali ste ako zdravotná sestra?
- Ukončila som zdravotnú školu – čo
bolo v tom čase v mojom prostredí pre-
cedensom – a takpovediac celý pracovný
život som strávila v ambulancii dusikár-
ne (Azotara). Rada si spomínam na svoj
skvelý kolektív pod vedením doktora Je-
rića. Nejaký čas som pracovala v Nemec-
ku, kde som sa veľa naučila, a určité ob-
dobie som pôsobila aj v Iraku. 

· Veľa ste cestovali?
- Odjakživa som chcela navštíviť svet.

Bola som v Amerike, Kanade, Austrálii,
precestovala som takmer všetky európs-
ke krajiny, samozrejme aj bývalú Juho-
sláviu. Kdekoľvek som bola, navštívila
som nielen pozoruhodnosti, ale záväzne
aj kostoly a cintoríny, lebo aj tu sa mož-
no veľa dozvedieť o nejakom národe.
Keďže rada fotografujem, mám obrovs-
kú zbierku fotografií z tých ciest a z času
na čas si „zacestujem“ po tých spomien-
kach.

· Narodili ste sa v Bielom Blate, ktoré
poznáme aj pod názvom Lizika?
- Narodila som sa a žila tam do r. 1941.

Potom môj otec kúpil salaš v pančev-
skom poli a 25 láncov (merná jednotka,
do slovenčiny prevzatá v tunajšom pro-
stredí) pôdy. V žiadnom prípade som
tam nechcela ísť. Mala som vtedy štyri
roky. Začala sa vojna a teta z Belehradu
poslala svoje deti k nám na salaš, lebo
Belehrad bombardovali, a na salaši ani
jedlo nechýbalo. Mala som teda skvelú
spoločnosť. Prvú triedu som ukončila v
Titeli, kde bývala moja babka – otcova
matka – a otcova sestra. Do Vojlovice
som prišla v r. 1947 a zapísali ma do slo-
venskej triedy. Potrebovala som nejaký
čas na prispôsobenie sa novému prostre-
diu. Rýchlo som sa skamarátila so spolu-
žiačkami. 

·Teta Anna, toto je len veľmi stručný
prehľad Vašej činnosti, ďakujem Vám. 

- Počkaj, potrebujem jednu vitrínu do
Matice, z troch strán obloženú sklom a
so štyrmi policami, aby som tam položila
všetky tie veci týkajúce sa zásnub, a dva
podstavce z plátov, ktoré budú mať tyč,
keď položím igurínu...

Michal Marko

NA NÁVŠTEVE U ANNY KUCHÁRIKOVEJ, VÝHERKYNE PRVEJ CENY ZA STARÚ FOTOGRAFIU

RADA SI SPOMÍNAM

Vysoko ohodnotená fotografia z konkurzu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov 
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programu počas víkendu. Tak sa
napr. 30. júla v sále ZŠ Jána Ča-
jaka v Petrovci uskutočňuje ša-
chový turnaj Slovenských ná-
rodných slávností. Do piatka 4.
augusta bude v Novom Sade a v
Báčskom Petrovci otvorených
viacero výstav kníh, obrazov,
grafík a fotograií. Jednou z dô-
ležitých predvíkendových uda-
lostí je aj tradičné stretnutie
mládeže v Slovenskom dome v
Báčskej Palanke. Tam budú no-
vým najlepším mladým bakalá-
rom, magistrom a doktorom
vied udelené pochvaly a hod-
notné odmeny. V ten deň aj čle-
novia Národnostnej rady uspo-
riadajú slávnostné zasadnutie. 

V priebehu prvého dňa (pia-
tok) hlavnej časti programu sa
postupne od ranných hodín do
popoludnia uskutoční otvára-
nie rôznorodých výstav: začnúc
13. medzinárodnou ilatelistic-
kou výstavou Petrovec FILA
2017, pokračujúc expozíciou
ľudových krojov a ľudových ná-
strojov až po prezentáciu knihy
Slovenské národné slávnosti II.
Predseda okresu Báčsky Petro-

vec je hostiteľom recepcie pre
početných hostí, vrátane dele-
gácií partnerských miest. Oi-
ciálne otvorenie slávnosti sa
uskutoční predvečerom a večer
sa veriaci budú môcť zúčastniť
slávnostnej liturgie v petrovskej
evanjelickej cirkvi. Neskoré ve-
černé a nočné hodiny sú vyčle-
nené pre milovníkov populár-
nej hudby, ktorých budú rozve-
seľovať slovenské rockové sku-
piny.

Sobota sa začína futbalovým
turnajom mladých hráčov. Prá-
ve vtedy budú aj členovia Mati-
ce vítať hostí a o 10.00 hod.
usporiadajú slávnostné zasad-
nutie Matice slovenskej. Počas
dňa budú návštevníci stáť pred
ťažkou voľbou: ísť na jarmok
umenia v centre Petrovca alebo
sledovať súťaž vo varení zajačie-
ho paprikášu; počúvať výklady
na medzinárodnom kongrese
diabetikov alebo navštíviť cir-

kev a pozrieť si prezentáciu cir-
kevného zboru i vystúpenie
chóru. Pre všetkých účastníkov
slávností je zabezpečený obed.
V popoludňajších hodinách
slovenské spisovateľky tradične
predstavia svoje knihy a slo-
venskí učitelia zo Srbska sa
stretnú s kolegami z okolia. V
rovnakom čase bude v organi-
zácii Ústavu pre kultúru vojvo-
dinských Slovákov prezentova-
né a ohodnotené siedme kolo
fotosúťaže na tému detstva voj-
vodinských Slovákov. Zvyšok
večera sa bude niesť v znamení
galakoncertu slovenských fol-
klórnych súborov, na ktorom sa
môžu hostia príjemne zabaviť.

Nedeľňajšie predpoludnie
patrí športovcom a rekreačným
športovcom. Súperiť budú lovci,
rybári a stolnotenisti, kým po-
obede si na futbalovom ihrisku
zmerajú sily najprv veteráni, a
neskôr aj aktívni hráči. V pe-
trovskej evanjelickej cirkvi sa
bude konať slávnostná liturgia.
Poobedňajšie kultúrne poduja-
tia sa začnú detským divadel-
ným predstavením Dvanásť me-

siacov v podaní žiakov základ-
nej školy z Padiny a budú ukon-
čené večerným dramatickým
predstavením Trampoty farmá-
ra Johna Enderbyho v podaní
ich dospelých hereckých kole-
gov pochádzajúcich z rovnaké-
ho mesta a z Kovačice. Medzi
týmito dvomi divadelnými hra-
mi hostia sa môžu zúčastniť
stretnutia slovenských noviná-
rov, ale aj povzbudzovať det-
ských bicyklistov na Námestí
slobody a tešiť sa z vystúpení
viacerých detských folklórnych
súborov. 

Ako aj každý rok, Slovenské
národné slávnosti sprevádza ce-
lý rad zaujímavých športových
a kultúrnych udalostí: 22. júla
turnaj v malom futbale – súťaž
o putovný pohár veľvyslankyne
Slovenskej republiky – vo Voj-
lovici a Slovenská maliarska ko-
lónia v Kulpíne; 29. a 30. júla
Predslávnostné dni v Kulpíne;
30. júla turnaj v bowlingu v Ko-
vačici a 5. augusta 9. stretnutie
zberateľov a burza v Báčskom
Petrovci.

Ivan Zafirović

Galakoncerty 
afirmovaných a 
detských folklórnych
súborov

Rôznorodé športové
súťaženia

Dve divadelné
predstavenia

Slovenské národné slávnosti bu-
dú po dvadsiaty šiestykrát uspo-
riadané v dňoch 4. – 6. augusta v
Báčskom Petrovci. Matica slo-
venská v Srbsku je hlavným or-
ganizátorom podujatia, realizo-
vaného s výdatnou pomocou
okresu Báčsky Petrovec a Ná-
rodnostnej rady slovenskej ná-
rodnostnej menšiny v Srbsku.
Slávnosti vskutku trvajú omno-
ho dlhšie, až šesť dní, keďže sa
organizujú aj rôznorodé mani-
festácie v iných mestách, kde ži-
jú Slováci alebo v samotnom
Báčskom Petrovci, a to ešte pred
uskutočnením hlavných bodov

NAJVÄČŠIA SLÁVNOSŤ SLOVÁKOV V SRBSKU

ŠESŤDŇOVÉ OSLAVOVANIE KULTÚRY DUCHA A TELA

NA NÁVŠTEVE U JÁNA GUBU Z PIVNICE

HORLIVÝ STRÁŽCA SPOMIENOK
V minulom roku 2016 Ústav pre
kultúru vojvodinských Slovákov
v Novom Sade organizoval kon-
kurz týkajúci sa výberu najlep-
ších starých fotograií na tému
práca. Koncom októbra toho ro-
ku na základe rozhodnutia od-
bornej poroty boli tým najlepším
udelené odmeny. Dve prvé od-
meny získali naša spoluobčianka
Anna Kucháriková z Vojlovice a
Ján Guba z báčskej dediny Pivni-
ca. Pán Guba je už celé desaťro-
čia veľmi aktívny vo svojej dedi-
ne, ktorá má okolo 3300 obyva-
teľov, z toho približne 2300 Slo-
vákov.

· Pán Guba, na úvod nám tak
skrátka povedzte niečo o sebe.
- Mám 75 rokov. Som dôchod-
ca a povolaním som zámočník.
Najprv som pracoval
v pivnickom mlyne, potom v
poľnohospodárskom družstve,
neskôr v mliekarni Pivnica, a na
konci v ZŠ 15. októbra, ako ku-
rič. Remeslu som sa najprv učil
v Subotici, a potom v továrni
Istra Kula, kde som aj úspešne
ukončil tretí ročník remesla. Do
Kuly som odišiel, lebo som ak-
tívne hral futbal. Neskôr som
hral futbal v Pivnici a tu som
skončil športovú kariéru v roku
1965.

· Kde sa vzala Vaša láska k fo-
tograii?

- Fotograiou som sa začal za-
oberať ešte na základnej škole v
Pivnici. Lásku k tomu umeniu a
remeslu mi vštepil môj učiteľ
Emil Klobušický, ktorý bol aj
prvým fotografom Matice slo-

venskej v Juhoslávii. Už vo veku
desať rokov vedel som vyhoto-
viť fotograie. Pri jednej príleži-
tosti, keď sme, ako škola, cesto-
vali na exkurziu do Ochridu, fo-
til som celý zájazd. Keď som
išiel do Subotice na remeslo, bý-
val som na internáte a tam som
bol členom fotosekcie.

· A po ukončení vzdelávania?
- Pokračoval som vo fotogra-

fovaní zaujímavých udalostí v
Pivnici: futbalové zápasy, de-
dinské zábavy, tance, folklórne

vystúpenia a pod. Kedysi v ro-
ku 1967/1968 bola v rámci Fol-
klórneho spolku V pivnickom
poli založená fotosekcia a na
začiatku používala moje prí-
slušenstvo. Ja som jedným zo
zakladateľov Folklórneho spol-
ku a, samozrejme, sekcie. V
spolku som bol najprv fotogra-
fom. Fotografoval som všetko
do r. 1975, 1980 a potom som
prestal, lebo sa mi pokazil apa-
rát. Súčasťou vedenia Folklór-
neho spolku som bol tridsať

rokov, do roku 1995: buď ako
predseda alebo tajomník, t. j
ako človek, ktorého názor a
slovo rešpektujú. Potom prišli
nejaké iné časy. A začali sme
23. mája r. 1965 veľmi skrom-
ne. Mali sme jednu 500-watto-
vú žiarovku, jeden mikrofón a
zosilňovač ručnej výroby na ja-
visku.

· Pri príležitosti udeľovania
odmien v Báčskom Petrovci po-
vedali ste mi, že zbierate staré
veci.

- Áno, najviac staré fotogra-
ie, a to o dôležitých udalostiach
a významných javoch v Pivnici.
Zbieram ich už cca tridsať ro-
kov. V mojej kolekcii je viac než
2000 starých fotograií. Najstar-
šia pochádza z roku 1900 a na
nej sú zachytení Pivničania, keď
boli v Šíde. Uchovávam aj staré,
tradičné slovenské kroje, ale ne-
mám na to dostatočný priestor.
Náš kultúrno-umelecký spolok
má krásnu kolekciu krojov. V
období rokov 1970 až 1980 som
pre Folklórny spolok zaobstaral
14 – 15 krojových súprav. Staré
kroje sme, ako spolok, dostali
od našich spoluobčanov a ja
som na Slovensku nakupoval
potrebný materiál na opravu
kompletného tradičného odevu.
Jedna naša stará Pivničanka bo-
la rada, že nám môže pomôcť
pri oprave a renovácii starých
krojov. Okrem nášho autentic-
kého tradičného dedinského
odevu, mali sme aj krojové sú-
pravy, ktorých korene siahajú na
samotné Slovensko. V určitom
čase sme totižto od krajanov zo
Slovenska dostali, ako vzorky,
staré kroje, podľa ktorých sme si
ušili nové odevy, v ktorých sme
sa, ako folklórna skupina, snaži-
li predstaviť tance z našej mater-
skej krajiny – Slovenska.

· Keďže ste, aj ako dôchodca,
zaujatý poľnohospodárstvom,
čím sa zaoberáte vo voľnom
čase?

- Píšem o dejinách Pivnice.
Veľmi sa zaujímam o genealó-
giu. Pivnica ma usporiadanú
kroniku. Kulpín taktiež. Ale v

Silbaši či Laliti to zatiaľ neuro-
bili. Problém je v tom, že štát
zobral staré cirkevné knihy.
Vlastním všetky zachované cir-
kevné matriky a zápisnice Piv-
nice ešte od roku 1791. Zozbie-
ral som ich vďaka nášmu niek-
dajšiemu kňazovi slovenskej
evanjelickej a. v. cirkvi Gustavo-

vi Vladimírovi Babylonovi.
Značnú časť materiálu mi zaob-
starala aj dcéra, ktorá študovala
dejiny v Bratislave. Píšuc svoju
diplomovú prácu, chodila do
archívu slovenského múzea v
Martine, kde vyhľadala doku-
menty o Pivnici z XIX. storočia.
Všetok zozbieraný materiál
(matriky, zápisnice, fotograie,
mapy) som digitalizoval a uspo-
riadal, systematizoval na počí-
tači. Jeden známy vytvoril pre
mňa špeciálny počítačový pro-
gram na zadávanie a spracova-
nie dát o obyvateľoch Pivnice.

Ivan Zafirović

Vznik Lutherovej
záhrady 
vo Wittenbergu 

Strom reformácie 
v Jánošíkovej ulici 

V priebehu Lutherovej dekády,
v období príprav na oslavy 500.
výročia reformácie, vo Witten-
bergu (Lutherstadt Wittenberg)
postupne vyrastala Lutherova
záhrada. Okolo symbolu Luthe-
rovej ruže, vyrobenej z rôznych
druhov drahých kameňov, v
blízkosti zámockého kostola, na

mieste, kde 31. októbra r. 1517
Martin Luther pribil listinu s 95
tézami, bude vysadených 500
stromov rôzneho druhu. Ide o
projekt „500 rokov reformácie –
500 stromov vo Wittenbergu“.

Inšpirovaný príkladom z Ne-
mecka, naši bratia a sestry zo
Slovenska sa podieľali na ob-
dobnom projekte: „500 stromov
reformácie v ECAV na Slovens-
ku“. Evanjelická cirkev na Slo-
vensku plánuje na rôznych
miestach Slovenska, kde majú
cirkevné zbory, fílie, cirkevné
školy (škôlky, základné a stred-
né školy, špeciálne školy), stre-
diská diakonie a pod., zasadiť

stromy reformácie. Cieľ je jas-
ný: do 31. októbra tohto roku
by malo byť zasadených všet-
kých 500 stromov. Do tohto
projektu sa zapojili aj slovenské
evanjelické cirkvi mimo územia
Slovenska, vrátane našej. Gene-
rálny biskupský úrad na požia-
danie celej komunity vydá vy-
svedčenie, na ktorom bude
okrem poradového čísla zazna-
menaný aj dátum, ako aj príle-
žitosť, pri ktorej je strom zasa-
dený. Týmto sa zároveň vytvorí
unikátny zoznam stromov, kto-
ré pri vhodnej starostlivosti
môžu prežiť celú túto generáciu
a tým pripomínať toto naše ob-

dobie, ktoré z Božej milosti pre-
žívame. 

Do projektu sa v nedeľu 25.
júna zapojil aj vojlovický cir-
kevný zbor výsadbou stromu
pred farou na Jánošíkovej ulici.
Okrem domáceho kňaza a po-
četných hostí i domácich veria-
cich, slávnosti sa zúčastnili aj
pán biskup Mgr. Samuel Vrbov-
ský a Mgr. Jaroslav Javorník,
PhD. Počas výsadby je vypuste-
ná aj holubica ako symbol Svä-
tého Ducha. Cirkevný chór za-
spieval príležitostnú pieseň a
tak prispel k tejto slávnostnej i
veľmi významnej udalosti.

Alena Kulíková

VOJLOVIČANIA SA ZAPOJILI DO AKCIE: 500 ROKOV REFORMÁCIE – 500 STROMOV V ECAV NA SLOVENSKU

ZASADENÝ STROM PRED FAROU VO VOJLOVICI 

Fotografia zo zbierky Jána Gubu
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Марљиви чувар
сећања
» страна IV

Предреформација
» страна V

Предузетни
човек на челу
Матице
» страна VI

Ослобођени
божјом милошћу
» страна VI

Када дође те код тета Ане Куха рик
Бре зи не у Вој ло ви цу, прво затек не те
цвет ни врт, онда у про ду жет ку дво -
ри шта баштен ски врт са свим сезон -
ским повр ћем и воћем, а затим,
пошто уђе те у дом, запа зи те етно
изло жбе ни про стор, доду ше са знат -
но мање екс по на та него пре, јер је
она сво ју бога ту зби р ку пре се ли ла у
про сто ри је Мати це сло вач ке Вој ло -
ви ца – Пан че во, Трг Xll вој во ђан ске
бри га де 10.

„Нешто ми не ради рачу нар”, жали
се, „изгле да да се поква рио хард-
диск”. Да, са сво јих осам деце ни ја
живо та, већ десе так годи на се слу жи
рачу на ром. Сво је вре ме но се упи са ла
на обу ку за рад на рачу на ру. Мно го
јој пома же, како каже, да сачу ва ста -
ре фото гра фи је и разна доку мен та из
наше про шло сти, које ске ни ра и
фото ко пи ра за при год не изло жбе.
Ори ги на ле чува и при ка зу је их само
у изу зет ним при ли ка ма. Ту су, нарав -
но, и нове фото гра фи је, пошто је тета
Ана вели ки заљу бље ник у фото гра -
фи са ње и наш хро ни чар.

• Завод за кул ту ру вој во ђан ских
Сло ва ка тра ди ци о нал но орга ни зу је
фото-кон курс. Тема шестог фото-
-кон кур са 2016. годи не била је „Ста ри
зана ти и посао код куће и на њиви”.
Ваша фото гра фи ја „Посао кова ча” из
1964. годи не осво ји ла је прво место.

– Пошто имам пуно ста рих фото -
гра фи ја на који ма су забе ле же ни
разни дога ђа ји у про шлим вре ме ни -
ма – од поро дич них, пре ко град њи
кућа, жете лач ких радо ва и бер бе гро -
жђа, до занат ских радо ва, а при ре ђи -
ва ли смо и фото-изло жбе у про сто ри -
ја ма Мати це на тему радо ва, посла ла
сам три де се так фото гра фи ја на кон -
курс. О фото-кон кур су сам сазна ла из
недељ ни ка на сло вач ком „Хлас
људу”. У ства ри, моја при ја те љи ца
Ева Лен хар то ва, ина че учи те љи ца у
пен зи ји, наго во ри ла ме је да оба ве зно
уче ству јем на кон кур су. После сам
чула да је на кон курс сти гло 213
фото гра фи ја од два де сет уче сни ка из
више места. Жири је оце њи вао фото -
гра фи је на осно ву тога шта се све из
забе ле же ног дога ђа ја може сазна ти.
Тако су на награ ђе ној фото гра фи ји
ковач мај стор Павел Чер ве нак, ина че

целог свог рад ног века вла сник при -
ват не ковач ке ради о ни це у Вој ло ви -
ци, и уче ник Мар тин Губеч ка обу че -
ни у карак те ри стич ну и одго ва ра ју ћу
рад ну оде ћу за тај посао. Као награ ду
сам доби ла ске нер за рачу нар.

• Добар део екс по на та пре не ли сте
у про сто ри је Мати це сло вач ке у Вој -
ло ви ци. Како је то било?

– Тог 28. мар та 2010. годи не испу -
ни ла ми се дав на шња жеља да има мо
кутак где бисмо изло жи ли све те вред -
не ства ри наших пре да ка: ношње,
пред ме те и ору ђа... Дакле, један етно-
про стор који би био досту пан свим
заин те ре со ва ним посе ти о ци ма. У
ства ри, то је поче ло 2008. годи не, када
смо захва љу ју ћи тада шњој пред сед ни -
ци Мати це сло вач ке Ањич ки Мар ко
доби ли на кори шће ње, тада, руи ни ра -
не про сто ри је ста ре амбу лан те у Вој -
ло ви ци. Захва љу ју ћи сред стви ма из
фон да „Slovak AID” и Кан це ла ри је за
дија спо ру Сло вач ке Репу бли ке, две
про сто ри је су пот пу но рено ви ра не и у
њима се сада нала зи, како ми каже мо,
Музеј тра ди ци о нал не оде ће и пред ме -
та вој ло вач ких Сло ва ка.

• Ви сте, у ства ри, опре ми ли ту
постав ку.

– Већим делом да, пошто су те
ства ри биле у мојој кући, у орма ни -
ма, кути ја ма, чак и на тава ну. Када
смо те ства ри пре не ли у Мати цу и
сме сти ли их у уре ђе ни про стор, била
сам нео пи си во срећ на. То вам је као

када види те да се ћер ка добро уда ла.
Али када сам дошла кући, одјед ном
сам осе ти ла пра зни ну у кући, дошло
ми је да пла чем. Дани ма сам одла зи -
ла у те про сто ри је, тобо же да још
нешто уре дим, попра вим. Неки пут и
два пута днев но. Нарав но, с вре ме -
ном сам се нави кла на то.

• И даље се бави те при ре ђи ва њем
изло жби, етно гра фи јом?

– Ови моји мати ча ри ме ника ко
„не ште де”. Задо вољ ство ми је ради ти
у таквој атмос фе ри, када се саку пи мо
око мани фе ста ци ја и актив но сти, где
сва ко има свој део посла. Заду же на
сам за аде кват но обла че ње када то
зах те ва ју при ли ке. Воле ла бих да се и
мла ђи заин те ре су ју за ова кве актив -
но сти. И, да се похва лим, пре три
годи не сам за свој цело ку пан рад
доби ла при зна ње „Поча сни члан
Мати це сло вач ке у Срби ји”.

• Овај раз го вор смо запо че ли од
сада шњо сти. Чега се сада са задо вољ -
ством сећа те?

– На пољу кул ту ре, рада у СКПД-у
„Ђетван”. Као један од осни ва ча тог
дру штва, 1975. годи не и као коре о -
граф фол клор ног ансам бла, зајед но с
Тома шем Бре зи ном поста ви ла сам
на репер то ар сада већ позна те коре о -
гра фи је и у фол клор ним кру го ви ма у
ино стран ству, „Вој ло вач ки тапан -
тош”. Ради ла сам у ама тер ском позо -
ри шту као глу ми ца, режи сер, кости -
мо граф, пре осни ва ња „Ђетва на”, а и

после тога, као пот пред сед ни ца Дру -
штва. Осни вач сам деч јег ансам бла
„Пер ли це”, а као пред сед ни ца сек ци -
је вези ља била сам аутор изло жбе них
постав ки код нас и у ино стран ству.

• Ради ли сте као меди цин ска сестра?
– Завр ши ла сам меди цин ску шко -

лу, што је у то вре ме у мојој сре ди ни
био пре се дан, и тако ре ћи цео рад ни
век про ве ла сам на раду у амбу лан ти
„Азо та ре”. Радо се сећам мог див ног
колек ти ва, с док то ром Јери ћем на
челу. Јед но вре ме сам ради ла у
Немач кој, где сам мно го тога нау чи -
ла, а један пери од у Ира ку.

• Мно го сте путо ва ли?
– Оду век сам воле ла да видим свет.

Била сам у Аме ри ци, Кана ди, Аустра -
ли ји, оби шла сам ско ро све европ ске
земље, нарав но и бив шу Југо сла ви ју.
Где год сам била, оби шла сам не само
зна ме ни то сти него и одла зи ла оба ве -
зно у цркве и на гро бља, јер се и ту
може мно го сазна ти о неком наро ду.
Пошто волим да фото гра фи шем,
имам огром ну зби р ку фото гра фи ја с
тих путо ва ња и с вре ме на на вре ме
„про пу ту јем” кроз те успо ме не.

• Рође ни сте у Белом Бла ту, позна -
том и као Лизи ка?

– Рође на и живе ла до 1941. Онда је
мој отац купио салаш у Пан че вач ком
риту са 25 лана ца земље. Нисам за
живу гла ву хте ла да идем тамо. Има -
ла сам тада чети ри годи не. Почео је
рат и тет ка је из Бео гра да посла ла
сво ју децу код нас на салаш, јер су
Бео град бом бар до ва ли, а и хра не је
на сала шу увек било. Тако сам има ла
лепо дру штво. Први раз ред сам завр -
ши ла у Тите лу, где ми је ста но ва ла
бака, оче ва мај ка, као и оче ва сестра.
У Вој ло ви цу сам дошла 1947. годи не
и упи са ли су ме у сло вач ки раз ред.
Тре ба ло ми је мало вре ме на да се
при ла го дим новој сре ди ни. Брзо сам
се спри ја те љи ла са школ ским дру га -
ри ца ма.

• Тета Ана, ово је само врло крат ка
вер зи ја вашег рада, хва ла вам.

– Чекај мало, тре ба ми јед на
витри на за Мати цу, да буде са три
стра не ста кло и чети ри поли це да
ста вим оне ства ри за зару ке и два
посто ља од пло ча да има ју шип ку
кад ста вим лут ку...

Михал Мар ко

У ГОСТИ МА КОД АНЕ КУХА РИК, ДОБИТ НИ ЦЕ ПРВЕ НАГРА ДЕ ЗА СТА РУ ФОТО ГРА ФИ ЈУ

РАДО СЕ СЕЋАМ

Награђена фотографија из колекције Ане Кухарик



тур нир „Сло вач ких народ них
све ча но сти”. А до пет ка, 4.
авгу ста, у Новом Саду и Бач -
ком Петров цу биће отво ре но
више изло жби књи га, сли ка,
гра фи ка и фото гра фи ја. Јед на
од важних пред ви кенд ских
при ред би је и тра ди ци о нал ни
сусрет сту дент ске омла ди не у
Сло вач ком дому у Бач кој
Палан ци. Тамо ће нај бо љим
мла дим новим диплом ци ма,
маги стри ма и док то ри ма нау -
ка бити доде ље не похвал ни це
и вред не награ де. Тог дана ће
и чла но ви Наци о нал ног саве -
та сло вач ке наци о нал не
мањи не одр жа ти све ча ну сед -
ни цу.

Првог дана (у петак) глав ног
дела про гра ма низа ће се од
пре по днев них сати до попо -
дне ва отва ра ња разно вр сних
изло жби: од XIII међу на род не
фила те ли стич ке изло жбе
„Петро вец ФИЛА 2017”, пре ко
изла га ња народ них ношњи и
народ них инстру ме на та, до
пред ста вља ња књи ге „Сло вач ке
народ не све ча но сти II”. Пред -

сед ник општи не Бач ки Петро -
вац биће дома ћин при је ма
мно го број них гости ју, укљу чу -
ју ћи и деле га ци је парт нер ских
места. Пред ве че ће све ча но сти
бити зва нич но отво ре не, а уве -
че ће вер ни ци моћи да у петро -
вач кој еван ге лич кој цркви при -
су ству ју све ча ној литур ги ји. У
позним вечер њим и ноћ ним
часо ви ма гости ма ће засви ра ти
сло вач ке рок гру пе.

Субо та ће поче ти фуд бал -
ским тур ни ром мла дих пио -
ни ра. Исто вре ме но, чла но ви
Мати це доче ки ва ће госте, а у
10 сати поче ће све ча на сед ни -
ца Скуп шти не Мати це сло вач -
ке. Током дана пред посе ти о -
ци ма ће бити тежак избор: да
ли да иду на вашар умет но сти
у цен тру Петров ца или да пра -
те так ми че ње у кува њу зеч јег
папри ка ша; да ли да слу ша ју

изла га ња на међу на род ном
кон гре су дија бе ти ча ра или да
посе те цркву и погле да ју пре -
зен та ци ју цркве не општи не и
наступ хора. За све уче сни ке
све ча но сти обез бе ђен је ручак.
У попо днев ним часо ви ма, по
тра ди ци ји, сло вач ке спи са те -
љи це пред ста ви ће сво је књи ге,
а сло вач ки учи те љи из Срби је
сре шће се с коле га ма из окру -
же ња. У исто вре ме, у орга ни -
за ци ји Заво да за кул ту ру вој -
во ђан ских Сло ва ка, биће при -
ка за но и оце ње но сед мо коло
фото-кон кур са на тему детињ -
ства вој во ђан ских Сло ва ка.
Оста так вече ри гости ће се
заба ви ти на гала кон цер ту сло -
вач ких фол клор них саста ва.

Недељ но пре под не при па да
спор ти сти ма и рекре а тив ци ма.
Так ми чи ће се лов ци, рибо лов -
ци и сто но те ни се ри, а по под не
ће на фуд бал ском ста ди о ну
сна ге одме ри ти прво вете ра ни,
а потом и актив ни игра чи. У
петро вач кој еван ге лич кој
цркви биће слу же на све ча на
литур ги ја. Попо днев на кул тур -

на деша ва ња поче ће позо ри -
шном пред ста вом „Два на ест
месе ци” осно ва ца из Пади не, а
биће окон ча на вечер њом
драм ском пред ста вом „Нево ље
фар ме ра Џона Ендер би ја”
њихо вих одра слих коле га глу -
ма ца из истог места и Кова чи -
це. Изме ђу ове две теа тар ске
игре гости ће моћи да при су -
ству ју сусре ту сло вач ких нови -
на ра, да бодре децу бици кли -
сте на Тргу сло бо де и да ужи ва -
ју у насту пи ма више деч јих
фол клор них гру па.

Као и сва ке годи не, „Сло -
вач ке народ не све ча но сти”
пра ти низ зани мљи вих спорт -
ских и кул тур них дога ђа ја: 22.
јула – тур нир у малом фуд ба лу
за пре ла зни пехар амба са дор -
ке Сло вач ке Репу бли ке у Вој -
ло ви ци и Сло вач ка ликов на
коло ни ја у Кул пи ну; 29. и 30.
јула – „Пред све ча но сни дани”
у Кул пи ну; 30. јула – тур нир у
кугла њу у Кова чи ци и 5. авгу -
ста – IX сусрет колек ци о на ра
са бер зом у Бач ком Петров цу.

Иван Зафи ро вић

Гала кон цер ти 
фол клор них гру па

Разно род на спорт ска
над ме та ња

Две позо ри шне 
пред ста ве

„Сло вач ке народ не све ча но -
сти” биће одр жа не 26. пут од
4. до 6. авгу ста у Бач ком
Петров цу. Глав ни орга ни за тор
је Мати ца сло вач ка у Срби ји,
уз изда шну помоћ општи не
Бач ки Петро вац и Наци о нал -
ног саве та сло вач ке наци о нал -
не мањи не у Срби ји. Реал но,
све ча но сти тра ју дале ко дуже,
чак шест дана, јер се пре глав -
них про грам ских тача ка за
вре ме викен да одр жа ва ју
разно род не мани фе ста ци је у
дру гим мести ма где живе Сло -
ва ци или у самом Бач ком
Петров цу. Тако се, на при мер,
30. јула у сали ОШ „Јан Чајак”
у Петров цу одр жа ва шахов ски

Петак, 21. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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НАЈ ВЕ ЋА СВЕ ЧА НОСТ СЛО ВА КА У СРБИ ЈИ

ШЕСТО ДНЕВ НО СЛА ВЉЕ ЊЕ КУЛ ТУ РЕ ДУХА И ТЕЛА

У ПОСЕ ТИ ЈАНУ ГУБИ ИЗ ПИВ НИ ЦЕ

МАР ЉИ ВИ ЧУВАР СЕЋА ЊА
Про шле, 2016. годи не Завод за
кул ту ру вој во ђан ских Сло ва ка,
са седи штем у Новом Саду,
орга ни зо вао је кон курс за
избор нај бо љих ста рих фото -
гра фи ја на тему рада. Кра јем
окто бра исте годи не, на осно ву
одлу ке струч ног жири ја, доде -
ље не су награ де нај бо љи ма.
Две прве награ де доби ли су
наша сугра ђан ка Ана Куха рик
из Вој ло ви це и Јан Губа из бач -
ког села Пив ни це. Госпо дин
Губа је већ деце ни ја ма врло
акти ван у свом селу, које има
око 3.300 жите ља, а међу њима
је бли зу 2.300 Сло ва ка.

• Госпо ди не Губа, кажи те нам
на почет ку нешто украт ко о
себи.

– Имам 75 годи на. Пен зи о -
нер сам, а по про фе си ји сам
машин бра вар. Прво сам радио
у пив нич ком мли ну, после у
земљо рад нич кој задру зи, па у
мле ка ри Пив ни це, а на кра ју у
ОШ „15. окто бар”, као ложач.
Занат сам нај пре учио у Субо -
ти ци, а затим у фабри ци
„Истра” Кула, где сам и успе -
шно завр шио тре ћу годи ну
зана та. У Кулу сам пре шао јер
сам актив но играо фуд бал.
После сам наста вио да играм
фуд бал у Пив ни ци и ту сам
окон чао спорт ску кари је ру
1965. годи не.

• Отку да ваша љубав пре ма
фото гра фи ји?

– Фото гра фи јом сам почео
да се бавим још у основ ној
шко ли у Пив ни ци. Љубав пре -
ма тој умет но сти и зана ту уса -

дио ми је мој учи тељ Емил
Кло бу шиц ки, који је био и
први фото граф Мати це сло -
вач ке у Југо сла ви ји. Већ са
десет годи на умео сам да пра -
вим фото гра фи је. Јед ном при -
ли ком, када смо, као шко ла,
путо ва ли на екс кур зи ју у
Охрид, ја сам фото гра фи сао
цело путо ва ње. Када сам у
Субо ти ци ишао на занат, ста -
но вао сам у интер на ту, а тамо
сам био члан фото-сек ци је.

• А после шко ло ва ња?
– Наста вио сам да фото гра -

фи шем зани мљи ва деша ва ња у

Пив ни ци: фуд бал ске утак ми це,
сео ске заба ве, игран ке, фол -
клор не насту пе и сл. Негде
1967/1968. годи не, у окви ру
Фол клор ног дру штва „У пив -
нич ком пољу”, осно ва на је
фото-сек ци ја и она је у почет ку
кори сти ла моју опре му. Ја сам
један од осни ва ча Фол клор ног
дру штва и, нарав но, сек ци је. У
дру штву сам испр ва био фото -
граф. Фото гра фи сао сам све до
1975, 1980. годи не и онда сам
пре стао јер ми се поква рио апа -
рат. У врху Фол клор ног дру -
штва био сам три де сет годи на,

до 1995: или као пред сед ник
или као секре тар, тј. као човек
чије се мишље ње и реч пошту -
ју. После су дошла нека дру га
вре ме на. А поче ли смо 23. маја
1965. годи не вео ма скром но.
Има ли смо јед ну сија ли цу од
500 W, један микро фон и поја -
ча ло руч не изра де на бини.

• На доде ли награ де у Бач -
ком Петров цу рекли сте ми да
саку пља те ста ре ства ри.

– Да, нај ви ше ста ре фото -
гра фи је, и то о важним дога ђа -
ји ма и зна чај ним поја ва ма у
Пив ни ци. Ску пљам их већ

три де се так годи на. Моја
колек ци ја бро ји пре ко 2.000
ста рих фото гра фи ја. Нај ста -
ри ја поти че из 1900. годи не и
на њој су сни мље ни Пив ни ча -
ни када су били у Шиду. Чувам
и ста ре, тра ди ци о нал не сло -
вач ке ношње, али немам мно -
го места за њих. Наш КУД има
лепу колек ци ју ношњи. Изме -
ђу 1970. и 1980. годи не обез бе -
дио сам Фол клор ном дру штву
14-15 ком пле та ношњи. Ста ре
ношње смо, као дру штво,
доби ли од наших сугра ђа на, а
ја сам наку по вао у Сло вач кој
мате ри јал потре бан за поправ -
ку цело куп не тра ди ци о нал не
оде ће. Јед на наша ста ра Пив -
ни чан ка била је срећ на што
може да нам помог не у попра -
вља њу и рено ви ра њу ста рих
ношњи. Поред наше аутен тич -
не тра ди ци о нал не сео ске оде -
ће, има ли смо и ком пле те
ношњи које вуку коре не из
саме Сло вач ке. Сво је вре ме но
смо, наи ме, од суна род ни ка из
Сло вач ке, доби ли, као узо р ке,
ста ре ношње, пре ма који ма
смо ми саши ли нову оде ћу, у
којој смо, као фол клор на ску -
пи на, поку ша ли да пред ста ви -
мо пле со ве из матич не земље,
Сло вач ке.

• Пошто сте, и као пен зи о -
нер, зао ку пље ни пољо при вре -
дом, чиме се бави те у сло бод -
но вре ме?

– Пишем о исто  ји Пив ни це.
Вео ма ме зани ма гене а ло ги ја.
Пив ни ца има сре ђе ну хро ни ку.
Кул пин тако ђе. Али Сил баш
или Лалић то још нису ура ди -

ли. Про блем је што је држа ва
узе ла ста ре цркве не књи ге. Ја
посе ду јем све сачу ва не цркве не
матич не књи ге и запи сни ке
Пив ни це још од 1791. годи не.
При ку пио сам их захва љу ју ћи
нашем нека да шњем све ште ни -
ку сло вач ке еван ге лич ке а. в.
цркве Густа ву Вла ди ми ру

Баби ло ну. Добар део мате ри ја -
ла ми је обез бе ди ла и ћер ка,
која је у Бра ти сла ви сту ди ра ла
исто ри ју. Пишу ћи свој мастер-
рад, одла зи ла је у архив сло -
вач ког музе ја у Мар ти ну, где је
про на шла доку мен та из XIX
века о Пив ни ци. Сав при ку пље -
ни мате ри јал – матич не књи ге,
запи сни ке, фото гра фи је, кар те
– диги та ли зо вао сам и сре дио,
систе ма ти зо вао на рачу на ру.
Један позна ник ми је напра вио
посе бан рачу нар ски про грам за
унос и обра ду пода та ка о ста -
нов ни ци ма Пив ни це.

Иван Зафи ро вић

Ница ње Луте ро ве
баште у Витен бер гу

Ста бло рефор ма ци је
у Јано ши ко вој ули ци

За вре ме Луте ро ве дека де, у
пери о ду при пре ме обе ле жа ва -
ња пет сто го ди шњи це рефор -
ма ци је, у Витен бер гу (Luther-
stadt Wittenberg) пола ко је
ница ла Луте ро ва башта. Око
сим бо ла Луте ро ве руже, изра -
ђе не од раз ли чи тих врста дра -
гог каме ња, у бли зи ни дво р ске
цркве, на месту где је Мар тин
Лутер 31. окто бра 1517. при -

ку цао спис са 95 теза, биће
поса ђе но 500 ста ба ла дрве ћа
раз ли чи тих врста. Реч је о
про јек ту „500 годи на рефор -
ма ци је – 500 ста ба ла дрве ћа у
Витен бер гу”.

Инспи ри са ни при ме ром из
Немач ке, наша бра ћа и сестре у
Сло вач кој раз ви ли су сли чан
про је кат: 500 ста ба ла дрве ћа у
ЕЦАВ у Сло вач кој. Еван ге лич ка
црква у Сло вач кој пла ни ра да
на раз ли чи тим мести ма у Сло -
вач кој, где су цркве не општи не,
фили је, цркве не шко ле (врти -
ћи, основ не и сред ње шко ле,
спе ци јал не шко ле), сре ди шта
дија ко ни је и сл., поса ди дрве ће

рефор ма ци је. Циљ је јасан: да
до 31. окто бра ове годи не буде
заса ђе но свих 500 ста ба ла.
Овом про јек ту су се при кљу чи -
ле и сло вач ке еван ге лич ке
цркве ван гра ни ца Сло вач ке,
укљу чу ју ћи и нашу. Гене рал на
бискуп ска кан це ла ри ја ће на
зах тев ком пе тент не зајед ни це
изда ти све до чан ство на коме
ће, поред ред ног бро ја, бити
забе ле жен и датум, као и при -
ли ка пово дом које је заса ђе но
дрво. Овим ће се изгра ди ти и
једин стве ни спи сак дрве ћа
које, уз одго ва ра ју ћу негу,
може пре жи ве ти целу ову гене -
ра ци ју и тиме под се ћа ти на ово

доба које пре жи вља ва мо захва -
љу ју ћи бож јој мило сти.

У про је кат се укљу чи ла и вој -
ло вач ка цркве на општи на, 25.
јуна, сађе њем дрве та испред
паро хи јал не куће у Јано ши ко -
вој ули ци. Поред дома ћег све -
ште ни ка и мно го број них
гости ју и дома ћих вер ни ка,
све ча но сти су при су ство ва ли и
бискуп мр Саму ел Врбов ски и
др Јаро слав Јавор њик. При ли -
ком сађе ња је пуште на и голу -
би ца, као сим бол Све тог духа.
Цркве ни хор је отпе вао при год -
ну песму и тако допри нео овом
све ча ном и вео ма зна чај ном
дога ђа ју. Але на Кулик

ВОЈ ЛОВ ЧА НИ СЕ УКЉУ ЧИ ЛИ У АКЦИ ЈУ: 500 ГОДИ НА РЕФОР МА ЦИ ЈЕ – 500 СТА БА ЛА У ЕЦАВ У СЛО ВАЧ КОЈ

ЗАСА ЂЕ НО ДРВО ИСПРЕД ПАРО ХИ ЈАЛ НЕ КУЋЕ У ВОЈ ЛО ВИ ЦИ

Награђена фотографија из колекције Јана Губе
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Рефор ма те у Вој ло ви ци

Кључ не осо бе но сти
два ју уче ња

Када гово ри мо о рефор ма ци ји,
бит но је да не забо ра ви мо да то
није био једин ствен покрет или
рево лу ци ја. Мото рефор ма ци је
био је ad fontes, што зна чи вра -
ћа ње ка изво ру вере, тј. Библи -
ји. Исто тако, није био орга ни -
зо ван, као једин стве ни покрет,
попут рене сан се, а посеб но
хума ни зма, који су прет хо ди ли

уче ње Жана Кал ви на. Данас
она кори сти име Рефор мат ска
хри шћан ска црква. У Пан че ву
су чла но ви ове цркве данас
углав ном при пад ни ци мађар -
ске зајед ни це у Вој ло ви ци.
Један цркве ни храм се нала зи у
пар ку у Вој ло ви ци, а дру ги у
гра ду, у Ули ци цара Лаза ра.

Жан Кал вин је почео да
про по ве да и шири сво је уче ње
у Жене ви. Убр зо је постао и
вер ски и поли тич ки вођа
рефор ма ци је у Швај цар ској.
Глав на раз ли ка изме ђу луте -
ра на ца и кал ви ни ста је у уче -

Од њихо вих наста вља ча су на
тери то ри ји нека да шње Хаб -
збур шке монар хи је наста ле
Еван ге лич ко-хри шћан ска а. в.
црква (луте ра ни) и Еван ге лич -
ко-хри шћан ска х. в. црква (кал -
ви ни сти). А. в. су почет на сло ва
од ауг збур шке веро и спо ве сти и
ова црква је след бе ник уче ња
Мар ти на Луте ра. Х. в. озна ча ва
хел вет ску веро и спо вест (Хел ве -
ци ја је латин ски назив за Швај -
цар ску) и ова црква башти ни

Живот и вера првих
хри шћа на

Од држав не рели ги је
до вели ке цркве и
рас ко ла

Први поку ша ји
рефор ми са ња

Јан Хус и дру ги ути ру
пут про ме на ма

Луте ро во раз о ча ра ње
Римом и кри ти ка
пап ства

Црква хри шћан ска наста ла је
педе се ти дан по вас кр се њу
Госпо да Ису са Хри ста, када су
њего ви уче ни ци били у Јеру са -
ли му и при ми ли Све то га духа.
Од тада су поче ли без стра ха
да про по ве да ју и шире уче ње
Ису со во. На про по вед апо сто -
ла Петра покр сти ло се 3.000
људи у јед ном дану. Тако је
осно ва на прва цркве на општи -
на у Јеру са ли му.

Први хри шћа ни су живе ли
као јед на поро ди ца. Дели ли
су све мате ри јал но што су
има ли. Сва ки дан су дола зи ли
на литур ги ју, моли ли се,

БЛИ СКО СТИ И РАЗ ЛИ КЕ ИЗМЕ ЂУ 

ЛУТЕ РА НА И КАЛ ВИ НИ СТА

НАШИ СУСЕ ДИ У ВОЈ ЛО ВИ ЦИ

И БРА ЋА ПО ВЕРИ

У СУСРЕТ ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊУ ПЕТ СТО ЛЕ ЋА ПРО ТЕ СТАН ТИ ЗМА

ПРЕД РЕ ФОР МА ЦИ ЈА

те љи ма држа ве, те су их раза -
пи ња ли, спа љи ва ли, баца ли
зве ри ма у аре ну итд. Све ово
је пре ста ло 313. годи не, када
је цар Кон стан тин Вели ки у
Мила ну издао едикт којим је
забра нио про го не и гаран то -
вао вер ску  сло бо ду. Касни је
је хри шћан ство поста ло
држав на вера и дошло је до
масов ног покр шта ва ња.

Ово је умно го ме про ме ни ло
цркву. Црква је поче ла да
расте и да се бога ти, али ујед -
но морал но и духов но да про -
па да, пого то во због бор би епи -
ско па за моћ. Сва ки је хтео да
кон тро ли ше што већу тери то -
ри ју. Ово је на кра ју дове ло до
Вели ке шизме 1054. годи не,
када се црква поде ли ла на
Источ ну и Запад ну. Обе су се и
даље уда ља ва ле од изво ра
вере, Све то га писма и доно си -
ле нова уче ња.

Без обзи ра на све ово, у
цркви су се увек нала зи ли
људи који су искре но веро ва ли
у Бога и поку ша ва ли да попра -
ве гре шке које су с вре ме ном
наста ле. Насто ја ли су да вра те
људи ма веру у бож ју реч, а не
људ ску. Нај по зна ти ји су били:
Петар Валд у Фран цу ској,
Јован Виклеф у Енгле ској,

се за вре ме сту ди ја замо на шио
у Ерфур ту. Ту је сту ди рао тео -
ло ги ју и касни је постао про -
фе сор на уни вер зи те ту у
Витен бер гу. Био је оми ље ни
све ште ник у гра ду. Годи не
1510. посе тио је Рим и вра тио
се зга ђен. Почео је да кри ти -
ку је јав не куће које су тамо
посто ја ле, као и оче вид ну
дека ден ци ју мора ла која је
тамо наста ла.

Пошто су папи Лаву X недо -
ста ја ла сред ства за град њу
Хра ма Све тог Петра у Риму, он
је наре дио већу про да ју индул -
ген ци ја (папир на коме пише
да су гре си опро ште ни). У
Немач кој их је про да вао Јован
Тецел, и то на вашар ски
начин. Лутер је запа зио да су
људи опчи ње ни оним што
виде, због чега је одлу чио да
31. окто бра 1517. годи не при -
ку ца на вра та Витен бер шке
цркве 95 теза про тив индул -
ген ци ја. У њима је дока зи вао
да грех може једи но Бог да
опро сти, и то на осно ву искре -
ног пока ја ња, а не папа за
новац. Ово је иза зва ло вар ни цу
која ће убр зо захва ти ти целу
Евро пу и свет. Тако је поче ла
рефор ма ци ја.

Бра ни слав Кулик

њу о све тој еуха ри сти ји и у
уче њу о пре де сти на ци ји. Кал -
ви ни сти уче да су хлеб и вино
само сим бол Хри сто вог тела и
крви, а луте ран ци веру ју да су

Јеро ним Саво на ро ла у Ита ли -
ји, Јан Хус у Чешкој и Улрих
Цвин гли и Жан Кал вин у
Швај цар ској.

Јан Хус се родио 1369. годи -
не у јужно че шком гра ду
Хусин ци. Сту ди рао је на Кар -
ло вом уни вер зи те ту у Пра гу,
где је и добио титу лу мај сто -
ра. Доц ни је је ту био и про фе -
сор и рек тор. Исто вре ме но је
слу жио у Витле јем ској цркви
у Пра гу. Зах те вао је од сво јих
вер ни ка побо жност и пока ја -
ње. Отво ре но је кри ти ко вао
прак су про да је индул ген ци ја,
про ти вио се неко ри шће њу
вина у еуха ри сти ји и заго ва -
рао је кори шће ње матер њег
јези ка у литур ги ји. Због тога
је папа бацио кле тву на њега.
Годи не 1414. био је позван на
архи је реј ски сабор у Кост ни -
цу (Аустри ја). Тамо су га 6.
јула 1415. годи не живог спа -
ли ли, а његов пепео баци ли у
реку Рај ну.

Ипак, нај ве ћи рефор ма тор
био је др Мар тин Лутер – нај -
ве ћи по бро ју след бе ни ка и по
ути ца ју који је имао не само
на цркву већ и на цео свет.
Родио се 10. новем бра 1483. у
Ајсле бе ну. Роди те љи су га
упи са ли на сту ди је пра ва. Он

СУЖИВОТ

Maтерњи језик као
чинилац идентитета

Однос књижевног
језика и дијалеката

Матерњи језик је за припад-
нике мањине значајан преду-
слов трајања у туђем језичком
и културно-историјском окру-
жењу и представља везу с
првобитном домовином. Он
игра битну улогу у процесу
њихове интеграције у већин-
ско становништво и често
бива одлучујући, чак и једини
показатељ мере идентитета.
Позицију кључног фактора
очувања етничке свести има и
матерњи језик, који је у актив-
ној употреби на простору сло-
вачке енклаве у Србији већ
више од 270 година.

Језик је постао значајна
детерминанта припадника сло-
вачке етничке групе одмах
после њиховог доласка на тери-
торију данашње Србије. Иако
су повремено контактирали са
становништвом другачије
етничке припадности, Словаци
су у новој средини зависили
углавном једни од других, од
међусобне сарадње и комуни-
кације на свом језику. Пошто

се књижевна варијанта њихо-
вог матерњег језика у том пери-
оду тек конституисала, на рас-
полагању су им били искључи-
во дијалекти, чији развој је био
сложен и знатно обележен про-
цесима нивелизације, који су
се одвијали као последица уза-
јамног контакта словачких
досељеника различитог регио-
налног порекла.

После извесног времена на
предметној територији се
установио и књижевни сло-
вачки језик, и то пре свега
захваљујући деловању интели-
генције која је долазила на
тзв. Доњу земљу да ради на
унапређењу културе и образо-
вања словачке заједнице.
Међутим, дијалекти су и нада-
ље успевали да очувају своју
позицију основног средства
комуникације словачког наро-
да. Премда је у данашње вре-
ме на овој територији у упо-
треби како дијалекатски, тако
и књижевни облик матерњег
језика, положај доминантног
комуникацијског варијетета
једнозначно приписујемо
дијалекту.

Из уобичајене језичке прак-
се евидентно је говорно при-
лагођавање комуникацијским
партнерима науштрб књижев-

ног словачког језика. Као
последица тога јавља се сужа-
вање функције књижевног
језика, који се примењује нај-
чешће само тамо где је то оба-
везно, тј. где то комуникациј-
ска ситуација готово захтева.
Из горе наведеног произлази
да унутар ове језичке заједни-
це није могуће идентификова-
ти назнаке конфликта словач-
ки дијалекти версус књижев-
ни словачки језик (на штету
дијалеката), који се у стручној
литератури сматра једним од
три међусобно повезана узро-
ка одумирања словачких дија-
леката на Доњој земљи.

О неравномерној употреби
обеју форми словачког језика
сведочи чињеница да ниво вла-
дања књижевним словачким
језиком као репрезентативним
обликом народног језика
матичне земље није завидан,
док словачким дијалектима
влада скоро сваки припадник
словачке мањине у Србији који
комуницира на матерњем јези-
ку. У ову форму словачког
језика пак продиру елементи
других језика, који изразито
утичу на ниво језичке компе-
тенције дате заједнице.

Поред старих контактних
језика, као што су немачки и

мађарски језик, и језика наци-
оналних заједница које су у
прошлости насељавале дату
територију, на словачке дија-
лекте утицао је првенствено
српски језик, који је од дола-
ска Словака на ово подручје
био контактни – у почетку
мањински, а касније доми-
нантни језик. Сада његово
присуство у дијалекатском
говору припадника словачке
енклаве у Србији доживљава-
мо као природну последицу
активне билингвалне језичке
ситуације.

Иако је утицај државног, уз
то генетски сличног језика
разумљив, на повишену кон-
центрацију туђих језичких
јединица можемо да гледамо
и као на фактор који утиче на
губљење језичког идентитета
припадника дате енклаве. С
тим у вези потребно је схва-
тити да управо конфликт сло-
вачки дијалекти версус језик
већинског народа, који се
заснива на изразитој инфил-
трацији елемената српског
језика, може постати следећи
потенцијални узрок повлаче-
ња и нестанка словачких
дијалеката и на овој терито-
рији.

Др Марина Хриб

ИЗВОД ИЗ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ МАРИНЕ ХРИБ

СЛОВАЧКИ ДИЈАЛЕКТИ У СРБИЈИ У XXI ВЕКУ (I)

пева ли, бри ну ли о сиро ма -
шни ма, удо ви ца ма, боле сни -
ци ма и стар ци ма у сво јим
гра до ви ма. Прве хри шћа не
про го ни ли су Јевре ји, касни је
и пага ни. Рим ски царе ви су
сма тра ли хри шћа не непри ја -

Месни одбор Матице словачке
Војловица Панчево и Спортска
комисија Матице словачке у
Србији организују 22. јула на
теренима Спортског центра
„Младост” у Војловици дваде-
сет први турнир у малом фуд-
балу. Утакмице почињу у 10
сати. Екипе ће се борити за
прелазни пехар Њене екселен-
ције амбасадорке Словачке
Републике. На крају турнира
биће проглашени најбољи
играч, стрелац и голман.

Прошлогодишњи победни-
ци турнира били су фудбалери

Пивнице. Како статистика
показује, у протеклих двадесет
година нарочито су се истакле
екипе Падине и Арадца, које
су три пута заредом освајале
турнир и на тај начин стекле
право да им име буде урезано
у прелазни пехар Њ. е. амба-
садора. Турнир је већ по тра-
дицији једна од пратећих
манифестација „Словачких
народних свечаности”, које
Матица словачка почетком
августа организује у Бачком
Петровцу.

Иван Зафировић

СЛОВАЧКИ МАЈСТОРИ МАЛОГ ФУДБАЛА 

У ВОЈЛОВИЦИ

НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРЕЛАЗНИ ПЕХАР

рефор ма ци ји. Нај ма сов ни ји је
био покрет изра стао око Мар -
ти на Луте ра, а после њега
покрет у Швај цар ској, оку пљен
око Жана Кал ви на.

хлеб и вино у еуха ри сти ји
истин ски тело и крв Ису со ви.
Због ове раз ли ке није дошло
до ује ди ње ња ових два ју
покре та у XVI веку, иако је
била вели ка жеља дру ге гене -
ра ци је духов них вођа да до
тога дође. Данас у неким дело -
ви ма све та посто је цркве које
су наста ле упра во ује ди ња ва -
њем ових два ју покре та.

Бра ни слав Кулик

Врата Витенбершке цркве

Жан Калвин Мартин Лутер

Споменик Јану Хусу у Прагу



Важна уло га жена 
у живо ту цркве

Пет на ест годи на
рада кола

Од самог почет ка жене су
биле вео ма важне и актив не у
живо ту цркве господ ње. Оне
су пома га ле у осни ва њу
цркве них општи на, води ле
цркве на оку пља ња у сво јим
кућа ма, поро ди ци и род би ни,
ради ле и миси о нар ски дело -
ва ле у мило срд ном делу
цркве. Као што је жена вео ма
потреб на дома ћин ству, поро -
ди ци, род би ни, дру штву, тако
је њена уло га вео ма зна чај на
и цење на у цркви. Слу жба
жена у цркве ној општи ни је,
углав ном, добро вољ на. Упра -
во због тога је у окви ру цркве
осно ва но Коло цркве них
сеста ра, које, поред сусре та у
цркви, посе ћу ју боле сне и
ста ри је чла но ве, пома жу
сиро ма шни ма, моли твом,
реч ју бож јом, охра бру ју ћим
речи ма уми ру ју у тузи, сна же
очај не.

Пре пет на ест годи на је
два де сет пет жена из Вој ло -
ви це уз бож ју помоћ, на ини -
ци ја ти ву тада шњег цркве ног
ста ре ши не за Банат, покој ног
госпо ди на Павла Ђемров -
ског, њего ве супру ге Ане и
покој не про фе сор ке Тере зе
Неде љов Хра шко, осно ва ло
Коло цркве них сеста ра и
при кљу чи ло се слич ним асо -
ци ја ци ја ма – коли ма у оста -

лим сло вач ким еван ге лич -
ким општи на ма. Оне до
данас насту па ју све сне свог
циља и уло га које су дужне да
испу ња ва ју, пре све га да се
непре ста но обна вља ју и учвр -
шћу ју у вери, шире је међу
бли жњи ма, духов но се обра -
зу ју, оба вља ју слу жбу љуба ви
и добро чин ства. Ове вред не
жене, поред тога, воде бри гу
и о цркве ним згра да ма,
башти и око ли ни. Не може мо
забо ра ви ти и не спо ме ну ти
број не госте које су доче ка ле
у вој ло вач кој цркве ној
општи ни. Увек се тру де да, у
знак госто прим ства, испе ку
кола че, сла но и слат ко пеци -
во. Пово дом овог малог али
зна чај ног јуби ле ја оне су 13.
маја ове годи не орга ни зо ва ле
про сла ву на коју су позва ле
чла ни це из мно гих кола
цркве них сеста ра у Бана ту. У
окви ру тог сусре та одр жан је
и дру ги реги о нал ни сусрет
кола цркве них сеста ра Бана -
та. За гошће и дома ћи не при -
пре мљен је зани мљив и богат
цркве ни про грам. За литур -
ги ју су били заду же ни ста ре -

ши на за Банат Павел Скле -
нар из Кова чи це, све ште ник
из Пади не Јан Циц ка, као и
дома ћи све ште ник Бра ни -
слав Кулик. Кри сти на Гајан,
руко во ди лац цркве ног кола у
Вој ло ви ци, про чи та ла је
изве штај о доса да шњим
актив но сти ма вој ло вач ког
кола и захва ли ла свим чла -
ни ца ма које су при сут не од
самог осни ва ња, а које до
данас неу мор но доно се бога -
те пло до ве и шире семе љуба -
ви и вере. С обзи ром на то да
се током чита ве 2017. годи не
у све ту обе ле жа ва пет веко ва
рефор ма ци је, и ова годи -
шњи ца је про те кла под сло -
га ном: „Осло бо ђе ни бож јом
мило шћу”. За вре ме бого слу -
же ња одр жа на су и два пре -
да ва ња. Прво је одр жа ла Еле -

на Циц ка, супру га падин ског
све ште ни ка, која је при сут не
упо зна ла са живо том Ката ри -
не фон Бора, супру ге Мар ти -
на Луте ра, док је Мари ја
Скле нар, супру га све ште ни ка
из Кова чи це, гово ри ла о
живо ту и делу позна те књи -
жев ни це Кри сти не Ројо ве. У
про грам су се укљу чи ле и две
дома ће чла ни це – Ана Марек
моли твом и Ева Лен харт
реци та ци јом. После завр ше -
ног зва нич ног дела про гра ма
у цркви гошће су посе ти ле
Етно-дом у окви ру СКПД-а
„Ђетван”, као и стал ну
постав ку ношњи у про сто ри -
ја ма Месног одбо ра Мати це
сло вач ке у Вој ло ви ци.

Током све ча ног руч ка, који
су при пре ми ли дома ћи вер -
ни ци, одр жан је и дру ги део
про гра ма, сачи њен од зани -
мљи вих и дир љи вих реци та -
ци ја, моли тви и посла ни ца
гости ју. После обе да сви су
зајед но пева ли песме. На
кра ју су гости могли да
погле да ју изло жбу ста рих
цркве них пред ме та и да при -
ме од чла ни ца локал ног кола
цркве них сеста ра пре ле пе
сим бо лич не покло не.

Але на Кулик

Петак, 21. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

VI

Поне кад нису потреб не вели ке при пре ме и ком пли ко ва ни про -
јек ти да би се напра ви ла лепа ствар. Окто бар ско вре ме у Јаклов -
ци ма (Сло вач ка Репу бли ка) пода ри ло је један сун чан, иако хла -
дан дан, који је иско ри шћен за раз мах енту зи ја зма и маште мла -
дих умет ни ца Ката ри не Кал мар и Али се Ора вец, као и стр пљи вог
камер ма на Деја на Вале ка у при род ној лепо ти јесе њих боја сло -
вач ких шума. Сни мљен је део музич ког спо та „Љубав увек побе ђу -
је”, који је касни је довр шен у Народ ној башти у Пан че ву. Пре ми -
јер но је спот пуштен на ТВ Вој во ди ни 2, а еми то ван је и на ТВ
Пан че ву.

Вели ки број пре гле да овог спо та на „Јутју бу” под ста као је исти
тим да при пре ми још један спот, о божић ним пра зни ци ма, који је
кра јем про шле годи не и еми то ван. У спо ту „Опет је Божић” насту -
пи ле су и мла ђе коле ги ни це, глу ми це Ања и Миха е ла, а пле сну
подр шку пру жио је Тибор, као и неза о би ла зни Деда Мраз Дејан.

Током про лећ не сезо не мла ди глум ци из сек ци је „Ђетва на”
успе шно су насту пи ли на неко ли ко сце на. Пред ста ву „Футур љуба -
ви” су 15. маја оди гра ли на сце ни „Теа тра пет” у Петој бео град ској
гим на зи ји. Сала гим на зи је била је пуна сту де на та сло ва ки сти ке,
бохе ми сти ке, руси ста, њихо вих про фе со ра и гости ју „Чешке бесе -
де”. То је била иде ал на при ли ка за дру же ње мла дих уз позо ри ште.
Текст ове пред ста ве,
питак мла ђој попу ла ци -
ји, похва љен је и на
фести ва лу „Ђида” у Пив -
ни ца ма. Пред сед ни ца
жири ја је висо ко оце ни ла
текст, јер добро оли ча ва
сленг модер не кон вер за -
ци је. Пре вод са срп ског
на сло вач ки језик ура ди -
ла је др Мари на Хриб.

Нова пред ста ва, „Game
Start”, коју као тек сто пи -
сац и режи сер пот пи су је
Тере за Вебер Ора вец,
пре ми јер но је изве де на 6.
јуна у Кул тур ном цен тру
Пан че ва, на срп ском јези -
ку. Пре тога се „Ђетва но -
ва” сек ци ја са овим позо -
ри шним делом, али на
сло вач ком јези ку, так ми -
чи ла на покра јин ском
фести ва лу „3 x Ђ” од 2. до
4. јуна, и у кон ку рен ци ји четр на ест омла дин ских ансам ба ла осво ји -
ла је дру го место. Поред сре бр не пла ке те за пред ста ву, награ де су
доби ли и глум ци Мар тин Марек, Филип Бисак, Ања Кри што фик,
као и коре о граф Али са Ора вец, одно сно Тере за Вебер Ора вец за
кости ме и аутор ски текст.

Чла но ви мла де позо ри шне тру пе су се тра ди ци о нал но и ове
годи не укљу чи ли у кар не вал ску повор ку Пан че ва и кости ми ра ни
ужи ва ли у добр ом рас по ло же њу кар не ва ли ста.

Тере за Вебер Ора вец

У про ле ће ове годи не у Бач -
ком Петров цу је одр жа на
избор на сед ни ца Скуп шти не
Мати це сло вач ке у Срби ји,
на којој је 25 при сут них
месних одбо ра Мати це сло -
вач ке иза бра ло ново руко -
вод ство и нај ва жни ја рад на
тела. За пред сед ни ка је
изгла сан про фе сор Јан Брт -
ка из Бач ког Петров ца, а за
првог пот пред сед ни ка др
Бра ни слав Кулик, све ште ник
из Вој ло ви це. Оста ли пот -
пред сед ни ци су Јар ми ла
Хром чик из Белог Бла та,
Ната ша Кола ров из Шида,
Јан ко Хавран из Ста ре Пазо -
ве, Јаро слав Чиеп из Бач ког
Петров ца и Вла ди мир Феке -
те из Бач ке Палан ке. После
неко ли ко поку ша ја успе ли
смо да раз го ва ра мо са, очи -
глед но, вео ма зау зе тим
новим пред сед ни ком Мати -
це сло вач ке Јаном Брт ком.

• На почет ку, може те ли нам
нешто крат ко рећи о себи?

– Рођен сам 1953. годи не у
Бач ком Петров цу. Завр шио
сам Факул тет физич ке кул ту -
ре у Новом Саду и по зани ма -
њу сам про фе сор физич ке
кул ту ре, педа гог. Од 1985. до
1992. годи не радио сам као
про фе сор у Сред њој шко ли
уну тра шњих посло ва „Пане
Ђукић” у Срем ској Каме ни ци.

• Чиме сте се бави ли пре
избо ра за првог чове ка Мати це?

– Пред у зет ник сам од 1999.
годи не. Имам два пред у зе ћа.
Јед но изра ђу је котло ве на
пелет, а дру го се бави реги -
стра ци јом и оси гу ра њем
вози ла и поштан ским услу га -
ма. Акци о нар сам у аква-пар -
ку „Петро ленд”. Први сам
који је довео из Сло вач ке
већег ула га ча.

• Отку да ваше зани ма ње за
Мати цу?

– Већ годи на ма усрд но
пома жем Мати цу, као нај ве -
ћи дона тор.

АКТИВ НО СТИ ОМЛА ДИН СКЕ ПОЗО РИ ШНЕ 

СЕК ЦИ ЈЕ „ЂЕТВА НА” У СЕЗО НИ 

ОКТО БАР 2016 – ЈУН 2017.

ДВА МУЗИЧ КА СПО ТА И ДВЕ ПОЗО РИ ШНЕ
ПРЕД СТА ВЕ НА ДВА ЈЕЗИ КА

РАЗ ГО ВОР С ЈАНОМ БРТ КОМ, НОВО И ЗА БРА НИМ ПРЕД СЕД НИ КОМ МАТИ ЦЕ СЛО ВАЧ КЕ У СРБИ ЈИ

ПРЕД У ЗЕТ НИ ЧОВЕК НА ЧЕЛУ МАТИ ЦЕ

се нала зи дом Људо ви та
Миши ка у вла сни штву држа -
ве, а сама згра да је наша.

• Који су, по вашем
мишље њу, нај ве ћи про бле ми
сло вач ке наци о нал не мањи -
не у Срби ји?

– Нај ве ћи про бле ми су
неза по сле ност, мигра ци ја,
упис сло вач ке деце у срп ска
оде ље ња. Дру гим речи ма,
чиста еко но ми ја.

• А које су глав не тешко ће
у раду МСС?

– Финан си ра ње рада
Мати це сло вач ке. Ми, као
орга ни за ци ја, нема мо стал -
не изво ре финан си ра ња. То
ћемо про ба ти да реши мо у
наред ном пери о ду кроз
сарад њу с држа вом.

• Шта наме ра ва те да пре -
ду зме те у наред ном пери о ду?

– Један од нај ва жни јих
циље ва је да Мати ца доспе
на држав ни буџет и да доби -
је ста тус уста но ве од осо би -
тог зна ча ја за Сло ва ке који
живе у Срби ји. Запо че ли
смо раз го во ре с гра до на чел -
ни ком Новог Сада Мило -
шем Вуче ви ћем, који је обе -
ћао помоћ. Оче ку је мо вео ма
добру кул тур ну сарад њу с
Новим Садом, као сусед ним

• Да ли сте ви човек кон ти -
ну и те та у раду Мати це сло -
вач ке, или дис кон ти ну и те та?

– Ја сам човек кон ти ну и те -
та. Све што је добро било у
Мати ци, тру ди ће мо се да
наста ви мо, а оно што није
ваља ло, сва ка ко ћемо про ме -
ни ти. Коли ко ми сло бод но
вре ме дозво ља ва, оби ла зим
са сарад ни ци ма месне одбо -
ре који нису били актив ни.
Људи тамо желе да раде, а
Мати ца тре ба да буде та која
ће им дати ветар у леђа.

• Да ли сте успо ста ви ли
добру сарад њу са чла но ви ма
пред сед ни штва МСС и дру -
гим тели ма Мати це?

– У пред сед ни штву и рад -
ним тели ма су, углав ном, све
нови чла но ви. Иза бра ни су
људи који има ју ауто ри тет. Са
сва ким сам лич но раз го ва рао
и тек онда га укљу чио у рад
Мати це. Нико није одбио. Сви
су се при хва ти ли посла. Током
јед ног месе ца три пута је засе -
да ло пред сед ни штво Мати це,
које је одлу чи ва ло о врло
важним пита њи ма. Нпр. сре -
ђи ва ли смо доку мен та у вези
са имо вин ско-прав ним одно -
си ма. Има мо про блем јер је
гра ђе вин ска пар це ла на којој

гра дом и буду ћом европ ском
пре сто ни цом кул ту ре.

• С ким сте још пла ни ра ли
да раз го ва ра те и сара ђу је те?

– Пла ни рам да се срет нем с
пред став ни ци ма Мати це сло -
вач ке у Сло вач кој и пред сед -
ни ком вла де АП Вој во ди не.
Већ сам раз го ва рао с пред сед -
ни ци ма општи на Бач ки
Петро вац, Кова чи ца, Бач ка
Палан ка, Бач, Ста ра Пазо ва и
поме ну тим гра до на чел ни ком
Новог Сада. Пово дом орга ни -
зо ва ња „Сло вач ких народ них
све ча но сти” срео сам се више
пута с пред сед ни цом Наци о -
нал ног саве та сло вач ке наци -
о нал не мањи не Аном Тома -
но вом Мака но вом. Одлич на
је сарад ња и с Њеном ексе -
лен ци јом амба са дор ком Сло -
вач ке Репу бли ке у Бео гра ду
Даг мар Реп че ко вом, као и с
Кан це ла ри јом за Сло ва ке у
дија спо ри и дирек то ром
Јаном Вар шом.

• Какви су вам дуго роч ни
пла но ви? МСС за чети ри
годи не?

– Први ми је циљ да реши -
мо ста тус Мати це сло вач ке.
Хоћу да оста вим Мати цу у
таквом ста њу да буду ћи пред -
сед ник не мора више да бри не
о нов цу и начи ни ма како га
наба ви ти и зара ди ти. Жели мо
да раз ре ши мо све имо вин ско-
прав не одно се. Волео бих да
акти ви ра мо све месне одбо ре
Мати це где живе Сло ва ци, а
који су до сада били пасив ни.
Тре ба, нај зад, да уре ди мо ста -
тут Мати це, који је пун недо -
ста та ка и, као такав, нефунк -
ци о на лан. Уко ли ко ми то
успе, шешир доле.

• Да ли пра ти те неки мас-
медиј на сло вач ком јези ку?

– Пре ко каблов ске теле ви зи -
је у Петров цу пра тим све кана -
ле из Репу бли ке Сло вач ке, као
и РТВ Вој во ди ну и ТВ Петро -
вац. Редов но читам „Хлас
људу” и „Петров ске нови не”.

Иван Зафи ро вић
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SPOLUNAŽÍ VANI E  

Reformátori 
vo Vojlovici

Kľúčové osobitosti
dvoch učení 

Keď hovoríme o reformácii, dô-
ležité je nezabudnúť na to, že ne-
šlo o jednotné hnutie alebo re-
volúciu. Motto reformácie bolo
Ad fontes, čo znamená návrat k
prameňu viery, t. j. k Biblii. Tak-
tiež to nemožno považovať za
organizované jednotné hnutie,

je latinský názov pre Švajčiarsko)
a táto cirkev zachováva odkaz
učenia Jána Kalvína. V dnešnom
čase sa pre ňu používa názov Re-
formovaná kresťanská cirkev. V
Pančeve sú v súčasnosti členovia
tejto cirkvi predovšetkým prísluš-
níci maďarskej komunity žijúci
vo Vojlovici. Jeden cirkevný
chrám sa nachádza v parku vo
Vojlovici a ďalší v centre mesta,
na ulici Cara Lazara.

Ján Kalvín začal kázať a šíriť
svoje učenie v Ženeve. Čoskoro
sa stal ako náboženským, tak aj
politickým vodcom reformácie

ňom hnutie vo Švajčiarsku, zo-
skupené okolo Jána Kalvína.

Na území niekdajšej Habsbur-
skej monarchie sa ich pokračova-
teľmi stali Evanjelicko-kresťanská
a. v. cirkev (luteráni) a Evanjelic-
ko-kresťanská h. v. cirkev (kalvi-
nisti). A. v. predstavuje začiatočné
písmena výrazu „augsburského
vyznania“ a túto cirkev možno
považovať za nasledovníka uče-
nia Martina Luthera. H. v. ozna-
čuje helvétske vyznanie (Helvecia

Život a viera prvých
kresťanov

Od štátneho 
náboženstva po veľkú
cirkev a rozkol

Prvé pokusy 
o reformáciu

Ján Hus a iní razia
cestu zmenám

Lutherovo sklamanie 
z Ríma a kritika
pápežstva

Cirkev kresťanská vznikla v päť-
desiaty deň po vzkriesení Pána
Ježiša Krista, keď jeho učeníci
boli v Jeruzaleme a prijali Du-
cha Svätého. Odvtedy začali bez
strachu kázať a šíriť Ježišovo
učenie. Na kázanie apoštola Pet-
ra pokrstilo sa 3000 ľudí v jed-
nom dni. Tak bol založený prvý
cirkevný zbor v Jeruzaleme. 
Prví kresťania žili ako jedna ro-
dina. Delili si o všetko materiál-
ne, čím disponovali. Každý deň
sa zúčastňovali liturgie, modlili
sa, spievali, starali sa o chudob-
ných, vdovy, maródov a starcov

PODOBNOSTI A ROZDIELY MEDZI LUTERÁNMI 
A KALVINISTAMI

NAŠI SUSEDIA VO VOJLOVICI 
A BRATIA VO VIERE

NA PRAHU OSLÁV PÄŤSTÉHO VÝROČIA PROTESTANTIZMU     

PREDREFORMÁCIA

Neskoršie sa kresťanstvo stalo
štátnym náboženstvom a došlo
k masovému pokrsteniu.

Toto vo veľkej miere zmenilo
cirkev. Cirkev začala rásť a bo-
hatnúť, ale zároveň mravne a
duchovne upadať, najmä v dô-
sledku bojov biskupov o moc.
Každý chcel kontrolovať čím
väčšie územie. Nakoniec to vy-
ústilo do Veľkej schizmy v roku
1054, keď sa cirkev rozdelila na
východnú a západnú. Obe sa aj
naďalej vzďaľovali od prameňa
viery i Svätého písma a prinášali
nové učenia.

Bez ohľadu na toto všetko, v
cirkvi vždy boli ľudia, ktorí
úprimne verili v Boha a snažili
sa odčiniť chyby, ku ktorým do-
šlo v priebehu času. Usilovali sa
prinavrátiť ľudí k viere v Božie
slovo, a nie ľudské. Najznámejší
boli: Peter Waldo vo Francúzku,
Ján Viklef v Anglicku, Girolamo
Savonarola v Taliansku, Ján Hus
v Česku a Ulrich Zwingli i Ján
Kalvín vo Švajčiarsku.

Ján Hus sa narodil v roku
1369 v južnom českom meste

Wittenbergu. Bol obľúbeným
kňazom v meste. V roku 1510
navštívil Rím a vrátil sa znechu-
tený. Začal kritizovať nevestin-
ce, ktoré tam existovali, ako aj
zjavnú mravnú dekadenciu,
ktorá tam vznikla.

Keďže pápežovi Levovi X.
chýbali prostriedky na výstavbu
Chrámu sv. Petra v Ríme, naria-
dil väčší predaj odpustkov (listi-
na, na ktorej je napísané, že sú
hriechy odpustené). V Nemec-
ku ich predával Ján Tecel, a to
jarmočným spôsobom. Luther
si všimol, že sú ľudia fascinova-
ní tým, čo vidia, a preto sa roz-
hodol 31. októbra r. 1517 pribiť
na dvere chrámu vo Wittenber-
gu 95 téz proti predaju odpust-
kov. V nich dokazoval, že
hriech môže odpustiť jedine
Boh, a to na základe úprimného
pokánia, vôbec teda nie pápež
za peniaze. Toto roznietilo isk-
ru, ktorá čoskoro zasiahla celú
Európu a svet. Tak sa začala re-
formácia. 

Branislav Kulík

vo Švajčiarsku. Hlavným rozdie-
lom medzi luteránmi a kalvinis-
tami je učenie o svätej eucharistii
a predestinácii. Kalvinisti poúča-
jú, že chlieb a víno sú iba symbol-

Husinec. Študoval na Karlovej
univerzite v Prahe, kde získal
titul majstra. Neskoršie tu bol
aj profesor a rektor. Súčasne
zastával funkciu kazateľa v Be-
tlehemskej kaplnke v Prahe.
Od svojich veriacich žiadal po-
božnosť a pokánie. Otvorene
kritizoval prax predaja odpust-
kov, protivil sa nepoužívaniu
vína v eucharistii a bol zástan-
com používania materinského
jazyka v liturgii. Práve preto
pápež uvalil kliatbu na neho. V
roku 1414 bol pozvaný na cir-
kevný koncil v Kostnici (Ra-
kúsko). Tam ho 6. júla r. 1415
zaživa upálili a jeho popol ho-
dili do rieky Rýn.

Najväčším reformátorom bol
však Dr.  – najväčším podľa
počtu nasledovníkov a na zákla-
de vplyvu, ktorý mal nielen na
cirkev, ale aj na celý svet. Naro-
dil sa 10. novembra r. 1483 v Ei-
slebene. Rodičia ho zapísali na
štúdium práva. Počas štúdia sa
stál mníchom v Erfurte. Tu štu-
doval teológiu a neskoršie sa
stal profesorom na univerzite vo

Materinský jazyk ako
súčasť identity

Vzťah spisovného
jazyka a nárečí

Materinský jazyk je pre prísluš-
níkov minority významným
predpokladom pretrvania v cu-
dzom jazykovom i kultúrno-
historickom prostredí a pred-
stavuje spojivo s pôvodnou
vlasťou. Zohráva dôležitú úlohu
v procese ich integrácie do väč-
šinového národa a neraz býva
rozhodujúcim, ba aj jediným
indikátorom miery identity. Po-
zíciu kľúčového faktora zacho-
vania etnického povedomia má
aj materinský jazyk aktívne fun-
gujúci v prostredí slovenskej
enklávy v Srbsku už viac než
270 rokov.

Jazyk sa stal významným de-
terminantom príslušníkov slo-
venského etnika hneď po ich
príchode na územie dnešného
Srbska. Aj keď občas nadväzo-
vali styky s obyvateľmi inej et-
nickej príslušnosti, Slováci boli
v novom prostredí odkázaní
najmä na seba, na vzájomnú
spoluprácu a komunikovanie vo

vlastnom jazyku. Keďže sa spi-
sovný variant ich materinského
jazyka v tom období iba konšti-
tuoval, k dispozícii mali výluč-
ne nárečia, ktoré prešli zložitým
vývinom, značne poznačeným
procesmi nivelizácie, prebieha-
júcimi v dôsledku vzájomného
kontaktu slovenských prisťaho-
valcov rôzneho regionálneho
pôvodu.

Po uplynutí určitého času sa
na predmetnom území etablo-
vala aj spisovná slovenčina, a to
najmä vďaka pôsobeniu inteli-
gencie prichádzajúcej na Dolnú
zem pracovať na povznesení
kultúry a vzdelania slovenskej
komunity. Avšak nárečia si aj
naďalej zachovávali pozíciu zá-
kladného komunikačného pro-
striedku slovenského ľudu. Ho-
ci v súčasnosti na vymedzenom
území funguje tak nárečová,
ako aj spisovná podoba mate-
rinského jazyka, postavenie do-
minantnej komunikačnej varie-
ty jednoznačne pripisujeme ná-
rečiu. 

Z bežnej jazykovej praxe je
evidentné rečové prispôsobova-
nie sa komunikačným partne-
rom na úkor spisovnej slovenči-
ny. V dôsledku toho sa zužuje
funkcia spisovného jazyka, kto-

rý sa uplatňuje najčastejšie len
tam, kde je to obligátne, t. j. kde
si to komunikačná situácia
priam vyžaduje. Z vyššie uvede-
ného vyplýva, že v tomto jazy-
kovom spoločenstve nemožno
identiikovať náznaky konliktu
„slovenské dialekty verzus spi-
sovný slovenský jazyk“ (v ne-
prospech dialektov), ktorý sa v
odbornej literatúre považuje za
jednu z troch navzájom prepo-
jených príčin odumierania slo-
venských dialektov na Dolnej
zemi.

O nerovnomernom fungova-
ní oboch podôb slovenského ja-
zyka svedčí skutočnosť, že mie-
ra ovládania spisovného sloven-
ského jazyka ako reprezentatív-
neho útvaru národného jazyka
materskej krajiny nie je závide-
niahodná, zatiaľ čo slovenské
nárečie ovláda takmer každý v
materinskom jazyku komuni-
kujúci príslušník slovenskej mi-
nority v Srbsku. Avšak aj do tej-
to podoby slovenského jazyka
prenikajú inorečové prvky vý-
razne ovplyvňujúce úroveň ja-
zykovej kompetencie daného
spoločenstva. 

Okrem starých kontaktových
jazykov, akými sú nemčina i
maďarčina, a jazykov národ-

nostných spoločenstiev osídľu-
júcich v minulosti dané územie,
slovenské nárečia ovplyvňovala
najmä srbčina, ktorá bola od
príchodu Slovákov do vyme-
dzenej oblasti kontaktným – zo
začiatku tiež minoritným, ne-
skôr dominantným jazykom. V
súčasnosti jej prítomnosť v ná-
rečovom prejave príslušníkov
slovenskej enklávy v Srbsku
vnímame ako prirodzený dôsle-
dok aktívnej bilingválnej jazy-
kovej situácie. 

Aj keď je interferencia zo
strany štátneho, navyše genetic-
ky príbuzného jazyka pochopi-
teľná, na zvýšenú koncentráciu
cudzích jazykových jednotiek
možno nazerať aj ako na faktor
ovplyvňujúci ubúdanie jazyko-
vej identity príslušníkov danej
enklávy. V tejto súvislosti je po-
trebné uvedomiť si, že práve
konlikt „slovenské dialekty ver-
zus jazyk majoritného národa“,
spočívajúci vo výraznej iniltrá-
cii prvkov srbského jazyka, sa
môže stať ďalšou potenciálnou
príčinou ústupu a zániku slo-
venských dialektov aj na tomto
území.

Mgr. Marína Hríbová, PhD.

VÝŇATOK Z DIZERTAČNEJ PRÁCE MARÍNY HRÍBOVEJ 

SLOVENSKÉ NÁREČIA V SRBSKU V 21. STOROČÍ (I.)

vo svojich mestách. Prvých kres-
ťanov prenasledovali Židia, ne-
skoršie aj pohania. Rímski cisári
považovali kresťanov za nepria-
teľov štátu, a tak ich ukrižovali,
upaľovali, hádzali zverom do
arény atď. Toto všetko prestalo v
roku 313, keď cisár Konštantín
Veľký v Miláne vydal edikt, kto-
rým zakázal prenasledovanie a
zaručil náboženskú slobodu.

Miestny odbor Matice sloven-
skej Vojlovica-Pančevo a Špor-
tová komisia Matice slovenskej
v Srbsku organizujú 22. júla na
ihriskách ŠC Mladosť vo Vojlo-
vici 21. turnaj v malom futbale.
Zápasy sa začínajú o 10.00 hod.
Družstvá budú bojovať o putov-
ný pohár Jej Excelencie pani
veľvyslankyne Slovenskej repu-
bliky. Na konci turnaja bude vy-
hlásený najlepší hráč, strelec a
brankár. 

Minuloročnými víťazmi tur-
naja boli futbalisti z Pivnice.

Štatistika vykazuje, že za po-
sledných dvadsať rokov obzvlášť
vynikli družstvá z Padiny a Ara-
dáča, ktoré trikrát po sebe vy-
hrali turnaj a týmto získali prá-
vo, aby ich meno bolo vyryté na
putovnom pohári J. E. pani veľ-
vyslankyne. Turnaj je už tradič-
ne jedným zo sprievodných po-
dujatí Slovenských národných
slávností, ktoré Matica slovens-
ká v Srbsku každoročne organi-
zuje začiatkom augusta v Báč-
skom Petrovci.

Ivan Zafirović

SLOVENSKÍ MAJSTRI V MALOM FUTBALE 

VO VOJLOVICI

SÚŤAŽENIE O PUTOVNÝ POHÁR

akými boli renesancia, a zvlášť
humanizmus, ktorí predchádza-
li reformácii. Najpočetnejšie bo-
lo hnutie, ktoré vyrástlo okolo
Martina Luthera, a hneď po

mi Kristovho tela a krvi, kým lu-
teráni veria v to, že sú chlieb a ví-
no v eucharistii skutočným telom
a krvou Krista. Pre tento rozdiel
nedošlo k zjednoteniu predmet-
ných dvoch hnutí v 16. storočí, aj
keď veľkou túžbou druhej generá-
cie duchovných vodcov bolo, aby
k tomu došlo. V súčasnosti v
niektorých častiach sveta existujú
cirkvi, ktoré vznikli práve zjedno-
tením týchto dvoch hnutí.

Branislav Kulík

Martin Luther
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Dôležitá úloha ženy 
v živote cirkvi

Pätnásť rokov
činnosti krúžku

Hostia z Banátu na
slávnostnej liturgii a
na obede

Od samého začiatku boli ženy
veľmi dôležité a aktívne v ži-
vote cirkvi Pánovej. Pomáhali
zakladať cirkevné zbory, vied-
li náboženské zhromaždenia
vo svojich domoch, rodinách
a u príbuzných, pracovali a
misijne pôsobili aj v charita-
tívnom diele cirkvi. Rovnako
ako je žena veľmi potrebná v
domácnosti, rodine, spoloč-
nosti, tak je jej úloha veľmi vý-
znamná a uznávaná aj v cirk-
vi. Služba žien v zbore je väč-
šinou dobrovoľná. Práve preto
bol v rámci cirkvi založený
Oltárny krúžok žien, ktoré –
okrem stretávania sa v cirkvi –,
navštevujú chorých a starších
členov, pomáhajú chudobným
modlitbou, Božím slovom,
povzbudzujúcimi slovami,
upokojujú v zármutku, posil-
ňujú zúfalých.

Pred pätnástimi rokmi
dvadsaťpäť žien z Vojlovice s
Božou pomocou, z iniciatívy
vtedajšieho banátskeho senio-
ra, zosnulého pána Pavla Ďe-
mrovského, jeho manželky
Anny a zosnulej učiteľky Teré-
zie Nedeljovovej-Hraškovej,

založilo Oltárny krúžok žien a
pripojilo sa k podobným
združeniam – krúžkom v
iných slovenských evanjelic-
kých zboroch. Ony dodnes
pôsobia uvedomujúc si svoj
cieľ a úlohy, ktoré sú povinné
vykonávať, predovšetkým tie
týkajúce sa neustáleho obno-
vovania sa a utvrdzovania vo
viere, jej šírenia medzi blížny-
mi, duchovného vzdelávania a
vykonávania služieb lásky a
dobročinnosti. Tieto usilovné
ženy sa okrem toho starajú aj o
cirkevné budovy, záhradu a
okolie. Nemožno zabudnúť a
nespomenúť početných hostí,
ktorých privítali vo vojlovic-
kom cirkevnom zbore. Vždy
sa snažia na znak pohostin-
nosti upiecť koláče, slané a
sladké pečivá. Pri príležitosti
tohto malého, ale významné-
ho jubilea 13. mája tohto roku
zorganizovali oslavu, na ktorú
pozvali členky mnohých oltár-
nych krúžkov žien v Banáte.
Pre hostky a hostiteľov bol pri-
pravený zaujímavý a rozmani-

tý cirkevný program. Liturgiu
mali na starosti banátsky seni-
or Pavel Sklenár z Kovačice,
kňaz Ján Cicka z Padiny, ako aj
domáci kňaz Branislav Kulík.
Kristína Gajanová, vedúca
vojlovického oltárneho krúž-
ku žien, prečítala správu o do-
terajšej činnosti vojlovického
krúžku a poďakovala všetkým
členkám, ktoré sú prítomné od
samého založenia a ktoré do-
dnes neúnavne prinášajú bo-
haté plody a rozsievajú seme-
no lásky a viery. Vzhľadom na
to, že počas celého roka 2017
ľudia vo svete pripomínajú
päťsté výročie reformácie, aj
toto výročie prebiehalo pod
heslom „Oslobodení Božou
milosťou“. Počas služieb sa ko-

nali aj dve prednášky. Prvú
predniesla Elena Cicková,
manželka padinského kňaza,
ktorá prítomných oboznámila
so životom Kataríny von Bora,
manželky Martina Luthera,
kým Mária Sklenárová, man-
želka kňaza z Kovačice, hovo-
rila o živote a diele známej spi-
sovateľky Kristíny Royovej.
Do programu sa zapojili aj dve
domáce členky – Anna Mare-
ková modlitbou a Eva Lenhar-
tová recitáciou. Po ukončení
oiciálnej časti programu v
chráme, hostky navštívili etno
dom v rámci SKOS-u Detvan,
ako aj stálu expozíciu krojov v
priestoroch Miestneho odbo-
ru Matice slovenskej vo Vojlo-
vici.

Počas slávnostného obeda,
ktorý prichystali domáci ve-
riaci, prebiehala druhá časť
programu, pozostávajúca zo
zaujímavých a dojímavých re-
citácií, modlitieb a príhovorov
hostí. Po obede si všetci spolu
zaspievali. Na konci hostia
mali možnosť pozrieť si výsta-
vu starých cirkevných pred-
metov a prijať od členiek tu-
najšieho oltárneho krúžku
krásne symbolické darčeky.

Alena Kulíková

Občas nie sú potrebné veľké prípravy a komplikované projekty nato,
aby sa uskutočnila skvelá vec. Októbrové počasie v Jaklovciach (Slo-
venská republika) nám uštedrilo jeden slnečný, aj keď pomerne
chladný deň, ktorý bol využitý na rozmach entuziazmu a predstavi-
vosti mladých umelkýň Kataríny Kalmárovej a Alisy Oravcovej, ako
aj trpezlivého kameramana Dejana Váleka, v prirodzenej kráse jesen-
ných farieb slovenských lesov. Tu prebiehalo nahrávanie časti hudob-
ného spotu Láska vždy vyhráva (Ljubav uvek pobeđuje), ktoré bolo
neskôr dokončené v Ľudovej záhrade v Pančeve. Spot bol premiérovo
odvysielaný na RTV 2 a vysielala ho aj naša RTV Pančevo.
Veľký počet pozretí tohto spotu na YouTube podnietil daný tím pri-
praviť počas vianočných sviatkov ďalší spot, ktorý bol koncom minu-
lého roka taktiež odvysielaný. V spote Vianoce sú zas (Opet je Božić)
vystúpili aj mladšie kolegyne, herečky Aňa a Michaela, zatiaľ čo taneč-
nú podporu poskytol Tibor, ako aj neodmysliteľný dedo Mráz Dejan.

V priebehu jarnej sezóny mladí členovia hereckej sekcie SKOS-u
Detvan úspešne vystúpili na niekoľkých scénach. Predstavenie Futú-
rum lásky hrali 15. mája na scéne Teátra päť v budove V. belehradské-
ho gymnázia. Sála gymnázia bola zaplnená študentmi slovakistiky,
bohemistiky, rusistiky, ako aj ich profesormi a hosťami z Českej bese-
dy. Bola to ideálna príležitosť pre mladých kamarátiť sa v divadelnej
atmosfére. Text tohto
predstavenia, ktorý je pre
mladšiu generáciu ľahko
zrozumiteľný, pochválili aj
na festivale DIDA v Pivni-
ci. Predsedníčka komisie
vysoko ocenila text, preto-
že dobre zachytáva slang v
modernej komunikácii.
Preklad zo srbčiny do slo-
venčiny vypracovala do-
ktorka Marína Hríbová.

Nové predstavenie Ga-
me start, taktiež z pera a v
réžii Terezy Veberovej
Oravcovej, sa premiérovo
hralo 6. júna v Kultúrnom
centre Pančevo v srbskom
jazyku. Už predtým toto
divadelné dielo členov
Detvanovej sekcie, hrané
však v slovenskom jazyku,
súťažilo na krajskom festi-
vale 3 x Ď v dňoch 2. – 4.
júna, kde v konkurencii 14 mládežníckych súborov vyhralo druhé
miesto. Okrem striebornej plakety za predstavenie, ocenenia získali aj
herci Martin Marek, Filip Bisak, Aňa Krištofíková, ako aj choreograf-
ka Alisa Oravcová, resp. Tereza Veberová Oravcová za kostýmy a au-
torský text. 

Členovia mladej divadelnej skupiny sa aj tohto roku tradične zapo-
jili do karnevalového sprievodu v Pančeve a oblečení v kostýmoch te-
šili sa z dobrej nálady účastníkov karnevalu.                                                               

Tereza Veberová Oravcová

Tohto roku na jar sa v Báčskom
Petrovci uskutočnilo zasadnu-
tie Valného zhromaždenia Ma-
tice slovenskej v Srbsku, na kto-
rom 25 prítomných Miestnych
odborov Matice slovenskej zvo-
lilo nové vedenie a najdôleži-
tejšie pracovné orgány. Za
predsedu je zvolený profesor
Ján Brtka z Báčskeho Petrovca,
kým za prvého podpredsedu
Branislav Kulík, kňaz z Vojlo-
vice. Ďalšími podpredsedami
sú Jarmila Hromčíková z Biele-
ho Blata, Nataša Kolárová zo
Šídu, Janko Havran zo Starej
Pazovy, Jaroslav Čiep z Báčske-
ho Petrovca a Vladimír Fekete
z Báčskej Palanky. Po niekoľ-
kých neúspešných pokusoch sa
nám podarilo porozprávať sa s
evidentne veľmi zaneprázdne-
ným novým predsedom Matice
slovenskej Jánom Brtkom.

· Mohli by ste nám na úvod
skrátka povedať niečo o sebe?

- Narodený som v roku
1953 v Báčskom Petrovci.
Ukončil som Fakultu telesnej
výchovy v Novom Sade a po-
volaním som teda profesor te-
lesnej výchovy, pedagóg. Od
roku 1985 až po rok 1992 pô-
sobil som ako profesor na
Strednej škole vnútroštátnych
vecí Paneho Đukića v Sriem-
skej Kamenici.

· Čím ste sa zaoberali pred-
tým než Vás zvolili za prvého
človeka Matice?

- Podnikateľ som od roku
1991. Mám dva podniky. V
jednom sa vyrábajú kotly na
pelety a druhý sa zaoberá pri-
hlásením a poistením vozidiel
a poštovými službami. Som
akcionárom akvaparku Petro-
land. Prvý som priviedol väč-
šieho investora zo Slovenska. 

· Kde sa vzal Váš záujem o
Maticu?

- Už rokmi srdečne pomá-
ham Matici, ako najväčší darca.

· Ste človekom kontinuity v
činnosti Matice slovenskej,
alebo diskontinuity?

AKTIVITY MLÁDEŽNÍCKEJ DIVADELNEJ 
SEKCIE SKOS-U DETVAN POČAS 

SEZÓNY OKTÓBER 2016 – JÚN 2017 

DVA HUDOBNÉ SPOTY A DVE DIVADELNÉ
PREDSTAVENIA V DVOCH JAZYKOCH

ROZHOVOR S JÁNOM BRTKOM, NOVOZVOLENÝM PREDSEDOM MATICE SLOVENSKEJ V SRBSKU 

PODNIKAVÝ ČLOVEK NA ČELE MATICE

· Ktoré sú, podľa Vášho ná-
zoru, najväčšie problémy slo-
venskej národnostnej menši-
ny v Srbsku?

- Najväčším problémom je
nezamestnanosť, migrácia,
zápis slovenských detí do
srbských tried. Inými slova-
mi, čistá ekonómia.

· A ktoré sú hlavné ťažkosti
týkajúce sa činnosti MSS?

- Financovanie činnosti
Matice slovenskej. My, ako
organizácia, nemáme stále
zdroje inancovania. To sa
pokúsime vyriešiť v nasledu-
júcom období prostredníc-
tvom spolupráce so štátom.

· Čo plánujete podniknúť v
nasledujúcom období?

- Jedným z najdôležitejších
cieľov je to, aby Matica bola
inancovaná zo štátneho roz-
počtu a aby získala postave-
nie inštitúcie osobitného vý-
znamu pre Slovákov žijúcich
v Srbsku. Začali sa rozhovory
s primátorom Nového Sadu
Milošom Vučevićom, ktorý
sľúbil pomoc. Očakávame veľ-
mi dobrú kultúrnu spoluprá-
cu s Novým Sadom ako su-
sedným mestom a budúcim
európskym hlavným mestom
kultúry.

- Ja som človekom kontinui-
ty. Budeme sa snažiť pokračo-
vať vo všetkom, čo bolo dobré
v Matici, a to, čo dobré nebolo,
určite zmeníme. V rámci svo-
jich časových možností so
spolupracovníkmi navštevu-
jem miestne odbory, ktoré ne-
boli aktívne. Ľudia tam chcú
pracovať, a Matica by mala byť
tou, ktorá im bude držať
chrbát.

· Nadviazali ste dobrú spolu-
prácu s členmi predsedníctva
MSS a inými orgánmi Matice?

- Súčasťou vedenia a pra-
covných orgánov sú takmer
všetko noví členovia. Zvolení
sú ľudia, ktorí majú autoritu. S
každým som sa osobne poroz-
prával a až potom boli zapoje-
ní do činnosti Matice. Nikto
neodmietol. Všetci sa pustili
do práce. Počas jedného me-
siaca trikrát zasadalo predsed-
níctvo Matice, ktoré rozhodo-
valo o veľmi dôležitých otáz-
kach. Napr. vybavovali sme
doklady týkajúce sa majetko-
vo-právnych vzťahov. Máme
problém, keďže stavebný po-
zemok, na ktorom sa nachá-
dza dom Ľudovíta Mišíka je
vo vlastníctve štátu, kým sa-
motná budova je naša.

· S kým ešte plánujete viesť
rozhovory a spolupracovať?

- Plánujem stretnutie s
predstaviteľmi Matice sloven-
skej na Slovensku a s predse-
dom vlády Vojvodinského au-
tonómneho kraja. Už som sa
rozprával s predsedami okre-
sov Báčsky Petrovec, Kovači-
ca, Báčska Palanka, Báč, Stará
Pazova a so spomínaným pri-
mátorom Nového Sadu. Pri
príležitosti organizovania Slo-
venských národných slávností
stretol som sa viackrát s pred-
sedníčkou Národnostnej rady
slovenskej národnostnej men-
šiny Annou Tomanovou-Ma-
kanovou. Vynikajúca je spolu-
práca s Jej Excelenciou veľvy-
slankyňou Slovenskej republi-
ky v Belehrade Dagmar Rep-
čekovou, ako aj s Úradom pre
Slovákov žijúcich v zahraničí a
jeho riaditeľom Jánom Var-
šom.

· Aké sú Vaše dlhodobé plá-
ny? MSS o štyri roky?

- Mojím prvým cieľom je
vyriešiť postavenie Matice slo-
venskej. Chcem ponechať Ma-
ticu v takom stave, aby si bu-
dúci predseda už nemusel ro-
biť starosti o peniaze a spôso-
by, akými by sa dali zaobstarať
a zarobiť. Chceme vyriešiť
všetky majetkovo-právne vzťa-
hy. Rád by som aktivoval všet-
ky miestne odbory Matice,
kde žijú Slováci, a ktoré boli
dosiaľ pasívne. Potrebné je,
napokon, dať do poriadku šta-
tút Matice, ktorý je plný nedo-
statkov a, ako taký, úplne ne-
funkčný. Ak sa mi to podarí,
klobúk dolu. 

· Sledujete niektoré masmé-
diá v slovenskom jazyku?

- Prostredníctvom káblovej
televízie v Petrovci sledujem
všetky TV kanály zo Sloven-
skej republiky, ako aj RTV
Vojvodina a TV Petrovec. Pra-
videlne čítam Hlas ľudu a Pe-
trovské noviny.

Ivan Zafirović

VÝZNAMNÉ JUBILEUM OLTÁRNEHO KRÚŽKU ŽIEN VO VOJLOVICI 
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Покра јин ски секре та ри јат за
обра зо ва ње, про пи се, упра ву и
наци о нал не мањи не – наци о -
нал не зајед ни це обја вио је
Кон курс за финан си ра ње и
суфи нан си ра ње рекон струк -
ци је, адап та ци је, сана ци је и
инве сти ци о но одр жа ва ње
обје ка та уста но ва основ ног и
сред њег образовањa и вас пи -
та ња, уче нич ког стан дар да и
пред школ ских уста но ва на
тери то ри ји Ауто ном не Покра -
ји не Вој во ди не за 2017. годи -
ну. Из покра јин ског буџе та за
ову наме ну укуп но је издво је -
но 253.000.000 дина ра: за
основ не шко ле 122.520.000
дина ра; за сред ње шко ле
70.480.000 дина ра; за уста но -
ве уче нич ког стан дар да
20.000.000 дина ра и за пред -
школ ске уста но ве 40.000.000
дина ра. У обра зло же њу над ле -
жног секре та ри ја та сто ји да је
један од при о ри те та дело ва ња

Покра јин ске вла де, а тиме и
Покра јин ског секре та ри ја та
за обра зо ва ње, про пи се, упра -
ву и наци о нал не мањи не –
наци о нал не зајед ни це обно ва
и рекон струк ци ја вој во ђан -
ских обра зов них уста но ва.

Пра во уче шћа на кон кур су
има ју шко ле за основ но обра -
зо ва ње и вас пи та ње, шко ле за
сред ње обра зо ва ње и вас пи та -
ње и уста но ве уче нич ког стан -
дар да на тери то ри ји Ауто ном -
не Покра ји не Вој во ди не чији
je осни вач Репу бли ка Срби ја,
АП Вој во ди на и јединицa

локал не само у пра ве. Поред
њих, при ја ве могу да под не су
гра до ви и општи не (искљу чи -
во за потре бе пред школ ских
уста но ва) на тери то ри ји АП
Вој во ди не. Кон курс на доку -
мен та ци ја може се пре у зе ти
од 12. јула на веб-адре си
Покра јин ског секре та ри ја та
за обра зо ва ње, про пи се,
упра ву и наци о нал не мањи не
– наци о нал не зајед ни це
(www.puma.vojvodina.gov.rs),
а апли ка ци је се могу сла ти до
31. јула. Резул та ти кон кур са
биће обја вље ни на поме ну том
сај ту по окон ча њу рада кон -
курс не коми си је.

Вре ди иста ћи да је над ле -
жни секре та ри јат, буду ћи да
је нео п хо дан пред у слов за
кон ку ри са ње при ба вље но
одо бре ње за изво ђе ње радо ва
на објек ти ма и одго ва ра ју ћа
тех нич ка доку мен та ци ја,
прет ход но доде лио сред ства

(укуп но 48.275.000 дина ра)
заин те ре со ва ним уста но ва -
ма и локал ним само у пра ва -
ма за финан си ра ње и суфи -
нан си ра ње изра де тех нич ке
доку мен та ци је за потре бе
уста но ва основ ног и сред њег
обра зо ва ња и вас пи та ња и
уче нич ког стан дар да на
тери то ри ји АП Вој во ди не.

Додат не инфор ма ци је у
вези с реа ли за ци јом овог кон -
кур са могу се доби ти сва ког
рад ног дана, од 8 до 16 сати,
путем теле фо на: 021/487-
4609 и 021/487-4336.

Почет ком јула, на под руч ју
Шума ди је, ПЕК „Соко” орга -
ни зо вао је први ово го ди шњи
„Соко камп” за децу узра ста
од шест годи на. Два де сет пет
уче сни ка, током три дана,
има ло је при ли ку да се упо -
зна са осно ва ма пла ни на ре -
ња и с тим како се кори сти
пла ни нар ска опре ма, али и
да сазна нешто више о здра -
вој исхра ни и пра ви ли ма
пона ша ња у при ро ди. Прва
дести на ци ја током кам па
била је Рисо вач ка пећи на у
бли зи ни Аран ђе лов ца, а
потом је усле ди ла пешач ка
тура до Кру ше вич ког виса –
где је камп и одр жан. Реч је
о лока ли те ту с кога се пру жа
једин ствен поглед на осам
пла ни на, међу који ма доми -
ни ра Остр ви ца. Већи ни уче -
сни ка ово је било прво кам -
по ва ње и спа ва ње у при ро ди.
Пола зни ци кам па су током
вече ри има ли при ли ку да
ужи ва ју у уку сним обро ци ма
уз неза о би ла зну логор ску
ватру. Када је реч о еду ка ци -

ји, посе бан акце нат је ста -
вљен на упо зна ва ње биљ ног
и живо тињ ског све та.

Наред ни, дру ги камп одр -
жа ва се на под руч ју Дели -
блат ске пешча ре, на лока ли -
те ту Леан ка, у окви ру дома -
ћин ства Вој нов. Камп се
орга ни зу је у сарад њи са
Секре та ри ја том за зашти ту
живот не сре ди не и пред ста -
вља наја ву мани фе ста ци је „У
сми рај дана”, која ће бити
при ре ђе на 30. јула, а клуб
„Соко” ће орга ни зо ва ти пре -
воз за заин те ре со ва не уче -
сни ке из Пан че ва. Током два
дана уче сни ци кам па има ће
при ли ку да се кроз пешач ке
туре упо зна ју са овим мало
позна тим делом Дели блат -
ске пешча ре, као и с вешти -
на ма сна ла же ња и борав ка у
при ро ди и тра ди ци о нал ног
начи на про из вод ње хра не.
Посе бан део кам па наме њен
је ради о ни ци мар ки ра ња, па
ће том при ли ком бити тра -
си ра на ста за у овом делу
Пешча ре.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 21. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПОЧЕ ЛА РЕА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ЕВРОП СКОГ ПРО ГРА МА ПОМО ЋИ АП ВОЈ ВО ДИ НИ

ПРЕ КО ГРА НИЧ НА СAРАДЊА 
ХРВАТ СКЕ И СРБИ ЈЕ

Зајед нич ки про јек ти
у обла сти кул ту ре,
обра зо ва ња, тури зма
и одр жи вог раз во ја

Збли жа ва ње два ју
сусед них наро да

На све ча ној кон фе рен ци ји одр -
жа ној про шле неде ље у Скуп -
шти ни Ауто ном не Покра ји не
Вој во ди не пот пи са ни су уго во ри
за девет од укуп но 23 про јек та
при хва ће на у скло пу првог
пози ва за доста ву про јект них
пред ло га „Interreg IPA про гра -
ма пре ко гра нич не сaрадње
Хрват ска –Ср би ја”. Вред ност
уго во ре них про је ка та изно си 7,6
милиoна евра. Од 127 при ја вље -
них про је ка та зајед нич ки одбор
за пра ће ње је на осно ву првог
пози ва за финан си ра ње ода брао
24 про јек та укуп не вред но сти
пре ко 18 мили о на евра.

Покра јин ски секре тар за
реги о нал ни раз вој, међу ре ги о -
нал ну сарад њу и локал ну само у -
пра ву Огњен Бје лић у поздрав -
ном обра ћа њу изра зио је задо -
вољ ство што је том кон фе рен -
ци јом покре нут про грам који
пред ста вља наста вак фре квент -
не и успе шне сарад ње две ју
зема ља. Пре ма њего вим речи -
ма, пре ко гра нич на сарад ња је
при ли ка да се поде ле зајед нич -
ка иску ства и прак са кроз про -
јек те који су у функ ци ји уна пре -
ђе ња тери то ри јал не кохе рен ци -
је изме ђу Срби је и Хрват ске.
Бје лић је иста као да ће реа ли за -
ци ја ових про гра ма додат но
потвр ди ти поли тич ки став о све
бољим и ста бил ни јим одно си ма
изме ђу наше земље и сусе да.

Нор ма ли за ци ја одно са
Овај про грам је кре и ран с
циљем да се сма ње нега тив ни
ефек ти посто ја ња држав них
гра ни ца, али и да се изгра де
нови мосто ви при ја тељ ства и

РАС ПИ САН КОН КУРС ЗА РЕКОН СТРУК ЦИ ЈУ

И САНА ЦИ ЈУ ОБРА ЗОВ НИХ УСТА НО ВА

Помоћ вој во ђан ским 
гра до ви ма и општи на ма

сарад ње Хрват ска –Ср би ја” за
финан сиј ско раз до бље 2014–
2020. обу хва та под руч ја чети -
ри жупа ни је севе ро и сточ не
Хрват ске и пет окру га севе ро -
за пад не Срби је у који ма живи
око 2,3 мили о на ста нов ни ка.
Европ ска уни ја је за про је кат
издво ји ла 40 мили о на евра с
циљем јача ња соци јал ног,
еко ном ског и тери то ри јал ног
раз во ја пре ко гра нич ног под -
руч ја.

Сред ства су наме ње на про -
гра ми ма који се одно се на
чети ри темат ска под руч ја:
побољ ша ње ква ли те та соци -
јал них и здрав стве них услу га,
зашти ту живот не сре ди не и
при ро де, пре вен ци ју ризи ка и
одр жи ву енер ги ју и енер гет ску
ефи ка сност, тури зам, кул ту ру
и при род ну башти ну, те кон -
ку рент ност и раз вој послов ног
окру же ња про грам ског под -
руч ја.

међу соб ног пове ре ња, уз мак -
си мал но кори шће ње погра -
нич них потен ци ја ла који ма
Срби ја и Хрват ска рас по ла жу.
Ода бра ни про јек ти усме ре ни
су на чети ри темат ска под руч -
ја: уна пре ђе ње ква ли те та јав -
них соци јал них и здрав стве -
них услу га, зашти ту живот не
сре ди не и био ло шке раз ли чи -
то сти, про мо ви са ње одр жи ве
енер ги је и енер гет ске ефи ка -
сно сти, раз вој тури зма и очу -
ва ње кул тур не и при род не
башти не, те јача ње кон ку рент -
но сти и раз вој послов ног окру -
же ња. Про јек ти ће финан си -
ра ти широк спек тар актив но -
сти. Тако ће, на при мер, бити
обно вље на основ на шко ла у
Оси је ку и сред ња шко ла
„Миле ва Марић Ајн штајн” у
Новом Саду. Ујед но, биће уве -
ден систем за мере ње кон цен -
тра ци је алер ге на у вазду ху у
реал ном вре ме ну и рекон стру -

и са ни герон то ло шки клу бо ви
у скло пу домо ва за ста ри је у
Оси је ку, Апа ти ну и Ђако ву. Из
европ ског ИПА фон да финан -
си ра ће се изград ња солар не
елек тра не на објек ти ма вин -
ко вач ког водо во да и коге не ра -
циј ско постро је ње у Сом бо ру.

Про јек ти с циљем раз во ја
тури зма резул то ва ће осми шља -
ва њем зајед нич ке руте за сре ди -
шњи Дунав и три зајед нич ка
пре ко гра нич на тури стич ка про -
јек та на под руч ју гастро но ми је,
рекре а ци је и еко-тури зма. У
скло пу про јек та „Drive” Факул -
тет тех нич ких нау ка у Новом
Саду и Факул тет елек тро тех ни -
ке, рачу нар ства и инфор ма циј -
ских тех но ло ги ја у Оси је ку доби -
ће чети ри лабо ра то ри је спе ци ја -
ли зо ва не за ауто-инду стри ју.

Подр шка ЕУ
Тери то ри ја обу хва ће на „Interreg
IPA про гра мом пре ко гра нич не

ЕКО-КАМ ПО ВИ КЛУ БА „СОКО”

Дру же ње с при ро дом

Оја ча ти рад 
инспек циј ских 
слу жби

Јав но-при ват ним
парт нер ством реши ти
еко ло шке про бле ме

На сед ни ци скуп штин ског
одбо ра за зашти ту живот не
сре ди не мини стар зашти те
живот не сре ди не Горан Три -
ван пору чио је народ ним
посла ни ци ма да ће се ново -
фор ми ра но мини стар ство вео -
ма озбиљ но и одго вор но бави -
ти живот ном сре ди ном. Како
је рекао, у неким пита њи ма
над ле жно мини стар ство биће
бес ко про ми сно, а нека ће
реша ва ти уз при хва тљи ве ком -
про ми се који омо гу ћа ва ју раз -
вој земље. Он је иста као да је
нај ва жни ји инстру мент спро -
во ђе ња поли ти ке у обла сти
живот не сре ди не инспек ци ја,
али да она нема ни довољ но
људи, ни опре ме, ни нов ца.
Наја вио је да ће у народ ном
пери о ду доћи до рефор ми и
уна пре ђи ва ња рада еко ло шке
инспек циј ске слу жбе. Упо зо -
рио је да је за то нео п хо дан
новац и да ће тра жи ти подр -
шку Вла де Срби је како би

зажи вео пра ви инспек циј ски
рад на под руч ју наше земље.

Као при о ри те те новог мини -
стар ства, Три ван је иста као пре
све га пита ње вода и сме ћа.
Реша ва ње пре ра де отпад них
вода и трет ман отпа да тако ђе
изи ску ју поза ма шну суму нов -
ца, коју држа ва нема, и зато је
пре ма мишље њу мини стра нео -
п ход но у Срби ји раз ви ти јав но-
при ват но парт нер ство, кроз
које ће при ват не ком па ни је
ула га ти новац, доно си ти тех но -
ло ги је и зара ђи ва ти од пре ра де,
а држа ва сачу ва ти кон тро лу над
тим ресур си ма и над зи ра ти
тех но ло ги је пре ра де.

Посеб но је инте ре сант на
њего ва изја ва дата меди ји ма у
којој је изри чи то нагла сио:
„Док сам ја овде, неће бити
прља вих тех но ло ги ја у Срби ји”,
ма шта то зна чи ло. Мини стар
није детаљ ни је обра зло жио на
шта је кон крет но мислио.

Недав но је мини стар у Скуп -
шти ни Срби је, на састан ку
Пре го ва рач ке гру пе 27 са орга -
ни за ци ја ма цивил ног дру штва
у окви ру Наци о нал ног кон вен -
та о Европ ској уни ји, нагла сио
да се у међу на род ној зајед ни ци
цене напо ри и резул та ти које
смо пости гли у тој обла сти
про те клих годи на, али је иста -
као да ће нашој земљи за при -
ме ну европ ских еко ло шких
стан дар да бити потреб но при -
бли жно 15 мили јар ди евра,
упо зо рив ши на то да за дости -
за ње тих стан дар да тре ба утвр -
ди ти разум не роко ве. Вре ди
напо ме ну ти да је про це ње на
сума за пет мили јар ди виша од
про це не њего вих прет ход ни ка,
што јасно пока зу је да на
држав ном пла ну не посто ји
јасна и реал на сли ка еко ло -
шког ста ња у држа ви, прем да
су у прет ход ном пери о ду ура -
ђе не сил не сту ди је.

Том при ли ком, у скуп штин -
ском зда њу, мини стар Три ван
је напо ме нуо да наша земља у
обла сти зашти те живот не сре -
ди не може да напра ви сна жан
не само прак тич ни већ и поли -
тич ки иско рак, што ће и учи -
ни ти, и да Срби ја на том путу
може рачу на ти на помоћ
сусед них зема ља у реги о ну.
Поред тога, ука зао је на то да је
нај ва жни је у ком року ћемо
испре го ва ра ти при ме ну европ -
ских еко ло шких стан дар да,
као и како доћи до нов ца за то.
Пре ма њего вом мишље њу, ти
роко ви тре ба да буду што дужи
да бисмо их дости гли, а  ако
буде мо зацр та ли кра ће, који
нису реал ни, Срби ја неће
живот ну сре ди ну дове сти у
ред, нити ће испу ни ти оба ве зе
пре ма ЕУ, тако да ћемо доћи у
ситу а ци ју да пла ћа мо пена ле.

Све у све му, прве изја ве
ресор ног мини стра ука зу ју на
то да се наша земља нала зи
пред вео ма озбиљ ним про бле -
мом када је реч о реша ва њу
еко ло шких пита ња и да ће
наја вље ни пре го во ри с коми си -
јом ЕУ о Погла вљу 27 бити вео -
ма тешки. Оста је да се види да
ли ће Вла да има ти слу ха и раз -
у ме ва ња и да ли ће усли ши ти
пред ло же не мере над ле жног
мини стар ства. Добро је то што
је власт конач но схва ти ла да је
област еко ло ги је и одр жи вог
раз во ја озбиљ на ствар и недав -
но одво ји ла еко ло ги ју од пољо -
при вре де у посеб но мини стар -
ство.

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

ПРВЕ ИЗЈА ВЕ МИНИ СТРА ЗА ЗАШТИ ТУ ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ 

Ста во ви и мишље ња Гора на Три ва на



Као и сва ке годи не, лето је
пери од када су, углав ном због
годи шњих одмо ра, резер ве
крви на нивоу целе Срби је
ниске.

Таква је ситу а ци ја и ових
дана у Слу жби за тран сфу зи ју
пан че вач ке Опште бол ни це,
ода кле апе лу ју на добро вољ не
дава о це крви и на оне који би
желе ли да то поста ну да дају
крв и помог ну да се обез бе де
довољ не коли чи не за све оне
који ма је крв нео п ход на.

Пре ма речи ма др Сла ђа не
Кова че вић, пи-ар мена џе ра Оп-
ште бол ни це, дава о ци се
јавља ју, али у сма ње ном бро ју.

– Крви има, али су резер ве
врло ниске, па апе лу је мо на
дава о це да се и овом пози ву
ода зо ву у што већем бро ју. На
сре ћу, ова ситу а ци ја није ути -
ца ла на опе ра тив ни про грам
бол ни це, нијед на опе ра ци ја
није одло же на, а нада мо се да
ће, уз помоћ хума них људи,
тако бити и у наред ном пери о -
ду – иста кла је Кова че ви ће ва.

Крв могу дати здра ве осо бе,
ста ро сти од 18 до 65 годи на.
Прет ход но је потреб но узе ти
лаган оброк и довољ но теч но -
сти. Важно је и да дава о ци нису
на тера пи ји леко ви ма, као и да у
Тран сфу зи ју оду одмор ни, како
би задо во љи ли кри те ри ју ме на
лабо ра то риј ском и лекар ском
пре гле ду. Слу жба се нала зи у
Пасте ро вој ули ци 2, а крв се
може дати рад ним дани ма од 7
до 15 и субо том од 8 до 12 сати.

Петак, 21. јул 2017.

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

Страну 
припремила 

Драгана
Кожан

ХРОНИКА

Ако више воли те да сами
пра ви те кре ме, јер тако тач -
но зна те шта сте ста ви ли
уну тра, онда је ово иде а лан
рецепт за кре му за сун ча ње
са заштит ним фак то ром 20.
Осло бо ђе на је свих нездра -
вих кон зер ва на са и без бед на
за упо тре бу.

Спре ма се у метал ној
посу ди на пари. Потреб ни су
вам: коко со во уље у чвр стом
обли ку, масли но во уље,
есен ци ја уља (по жељи, у
зави сно сти од тога који
мирис воли те) и цинк-оксид
(не нано).

У метал ну посу ду ста ви те
120 г коко со вог уља у чвр -
стом обли ку, додај те 60 мл
масли но вог уља и неко ли ко
капи есен ци јал ног уља по
жељи. Потом ту посу ду ста -
ви те у дру гу, већу, у којој је
про вре ла вода. Тако на пари
исто пи те садр жај. Мешај те
метал ном каши ком. Када се
све исто пи и сје ди ни, ски ни -

те с паре и додај те две каши -
ке цинк-окси да. Добро про -
ме шај те и пре спи те у одго -
ва ра ју ћу ста кле ну тегли цу.
Ста ви те у фри жи дер како би
маса очвр сла.

Ова ко доби је на кре ма са-
др жи заштит ни фак тор 20 и,
поред тога што добро апсор -
бу је УВ зра ке, она има и
анти сеп тич ко и про тив гљи -
вич но дело ва ње. Потре бан
вам је цинк-оксид који није
нано, није микро ни зо ван и
није обло жен сили ко ни ма,
јер то зна чи да ће у већој кон -
цен тра ци ји оста вља ти бели
траг на кожи и тако врши ти
физич ку зашти ту од сун ца,
спре чи ти опе ко ти не, као и
пре вре ме но ста ре ње иза зва -
но пре те ра ним изла га њем
штет ним зра ци ма.

Кре му тре ба нано си ти
после сва ког изла ска из воде,
и то на суву кожу, како би
зашти та била сигур на. Могу
је кори сти ти и деца, јер је без -
бед на и здра ва за упо тре бу.
Цинк-оксид се дода је и у кре -
ме за деч ју интим ну негу, као
и у маске наме ње не про бле -
ма тич ној мла да лач кој кожи.

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

Напра ви те сами 
кре му за сун ча ње

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги моји, већи део свог
живо та про во ди мо у тра га њу
за неким тај ним састој ком
који ће, у виду осо бе или
изне над ног добит ка, успе ти
да рас пе тља ужад што нам
не дозво ља ва ју поме ра ње из
уже гле сва ко дне ви це. Осе ћај
пра зни не је при су тан и тра -
жи, урла ју ћи све гла сни је, да
се деси то нешто што би нас
испу ни ло и дове ло до ути ска
о цело ви то сти.

Неве ро ват но je како пра -
зни на одје ку је. Пона вља
мисли попут еха док не пос-
та ну веза не с тим што недо -
ста је, а учи ни ло би нам
живот бољим и сми сле ни -
јим. То би нам дало одго во -
ре на пита ња „зашто баш ја”
и „да ми је зна ти ко је крив”
и конач но бисмо могли да
ужи ва мо у живо ту. Нево ља
је у томе што нам је потра га
увек усме ре на ка дру гим
људи ма или мате ри јал ном,
или још горе, већи на нема
пред ста ву шта тра жи, али
„зна” да ће то нешто пре по -
зна ти одмах, чим се поја ви.

С вре ме ном пра зни на пос-
та је начин живље ња. Обе сми -
шље но је све дру го док се
потра га не завр ши. Ехо одзва -
ња и мисли доби ја ју сна гу
њего вих тала са и осли ка ва ју
се у начи ну на који живи мо.
Буку коју пра ве такве мисли
не може мо сакри ти гла сни -
јом музи ком или упор ним

„зуре њем” у нечи је вир ту ел не
живо те. Не може мо је угу ши -
ти, над ја ча ти или уби ти на
било који начин, јер је поста -
ла све што јесмо. Само јед но
„доста је било” које поша ље -
мо сами себи може зау ста ви -
ти одјек мисли укле сан у сва -
ко днев ну рути ну. Сиг нал
може бити било шта што раз -
ва љу је шабло не и уоби ча је но -
сти. Нешто попут дијаг но зе
или бол ног губит ка што у тре -
нут ку одјек не толи ко јако да
се замр зну све дота да шње
мисли. На тај начин живот
пову че коч ни це нагло и тада
једва пре по зна мо осо бу која
се „вукла” кроз свој живот не
оста вља ју ћи ника кав траг за
собом. Уве ре ња која су темељ
свих посту па ка јача ју хра ње -
на илу зи ја ма да ће нам неко
доне ти нешто што у себи не
пре по зна је мо. Веру је мо да у
дру ги ма посто ји део наше
сре ће и да, кад га про на ђе мо,
поста је мо сво ји, цели, срет -
ни и захвал ни. Илу зи ја се
рас пр ши раз о ча ра њем и ехо
одзва ња гор чи ном и тугом,
из којих, углав ном, и наста ју
живот не коч ни це у обли ку
разних боле сти, несре ћа,
стра хо ва...

Одлу ка да нешто про ме -
ни мо пре него нам живот
поша ље лек ци ју, јесте она на
којој ћемо сами себи бити
нај за хвал ни ји. Поја ви се
нека књи га, упле те мо се у
раз го вор, оде мо „слу чај но”
да чује мо нешто дру га чи је и
пре по зна мо то што тра жи -
мо. Нај леп ше зву чи тиши на
коју покло ни мо себи. Тада
из магле живот не уста ја ло -
сти изра ња ју путо ка зи који
пока зу ју једи ни могу ћи смер
где су мир и сре ћа, ка уну -
тра, ка спо зна ји лич не вред -
но сти, изград њи само по што -
ва ња и вере у себе и сво је
спо соб но сти.

Бука или тиши на – одлу -
ка је, као и увек, на вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

ЗДРАВА ИСХРАНА

Кува ни мла ди куку руз је
чуве на лет ња посла сти ца
којом се већ гене ра ци ја ма
сла де мла ди и ста ри. С вре -
ме ном му попу лар ност није
нима ло опа ла.

За раз ли ку од кла сич ног
кува ног куку ру за, овај пече -
ни у рер ни, за који вам доно -
си мо рецепт, при пре ма се

четр де сет мину та уме сто два
сата. Међу тим, брзи на при -
пре ме није једи на пред ност
овог рецеп та. Ту је и нео до -
љив мирис који се шири и
мами током пече ња, а укус
који му дају све жи зачи ни и
путер, може се опи са ти само
јед ним мно го пута поно вље -
ним сло вом: „Ммммм!”

Потреб но: шест кли по ва мла дог куку ру за, 160 г путе ра, кора од пола

лиму на, све жа мај чи на души ца, свеж боси љак, со и бибер.

При пре ма: Плех обло жи ти алу ми ни јум ском фоли јом, а рер ну загре -

ја ти на 200 сте пе ни. Ото пи ти 100 г путе ра и тиме пре ма зи ва ти куку -

руз. Посо ли ти и поби бе ри ти, па ређа ти на плех. Пећи у рер ни 20

мину та, затим окре ну ти куку руз, па пећи још 20 мину та.

Док се куку руз пече, при пре ми ти аро ма ти зо ва ни путер за пре ма -

зи ва ње. Поме ша ти 60 г путе ра (соб не тем пе ра ту ре) са сит но исец -

ка ним зачи ни ма и рен да ном кори цом лиму на и посо ли ти по потре -

би. Вру ће кли по ве куку ру за пре ма зи ва ти аро ма ти зо ва ним путе ром

и слу жи ти одмах.

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

Пи ше: Драгана Јоцовић

Куку руз из рер не

Савре ме ну
кон тра цеп ци ју 
у Срби ји кори сти
само 18,4% жена

У јужном Бана ту све
мање абор ту са, а све
више поро ди ца 
с тро је и више деце

Пре окру гло три деце ни је,
током јула, дого дио се један од
тада важни јих тре ну та ка у
исто ри ји чове чан ства – свет -
ска попу ла ци ја пре ма ши ла је
број од пет мили јар ди ста нов -
ни ка. То је био повод да Гене -
рал на скуп шти на Ује ди ње них
наци ја про гла си 11. јул Свет -
ским даном ста нов ни штва,
чиме је заме ње но обе ле жа ва -
ње дота да шњег Дана пет
мили јар ди. Датум је увр штен
у кален дар свет ских мани фе -
ста ци ја с циљем да се подиг не
свест о хит но сти и важно сти
пита ња ста нов ни штва, укљу -
чу ју ћи и одно се пре ма живот -
ној сре ди ни и раз во ју.

Од 1990. уве де на је и јед на
нови на: да се Свет ски дан ста -
нов ни штва сва ке годи не обе -
ле жа ва у скла ду са одре ђе ном
темом засно ва ном на акту ел -
ним потре ба ма ста нов ни штва,
упра во како би се уна пре ди ле
раз вој не стра те ги је Ује ди ње -
них наци ја и држа ва чла ни ца.

Визи ја као уто пи ја
Тако је тема ово го ди шњег Свет -
ског дана ста нов ни штва „Пла -
ни ра ње поро ди це: Осна жи ва ње
људи и раз ви ја ње наци ја”. Такав
избор не чуди ако се, изме ђу
оста лог, узме у обзир и то да су
се ове годи не про сла ве покло -
пи ле са Сами том за пла ни ра ње
поро ди це. Реч је о дру гом
састан ку ини ци ја ти ве „Family
Planning 2020”, чији је циљ да
про ши ри при ступ добро вољ ном
пла ни ра њу поро ди це на још
120 мили о на жена до 2020.
годи не. У Попу ла ци о ном фон ду
УН (UNFPA) нагла ша ва ју да је

СВЕТ СКИ ДАН СТА НОВ НИ ШТВА

ПЛА НИ РА ЊЕ ПОРО ДИ ЦЕ ЈЕ ЉУД СКО ПРА ВО

ског дана ста нов ни штва јесу и
про бле ми с репро дук тив ним
здра вљем, који су и даље глав ни
узрок боле сти и смр ти жена у
поро ђај ним годи на ма широм
све та. Иако је визи ја Попу ла ци -
о ног фон да свет у коме је сва ка
труд но ћа жеље на, сва ки поро ђај
без бе дан, а потен ци ја ли сва ког
мла дог чове ка испу ње ни, тре -
нут но широм пла не те има око
214 мили о на жена које желе да
избег ну труд но ћу, а не кори сте
сигур не и ефи ка сне мето де пла -
ни ра ња поро ди це, што због
недо вољ ног при сту па инфор ма -
ци ја ма или услу га ма, што због
недо стат ка подр шке њихо вих
парт не ра или зајед ни ца. Већи на
ових жена с неза до во ља ва ју ћим
зна њем или при сту пом кон тра -
цеп ци ји живи у 69 нај си ро ма -
шни јих зема ља на све ту.

Тра ди ци о нал не мето де
Када је реч о пла ни ра њу поро -
ди це у нашој држа ви, пре ма

је могу ће и зах те ва посве ће -
ност свих. Наци о нал ни про -
грам за сек су ал но и репро дук -
тив но здра вље, чији је циљ да
коор ди ни ра актив но сти свих
заин те ре со ва них стра на за
уна пре ђе ње репро дук тив ног
здра вља и пра ва ста нов ни штва
Срби је, пред ста вља важан
корак ка пости за њу овог циља,
а УНФПА има част да подр жи
напо ре Мини стар ства здра вља
и Вла де Репу бли ке Срби је –
иста кла је пово дом Свет ског
дана ста нов ни штва др Дои на
Боло га, пред став ни ца УНФПА
за Босну и Хер це го ви ну и
дирек тор ка УНФПА за Срби ју
и Маке до ни ју.

Охра бру ју ће вести
О пла ни ра њу поро ди це на
тери то ри ји нашег гра да поне -
што гово ре пода ци послед њег
попи са ста нов ни штва из 2011.
годи не, који пока зу ју да је, у
одно су на попис из 2002, у
Гра ду Пан че ву дошло до пове -
ћа ња про цен ту ал ног уче шћа
поро ди ца с тро је деце са 3,9%
на 5,7%. Ту охра бру ју ћу вест
потвр ђу је и ста ње на нешто
широј тери то ри ји: и у Јужно -
ба нат ском окру гу је, у истом
пери о ду, запа жен раст про -
цен та поро ди ца с тро је и више
деце са 4,6% на 6,7%.

Како кажу у пан че вач ком
Заво ду за јав но здра вље, у 2016.
годи ни на тери то ри ји јужног
Бана та забе ле жен је и пораст
бро ја посе та Саве то ва ли шту за
пла ни ра ње поро ди це. У 2015.
годи ни ово саве то ва ли ште
посе ти ло је 3.325 осо ба, а про -
шле годи не то је учи ни ло њих
3.855. Опти ми зам доно си и
пода так да се у пери о ду од
2006. до 2015. годи не у нашем
окру гу беле жи кон ти ну и ра ни
пад бро ја меди цин ских пре ки -
да труд но ће са 1.609, коли ко их
је било током 2006. годи не, на
666 у 2015. годи ни.

ва ним кате го ри ја ма жена тек
забри ња ва, пошто само 7,2%
ром ских жена које живе у
ром ским насе љи ма у Срби ји
кори сти савре ме ну кон тра -
цеп ци ју, док тра ди ци о нал не
мето де при ме њу је 54% испи -
та ни ка.

Оквир за раз вој но парт нер -
ство за Срби ју 2016–2020. раз -
ви јен у бли ској сарад њи и кроз
парт нер ство изме ђу Вла де
Репу бли ке Срби је и Тима Ује -
ди ње них наци ја у Срби ји тако -
ђе пред ви ђа напо ре за побољ -
ша ње саве то ва ли шта о пла ни -
ра њу поро ди це и доступ но сти
услу га репро дук тив ног здра -
вља у земљи.

– Побољ ша ње ситу а ци је у
обла сти пла ни ра ња поро ди це

Потра га

АПЕЛ ИЗ СЛУ ЖБЕ ЗА ТРАН СФУ ЗИ ЈУ

Лето сма њи ло 
резер ве крви

Пажњу усме ри ти на основ ну ћели ју дру штва

сигур но, добро вољ но пла ни ра -
ње поро ди це људ ско пра во и да
је оно кључ но и из аспек та род -
не рав но прав но сти, осна жи ва -
ња жена и сма ње ња сиро ма -
штва. Тако ђе, ова орга ни за ци ја
под се ћа на то да ула га ње у пла -
ни ра ње поро ди це даје и еко -
ном ске и дру ге добит ке који
могу да под стак ну напре дак.

Још један важан сег мент о
коме се гово ри ло пово дом Свет -

Истра жи ва њу више стру ких
пока за те ља поло жа ја жена и
деце у Срби ји (Multiple Indica-
tors Cluster Survey – MICS 5),
савре ме ну кон тра цеп ци ју ко-
ри сти мање од јед не пети не
(18,4%) жена које су тре нут но
уда те или у ван брач ној зајед -
ни ци. Ско ро два пута више се
кори сте тра ди ци о нал не мето -
де, као што је пре ки нут сно -
шај. Ситу а ци ја у мар ги на ли зо -
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У радњу за поправку источ-
њачких тепиха, коју држи
млад брачни пар, руски еми-
грант Врубељ донеће на
рестаурацију свој казачки
тепих, а уз њега и личну при-
чу, која стиже у фрагменти-
ма. Та прича је пуна ностал-
гије за Русијом, жудње за
женом која га је одбацила и
бриге о сину који се на шко-
ловању у Енглеској фатално
заљубио у младу Белгијанку.
Белгијанка напушта Енгле-
ску, а млади Врубељ наста-
вља да о њој машта и за њом
трага. Као испредање нити
на номадском тепиху рас-
плићу се и прича о старом
емигранту, власнику тепиха,
и односи младог брачног
пара који држи радњу за
поправку тепиха, и судбина
Врубељевог сина, коме тепих
није био суђен…

„Потрага за бојом помоћу
које ће се тепих обновити
намеће питање, истовреме-
но и једну од тема овог изу-
зетног романа: може ли се
ишта заиста рестаурисати,
обновити, поново испричати
из почетка на исти начин?”

(Биљана Дојчиновић)

Два читаоца који до среде, 26. јула, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 поша-
љу најинспиративнији одговор на питање: „Које је најбоље време за
вожњу бицикла?”, наградићемо по једним примерком књиге „Чувари
казачке ивице” Љубице Арсић. Најбоље одговоре ћемо објавити у наред-
ном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.

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

Када се тајанствени метео-
ролошки балон сруши на
земљу у Швајцарској, ди-
ректор На ционалне безбед-
носне агенције САД ангажу-
је Роберта Беламија да про-
нађе и идентификује десе-
торо људи који су били све-
доци тог догађаја. Опседну-
тост тајним задацима већ је
коштала командира Бела-
мија једине жене коју је
икада волео и он сада верује
да више нема шта да изгуби.

Међутим, док трага за
путоказима од Рима, преко
Будимпеште и Кијева, до
Тексаса, неминовно се суо-
чава с правом природом
мисије и долази до шокант-
ног открића о постојању
невероватне завере која се

протеже читавом планетом.
Сам и изневерен од свих,
Белами се убрзо налази у
бекству, борећи се да спасе
сопствени живот – с кључем
опстанка саме Земље у сво-
јим рукама.

Два читаоца који до среде, 26. јула, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Колико често читате
магазине?”, наградићемо по једним примерком књиге „Завера судњи
дан” Сидниja Шелдонa. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.

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

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУОКОН ЧА НЕ „ОМО ЉИЧ КЕ СПОРТ СКЕ ИГРЕ” И КАМП „SUNFLOWER 4”

МЛА ДИ ЕНТУ ЗИ ЈА СТИ НАСТА ВИ ЛИ 
ДА ОПЛЕ МЕ ЊУ ЈУ СВО ЈЕ МЕСТО

Мићић и Нема ња Сте ва но вић,
док су у шути ра њу трој ки прва
три места одне ли Мате ја
Мићић, Стра хи ња Нико лић и
Вања Сте фа но вић.

Вред но је иста ћи да су чла -
но ви ма „Сун цо кре та” при
орга ни за ци ји поме ну тих так -
ми че ња вео ма помо гли Дар ко
Томић и Угље ша Томић.

У пла ну инфо-табла 
за бици кли сте
Поред тих актив но сти, међу -
на род ни волон те ри су низом
акци ја допри не ли улеп ша ва -
њу цен тра Омо љи це – пре кре -
чи ли су део фаса де апо те ке,
амбу лан те и шко ле, које су
биле исцр та не гра фи ти ма и на
тај начин улеп ша ли изглед
згра да ових инсти ту ци ја.

– При ли ком ових радо ва
нај ве ћу подр шку и ини ци ја ти -
ву дао нам је дирек тор шко ле
– Вла ди мир Ристић, који је и
сам давао допри нос лич ним
анга жо ва њем. Морам рећи и
то да је Месна зајед ни ца обез -
бе ди ла купо ви ну мате ри ја ла и
у сарад њи с фир мом „Омо
Петров” допри не ла успе шној
реа ли за ци ји наших зами сли –
исти че Сања Деспо то вић.

Као јед на од нај е мо тив ни -
јих и нај е фект ни јих акци ја,
издво ји ло се осли ка ва ње му -
ра  ла с ликом пре ра но пре -
ми ну лог Дра га на Див ца, јед -
ног од нај о ми ље ни јих педа -
го га и спорт ских рад ни ка у
Омо љи ци.

„Чувари казачке ивице”
Љубице Арсић

ва за купо ви ну хра не и мате ри -
ја ла за рад. То, нарав но, не
бисмо могли без парт не ра као
што су „Мла ди истра жи ва чи
Срби је”, док је суфи нан си ра ње
кам па обез бе ди ло Мини стар -
ство омла ди не и спор та пре ко
про гра ма „Мла ди су закон” –
дода је мла да Омољ чан ка.

Међу тим, сушти на волон -
тер ских кам по ва није само
уре ђе ње неких повр ши на или
орга ни за ци ја дога ђа ја, јер нај -
ва жни ји резул тат јед ног ова -
квог кон цеп та упра во је
могућ ност локал не зајед ни це
да се упо зна с кул ту ром, јези -
ком и тра ди ци јом раз ли чи тих

стра ни волон те ри сто пе с
локал ном зајед ни цом и да се,
чак, ство ри и поне ка љубав
изме ђу волон те ра.

Оно што је сигур но, неко ли -
ко десе ти на мла дих из Омо -
љи це сада има при ја те ље из
шест европ ских зема ља.

Тур ни ри при ву кли 
так ми ча ре
Сва ко днев но, у пре по днев ним
сати ма, гру па волон те ра ради -
ла је на уре ђе њу деч јих игра -
ли шта у Омо љи ци. Сит не
поправ ке, лаки ра ња и исцр та -
ва ња јед но ста ван су начин
улеп ша ва ња про сто ра за игру
и разо но ду деце. Кре а тив ни и
увек насме ја ни волон те ри
потру ди ли су се да за неко ли ко
сати опле ме не изглед поме ну -
тих игра ли шта.

Богат и шаро лик садр жај
више днев не мани фе ста ци је
„Омо љич ке спорт ске игре”
при ву као је мешта не свих
гене ра ци ја, али исто тако и
поје дин це из окол них места.
Про грам се састо јао из реви -
јал ног и так ми чар ског дела, а
четр на ест спор то ва пред ста -
вље но је током дво не дељ ног
про гра ма у окви ру јав них
часо ва.

Посе ти о ци су има ли при ли -
ку да се опро ба ју и нау че
нешто више о спор то ви ма као
што су бад мин тон, крос-фит,
рва ње, капу е ра, бокс, пила тес,
јога, зум ба, маче ва ње, мажо -
рет, кара те, дру штве не игре...

„Завера судњи дан” Сидниja Шелдонa

У про шлом бро ју нашег
листа пита ли смо вас коли ко
вре ме на про во ди те у при ро -
ди. „Пан че вац” и изда вач ка
кућа „Вул кан изда ва штво”
при пре ми ли су по један при -
ме рак књи ге „Док смо били
живи” Рут Вер за два наша
чита о ца или чита тељ ке који
су нај кре а тив ни је одго во ри -
ли на то пита ње.

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

„Толи ко да знам како
изгле да кад пожар бул ки
запа ли лива де, кад ваздух
затре пе ри од опој ног мири -
са багре ма и липа, кад сун -
че ви зра ци сво јим осме хом
оку па ју јутар њу росу и про -
стру се по тра ви као нај леп -
ши кри ста ли...” 066/3525...

„Сва ки дан – те око па вај
куку руз, те ску пљај кај си је,
те бери пара дајз, те зали -
вај... Чекам да неко од уку -
ћа на про чи та у нови на ма
коли ко је бора вак у при ро ди
здрав, па да ми се при дру -
жи. Ал’ нешто зао би ла зе
такве тек сто ве...” 064/3556...

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

Изда вач ка кућа „Лагу на”
награ ди ће два ауто ра нај -
кре а тив ни јих одго во ра на
пита ње које спор то ве на
води пре по ру чу ју. Они ће
осво ји ти по један при ме рак
књи ге „Затво ре но пре ко
зиме” Јер на Лира Хор ста.

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

„Као и у живо ту: плу та ње
по повр ши ни и пра ћа ка ње по
пли ћа ку.” 066/3525...

„Пре по ру чу јем пра ње тепи -
ха, крпа ра и оти ра ча. Ем по-
сао ура ђен, ем се спорт ски
рас хла диш.” 064/9694...

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

Д. К.

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Кад пожар бул ки
запа ли лива де

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Спорт ска мани фе ста ци ја под
нази вом „Омо љич ке спорт ске
игре” одр жа на је у пери о ду од 5.
до 15. јула, као део четвр тог
Mеђународног волон тер ског
кам па „Sunflower”, који већ
неко ли ко годи на орга ни зу је
Удру же ње гра ђа на „Сун цо крет”.

Ово го ди шњи камп је оку пио
десет међу на род них волон те -
ра из шест европ ских зема ља –
Дан ске, Тур ске, Чешке, Руси -
је, Швај цар ске, Шпа ни је и
Срби је. Они су зајед но са сво -
јим дома ћи ни ма током две
неде ље ради ли на уре ђе њу
спорт ских и деч јих игра ли шта
у Омо љи ци, као и на орга ни за -
ци ји и реа ли за ци ји спорт ских
так ми че ња.

Удру же ње гра ђа на „Сун цо -
крет” оку пља мла де изме ђу
десет и три де сет годи на који
желе да сло бод но вре ме иско -
ри сте на ква ли те тан начин и
волон тер ским радом покре ну
пози тив не про ме не у сво јој
сре ди ни. Ови мла ди енту зи ја -
сти исти чу се разним кре а тив -
ним акци ја ма и ино ва тив ним
иде ја ма, који ма Омо љи цу све
више издва ја ју као село потен -
ци ја ла.

Пре ма речи ма Сање Деспо -
то вић, пред сед ни це овог удру -
же ња, мешта ни то пре по зна ју
и подр жа ва ју.

– Кон ти ну и ра ном сарад њом
с нашим сугра ђа ни ма, као и са
инсти ту ци ја ма попут Месне
зајед ни це, Дома кул ту ре и

шко ле, и мно гим дру гим орга -
ни за ци ја ма, пред у зет ни ци ма
и поје дин ци ма, веру је мо да
може мо побољ ша ти усло ве за
живот и ква ли тет ни је одра ста -
ње деци и мла ди ма у Омо љи -
ци – наво ди Деспо то ви ће ва.

Помоћ из ино стран ства
Током про те клих неко ли ко
месе ци волон те ри „Сун цо -
кре та” вред но су ради ли на
обез бе ђи ва њу нео п ход них
усло ва за реа ли за ци ју поме -
ну тог кам па. Саме при пре ме
за један ова кав дога ђај почи -
њу већ од јану а ра, када се
пла ни ра све што је нео п ход -
но – од теме и бро ја уче сни ка
до сме шта ја, хра не и разних
дру гих дета ља.

– Све то изи ску је мно го тру да
и рада, као и зала га ња за про -
на ла зак финан сиј ских сред ста -

људи који дола зе из свих кра -
је ва све та.

Тако су локал ни волон те ри
дано ноћ но про во ди ли вре ме
са сво јим ино стра ним гости -
ма, па су се посву да могле
чути рече ни це на енгле ском,
шпан ском или немач ком јези -
ку. И про дав ци у рад ња ма, у
бли зи ни шко ле (где су волон -
те ри били сме ште ни) има ли
су при ли ку да про ве жба ју или
нау че енгле ски језик. Поред
тога, сва ко од при до шли ца
донео је неку тра ди ци о нал ну
хра ну из сво је држа ве, па је
кухи ња у кам пу оби ло ва ла
пре див ним мири си ма и уку -
си ма с раз ли чи тих дело ва
нашег кон ти нен та. Дру же ња
уз музи ку, гле да ње фил мо ва,
изла зак у локал ни ресто ран –
све то допри не ло је да се ови

Ипак, нај ве ћу пажњу и
инте ре со ва ње при ву кли су
тур ни ри из кошар ке, малог
фуд ба ла, одбој ке на песку...
Тако је, реци мо, упра во у бич-
воле ју, међу два на ест еки па,
прво место однео састав који је
пред во дио Стра хи ња Познан.
У сени ор ском сто но те ни ском
син глу у фина лу је Милош
Мар ко вић побе дио Дар ка
Томи ћа, док је у кате го ри ји
јуни о ра први био Жељ ко Пан -
ду ро вић, а дру ги Вељ ко Бла го -
је вић. У оба ра њу руку Вуја
Кочић је напо слет ку над ја чао
Вла ди ми ра Петро ви ћа. Еки па
Вла да на Андрић нај ви ше се
иста кла у баске ту „три на три”;
у тур ни ру „севен-ап” нај бо љи
су били Дра ган Илић, Мате ја

Иако је међу на род ни камп
недав но окон чан, удру же ње
„Сун цо крет” неће миро ва ти.
Мла ди акти ви сти уско ро ће
запо че ти обез бе ђи ва ње усло ва
за рено ви ра ње про сто ра у
Дому кул ту ре који ће слу жи ти
као инфо-тач ка за све бици -
кли сте на про пу то ва њу кроз
Омо љи цу на међу на род ној
рути „Еуро Ве ло 6”.

Ово удру же ње се нада да ће
у вези с наве де ном зами сли
наи ћи на подр шку и слух
локал не зајед ни це, буду ћи да
би реа ли за ци ја тог про јек та
ста ви ла Омо љи цу на мапу
првих места у Јужно ба нат -
ском окру гу са ова квом тури -
стич ком атрак ци јом.

Ј. Филиповић
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Држа ва забо ра ви ла рат не вете ра не
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Иако је Савез рат них вете ра на
Срби је још 2012. годи не под -
нео пред лог зако на о пра ви ма
уче сни ка рата и чла но ва
њихо вих поро ди ца, који је
подр жан са пре ко четр де сет
хиља да пот пи са, тај акт ни
дан-данас није ушао у скуп -
штин ску про це ду ру.

То је нео др жи во, с обзи ром
на то да у нашој држа ви живи
мно го оних који су се бори ли у
послед њем рату, а зауз врат
нису доби ли ништа – чуло се на
састан ку пред став ни ка СРВС и
неких орга ни за ци ја за зашти -
ту пра ва вој них инва ли да који
је одр жан 14. јула у Пан че ву.
Због тога је одлу че но да се
ани ми ра ју вете ран ске орга ни -
за ци је које посто је широм
Срби је да би зајед нич ки
покре ну ле ини ци ја ти ву за
усва ја ње новог зако на.

– Изме ђу оста лог, њиме ћемо
затра жи ти да се свим уче сни -
ци ма рато ва на про сто ру бив ше
Југо сла ви је од 1990. до 1999.
годи не при зна ста тус рат них
вете ра на и да им се регу ли шу

здрав стве на, пен зи о на и инва -
лид ска зашти та. Жели мо и да
им се испла ћу ју борач ки дода -
ци, као и да има ју пред ност
при ли ком запо шља ва ња. Ако
се то прак ти ку је у окол ним
земља ма, попут Босне и Хер це -
го ви не и Хрват ске, где се вете -
ра ни ма испла ћу ју при ма ња по
неко ли ко сто ти на евра, због
чега то не би могло и код нас?
Зако ном о пра ви ма рат них
вете ра на тре ба ло би пред ви де -

ти и бри гу о деци рат них вете -
ра на и омо гу ћи ти им да има ју
при о ри тет при ли ком упи са у
шко ле, набав ке уџбе ни ка и
запо шља ва ња. Све то би важи -
ло и за чла но ве поро ди ца
палих бора ца – изја вио је Жељ -
ко Вуке лић, пред сед ник Саве за
рат них вете ра на Срби је.

Он је наја вио да ће орга ни -
за ци је које су оку пље не у том
саве зу под не ти ини ци ја ти ву да
се 28. јун про гла си за дан рат -

них вете ра на Срби је. Рекао је
да је одлу че но и да се напра ви
цен трал ни реги стар свих вете -
ра на, да се бри га о њима вра ти
под окри ље Мини стар ства
одбра не и да се подр же буду ћа
про тест на оку пља ња вој них и
поли циј ских син ди ка та.

Вуке лић је иста као да је
постиг ну та сагла сност да на
сле де ћим избо ри ма уче ству ју
и вете ра ни, и то не у окви ру
неке поли тич ке пар ти је, већ
да насту пе само стал но, као
гру па гра ђа на.

– С обзи ром на то да нас у
Срби ји има око пет сто ти на
хиља да, може мо и тре ба да се
сами бори мо за сво ја пра ва –
иста као је он.

На про шло не дељ ном састан -
ку рат них вете ра на који је
одр жан у Пан че ву покре ну та
је ини ци ја ти ва да се обе ле жи
2. август 1991, датум када је
пан че вач ка бри га да тада шње
ЈНА пре шла мост код Бого је -
ва, ушла у Хрват ску и запо че -
ла сво је уче шће у рат ним
суко би ма.

Више се неће толе ри са ти
упор но теле фо ни ра ње,
сла ње СМС пору ка,
пра ће ње и прет ње
без сагла сно сти дру ге
осо бе

За оне који се тако
буду пона ша ли, 
пред ви ђе не 
дра стич не казне

Прво основ но јав но тужи ла -
штво у Бео гра ду покре ну ло је
ових дана први посту пак за
ново кри вич но дело у нашем
зако но дав ству – про га ња ње. За
то је осум њи чен мла дић из
Бео гра да који је про тив но
вољи јед не девој ке поку ша вао
да с њом успо ста ви кон такт
тако што ју је упор но у дужем
пери о ду звао мобил ним теле -
фо ном и слао СМС пору ке.

Како изве шта ва „Спут њик”,
кри вич ну при ја ву про тив њега
тужи ла штву је под не ла оште -
ће на пре ко свог адво ка та, а
након њеног раз ма тра ња и ана -
ли зи ра ња при ло же них дока за
тужи ла штво је зака за ло саслу -
ша ње осум њи че ног.

Под се ћа мо, про га ња ње је
кри вич но дела које је уве де но
у наш Кри вич ни зако ник 1.
јуна ове годи не.

У Првом основ ном тужи ла -
штву обја сни ли су нови на ри ма
„Спут њи ка” да је за посто ја ње
тог кри вич ног дела потреб но
да неко у току одре ђе ног пери -
о да нео вла шће но пра ти или

ПРВА ПРИ ЈА ВА ЗА НОВО КРИ ВИЧ НО ДЕЛО

КАД ПРО ГО НИ ТЕЉ ЗАГОР ЧА ВА 
ЖИВОТ ЖРТВИ

пред у зи ма дру ге рад ње ради
физич ког при бли жа ва ња дру -
гој осо би про тив но њеној вољи
и да, иако она то не жели,
насто ји да с њом успо ста ви
кон такт непо сред но, пре ко
тре ћег лица, или путем сред -
ста ва кому ни ка ци је.

Тако ђе, ово ново кри вич но
дело чини и онај ко зло у по тре -
бља ва подат ке о лич но сти дру -
ге осо бе да би јој, мимо њене
воље, пону дио неку робу или
услу ге. За про га ња ње може
бити осум њи чен и онај који
пре ти дру гој осо би да ће јој
угро зи ти живот и тело, или да

ће напа сти неко њој бли ско
лице. Да би се такво пона ша ње
ока рак те ри са ло као про га ња -
ње, посеб но је важно да буде
упе ре но про тив жртве у дужем
пери о ду – обја сни ли су тако ђе
у овом тужи ла штву.

Код лак ших обли ка овог
кри вич ног дела није потреб но
да посто ји прет ња да ће се
напа сти на живот или тело
неке осо бе или њој бли ске
дру ге осо бе да би тужи ла штво
отпо че ло кри вич но гоње ње по
слу жбе ној дужно сти. Обја -
шње ње за то је да се про га ња -
ње раз ли ку је од кри вич ног

дела „угро жа ва ње сигур но -
сти”.

Тре ба рећи и то да су за кри -
вич но дело про га ња ње пред ви -
ђе не нов ча не казне или затвор -
ске казне до три годи не.

Ако је про га ња њем иза зва на
опа сност по живот, здра вље
или тело жртве или њеног бли -
ског срод ни ка, закон пред ви ђа
казну затво ра осум њи че ном од
три месе ца до пет годи на. У
слу ча ју смр ти про го ње не осо бе
или њој бли ског лица запре ће -
на казна за учи ни о ца је затвор
у тра ја њу од јед не годи не до
десет годи на.

Упор но сла ње СМС пору ка биће један од дока за про га ња ња

У периоду од 2012. до 2016.
године на територији Панчева
догодило се 1.947 саобраћај-
них несрећа, у којима је поги-
нуло 57 лица, а повређено их
је 1.597. Међу настрадалима
је и осам пешака, девет бици-
клиста, као и осам мотоци-
клиста и лица која су возили, а
највише је возача аутомобила
и путника у њима – пише у
анализи коју је недавно обја-
вила Агенција за безбедност
саобраћаја.

Тамо се може прочитати и
да у укупном броју погинулих

у саобраћајним несрећама
двадесет једну жртву чине
млади и да су они најчешће
страдали у својству возача.
Осим тога, утврђено је да је у
удесима који су се догодили у
протеклих шест година живо-
те изгубило и седам лица која
су била старија од 65 година.

Највећи број саобраћајних
несрећа с настрадалим лици-
ма догодио се у октобру, а
забрињава то што је у њима
повређено сто десеторо деце
која су била у својству путника
у возилу.

Међу повређенима је било и
120 бициклиста, у животном
добу од 46 до 64 године, а удеси
у којима су они страдали најче-
шће су се дешавали током авгу-
ста. Летњи месеци су критични
и за мотоциклисте, јер је утвр-
ђено да су се саобраћајне несре-
ће у којима су они учествовали
најчешће дешавале током јула.

У саобраћајним несрећама
које су регистроване у проте-
клих шест година повређено
је 177 пешака, а међу њима је
највише старијих лица, од 46
до 64 године.

Анализа о безбедности сао-
браћаја на територији Панче-
ва бавила се и тиме шта су нај-
чешћи узроци саобраћајних
несрећа. Испоставило се да су у
огромном броју случајева
кривци за њих били возачи, а
да су њихови пропусти најче-
шће карактерисани као „погре-
шно изведене радње” и „непро-
мишљене радње”.

Ове оцене указују на то да
многи међу возачима нису
заслужили да добију дозволе.
Томе у прилог иде и податак
из извештаја о безбедности

саобраћаја у прошлој години
који је усвојен на једној од
недавно одржаних седница
Градског већа.

Тамо, између осталог, пише
да се током 2016. године
догодило 315 саобраћајних
удеса, а да су најчешћи узро-
ци били пребрза вожња (у 105
случајева) и непоштовање
првенства пролаза (64). Пре-
ма овој статистици, само
седам саобраћајних незгода
изазвано је алкохолом, а 139
другим разлозима, који нису
прецизирани.

На основу анализе свих сао-
браћајних несрећа, утврђено је
да су најкритичнији периоди
дана када се оне најчешће
дешавају од 17 до 23 сата и од
11 до 13 сати, а да су возачи
непажљивији на саобраћајни-
цама у насељеним местима
него на путевима на отвореном.

ПРЕМА СТАТИСТИЦИ АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 

Често страдају млади возачи

Ради побољшања стандарда
запослених у Министарству
одбране и Војсци Србије,
Управа за традицију Сектора
за људске ресурсе Министар-
ства одбране недавно је пот-
писала уговоре с неколико
познатих туристичких аген-
ција, фирми које продају
компјутерску опрему, при-
ватних болница, књижара,

продавница спортске опреме,
ауто-сервисера, продавница
мобилних телефона и огрева
за плаћање путем администра-
тивних забрана у више рата.

Списак свих места у који-
ма запослени у војсци могу
да купују уз одложено плаћа-
ње могуће је наћи на сајту
Министарства одбране Срби-
је www.mod.gov.rs.

ИСПУЊЕНО НЕДАВНО ОБЕЋАЊЕ

Прве олакшице за 
запослене у војсци

Гим на зи ја „Урош Пре дић”,
Герон то ло шки цен тар и Ос-
новна шко ла „Слав ко Родић”
из Банат ског Новог Села до-
би ли су новац за про јек те ко-
је су под не ли Мини стар ству
прав де за рас по де лу нов ца од
тзв. опор ту ни те та.

То је назив прав ног наче ла
којим се почи ни о ци ма лак -

ших кри вич них дела омо гу -
ћу је да не буду суд ски гоње -
ни уко ли ко упла те одре ђе ну
суму нов ца шко ла ма, бол ни -
ца ма, соци јал ним и хума ни -
тар ним орга ни за ци ја ма. Ове
годи не је на тај начин при ку -
пље но 360 мили о на дина ра,
а тај новац је рас по де љен
под но си о ци ма 97 про је ка та.

Врши лац дужно сти заштит -
ни ка гра ђа на Милош Јан ко -
вић оштро је осу дио сва ку
врсту наси ља и агре сив ног
пона ша ња који ства ра ју анта -
го ни зам и нето ле рант ност
међу гра ђа ни ма. Уме сто да се
тен зи је у дру штву сти ша ва ју,
нат пи си у меди ји ма их непре -
кид но под сти чу, држе дру штво
у ста њу кон стант не напе то сти
и деле и суко бља ва ју гра ђа не.
Јав ност је пре пла вље на вести -
ма из рубри ка црне хро ни ке и
комен та ри ма чита ла ца у који -
ма се пози ва на линч, као и
сен за ци о на ли стич ким инфор -
ма ци ја ма о осе тљи вим тема ма
и бана ли зо ва њем дога ђа ја.
Таква ситу а ци ја, по Јан ко ви ће -

вом мишље њу, зах те ва анга -
жо ва ње држа ве и чита вог дру -
штва.

Омбуд сман је иста као да
недав на фото гра фи ја дете та у
ков че гу обја вље на на наслов -
ној стра ни јед ног табло и да,
као и лажна читу ља пред сед -
ни ку која се поја ви ла на дру -
штве ним мре жа ма и ска ред -
ни текст нису ништа дру го до
неци ви ли за циј ски чин којег
би сва ко дру штво мора ло да
се сти ди.

– Ова кви дога ђа ји оба ве -
зу ју орга не јав не вла сти да
детаљ но расве тле сва ки кон -
кре тан инци дент и санк ци о -
ни шу почи ни о це – иста као
је Јан ко вић.

ПРО ШЛЕ НЕДЕ ЉЕ У МИНИ СТАР СТВУ ПРАВ ДЕ

Поде љен новац од казни

ОМБУД СМАН О ТРЕ НУТ НОЈ СИТУ А ЦИ ЈИ

Меди ји стал но 
под сти чу тен зи је

Страну припремио
Михајло

Глигорић



ЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ВЛАСНИЦИ ВОЗИЛА РЕГИСТРОВАНИХ
2016. ГОДИНЕ У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ 

и остварити попусте за услуге:
• Завода за здравствену 

заштиту радника „Панчевац”
• Ауто-сервиса „Зоки”

• Недељника „Панчевац”
• Стоматолошког центра„Никодент”

(Максима Горког 2)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 
ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ 

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

Петак, 21. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ 

СТАЛНА АКЦИЈА

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ 

МОБИЛНОМ АПАРАТУ
(ЗАКАЗИВАЊЕ РАДНИМ ДАНИМА ОД 7 ДО 15 САТИ)

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

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

ОД 1. АВГУСТА

САМО СУБОТОМ

Н
О

В
О

ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА

Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ Т3 И Т4

Цена: 400 динара сваки

ПАКЕТ 3 
• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ fT3, fT4, TSH

Цена: 450 динара сваки

ПАКЕТ 4 

• МОКРАЋНА КИСЕЛИНА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ 

БУБРЕЖНИХ И РЕУМАТСКИХ ОБОЉЕЊА

Цена: 100 динара

ПАКЕТ 5 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА PSA

Цена: 650 динара

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА fPSA

Цена: 750 динара

ПАКЕТ 6 

• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, 
HDL, LDL И ТРИГЛИЦЕРИДИ

Цена: 500 динара



Насту пом џез саста ва „Hot
Club of Belgrade” у лет њој
башти Дома омла ди не у петак,
14. јула, поче ло је ово го ди шње
пан че вач ко „Кул тур но лето”.
Поно во су музи ча ри ста ли на
„rock’n’river” бину, а пред ста -
вље но је и ново рухо дво ри шта
те кул тур не уста но ве. 

„Hot Club of Belgrade” посто -
ји већ једа на ест годи на, а иза
себе има два CD-а и вели ки
број насту па широм Срби је.

Како фронт мен саста ва
Бран ко Маћић опи су је, њихо ва
музи ка је спој раз ли чи тих пра -
ва ца које су про те жи ра ли
фран цу ски и бел гиј ски Роми, а
може се назва ти gipsy swing,
gipsy jazz или monoushe. Овај
музич ки стил се први пут поја -
вио на тери то ри ји Фран цу ске и
Бел ги је, а њего ви родо на чел -
ни ци су чуве ни гита ри ста Џан -
го Ренарт и вио ли ни ста Сте -
фан Гра пе ли.

– То је меша ви на мађар ске,
румун ске и руске роман се,
арген тин ског тан га, фран цу ске
шан со не, фран цу ског вал це ра
и џеза. Нико га не сви ра код
нас и нико га није сви рао пре

нас. Зах тев но је, јер су потреб -
ни спе ци фич ни инстру мен ти
због зву ка и тех ни ке – обја снио
је Маћић.

Он каже да је hot club музи -
ка вели ке енер ги је, тем пе ра -

мент на, пуна емо ци ја и мело -
дич них лини ја.

– Опста ли смо јер публи ка
лепо реа гу је. Ово је при хва тљив
стил, нео п те ре ћу јућ, има леп
ритам. Пит ко је и мека но, зани -
мљи во и мело дич но. Цео репер -
то ар је допри нео томе, јер има -
мо доста дома ћих обра да у том
сти лу, као што су „Тамо дале -
ко”, „Чамац на Тиси”, „Девој ко
мала” – каже Маћић.

Састав је спе ци фи чан и по
томе што у њему сви ра ју два
Пан чев ца. Филип Кру мес,
вио ли ни ста, ста ри је члан
поста ве, већ девет годи на, а
Вла ди мир Никић је неко ли ко
годи на за кон тра ба сом.

Публи ка у Дому омла ди не
је нешто више од два сата
ужи ва ла у нуме ра ма Џан га,
Гра пе ли ја и њихо вих след бе -
ни ка, а чуле су се и неке дома -
ће обра де, џез стан дар ди и
поне ка поп-ком по зи ци ја.

Музи ка
Петак, 21. јул, 21.30, башта Дома омла ди не: „R’n’B Party”.

Субо та, 22. јул, 21.30, башта Дома омла ди не: кон церт бен -
да „Со Саби”.

Темат ски про грам
Петак, 21. јул, 12 сати, Клуб за одра сла и ста ра лица на
Тесли: дру же ње чла но ва шахов ске сек ци је из клу бо ва Герон -
то ло шког цен тра са егзи би ци о ним шахи стом Божи да ром
Ива но ви ћем.

Позо ри ште
Уто рак, 25. јул, 17 сати, ресто ран Герон то ло шког цен тра:
каба ре „Ста ра добра вре ме на” Позо ри шта на Тера зи ја ма.

КУЛТУРА
Петак, 21. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Културни телекс
ПАНЧЕВАЧКО КУЛТУРНО ЛЕТО

ЕНЕР ГИЧ НИ НАСТУ ПИ БЕН ДО ВА 
„СУПЕР Е ГО” И „АРТАН ЛИЛИ”

Сјајан концерт на
почетку летње сезоне

„Артан Лили” 
сарађивао с 
панчевачком 
редитељком

Про те клу неде љу у Пан че ву
обе ле жи ле су сјај не свир ке у
башти Дома омла ди не. Након
увод ног загре ва ња првог дана
викен да, уз hot club ритам, већ
у субо ту, 15. јула, Пан чев ци су
има ли при ли ку да чују два
енер гич на саста ва: „Супер е го”
и „Артан Лили”.

Наступ бео град ског саста ва
„Артан Лили” каснио је из
оправ да ног раз ло га, али је мла -
ди пан че вач ки састав „Супер е -
го” успео да раз мр да публи ку.
Бенд сви ра поп-рок музи ку, а
настао је у фебру а ру ове годи -
не. Чине га Нема ња Сто крп
(соло гита ра), Дејан Добрић
(бас-гита ра и пра те ћи вокал),
Дими три је Самар џи ја (вокал
и гита ра) и Алек са Илић (буб -
ње ви и пра те ћи вокал). До
сада су напра ви ли седам
аутор ских ком по зи ци ја, а тре -
нут но раде на још три.

– Ути сци са свир ке су врло
пози тив ни. Бина је одлич на, лепо
изгле да и леп је осе ћај сви ра ти на
њој – рекао је Алек са Илић.

Он је наја вио да ће већ 5.
авгу ста насту пи ти на тргу у

Дивље при че

МОЈ избор МОЈ

Милан Марић, стру ков ни

мед. ради о лог

ФИЛМ: „Дивље при че” („Wild
Tales”). Лети мало вре ме на
одва јам за фил мо ве, али када
бих хтео да ми неко пре по ру -
чи филм, да ме не мра чи сва -
ки да шњи цом, ван зе маљ ци -
ма, неким „Shutter Island”
фора ма и досад ним Холи ву -
дом, да не губим сун чан дан
или пре див но вече за два
сата про тра ће на уз екран,
волео бих да одгле дам ова кав
филм. При че из срца Арген -
ти не, све ује ди ње не у склоп
јед ног висо ког стан дар да
цини зма и ужа са у чита вом
све ту. Тво рац овог дела
Дами јан Шифр он дока зу је да
„portmanteau” није мртав.
Колек ци ја ужа сних, застра -
шу ју ћих при ча, а с дру ге
стра не комич них и љубав них
које су при сут не у сва кој
земљи дана шњи це, где се
виде коруп ци ја, цини зам,
само за до вољ ство, страст,
љубо мо ра. Сва ко тре ба да
одгле да ову врсту фил ма, где
су запра во спо је не чети ри
јако зани мљи ве при че, које
при том нема ју везе јед на с
дру гом. Ника да нисам гле -
дао сли чан филм. И још кад
на ту целу фору дода мо да су
при че вео ма зани мљи ве,
филм је пун пого дак.

СЕРИ ЈА: „Бри тва ши” („Peaky
Blinders”). Ово ће бити јед на
од нају ни кат ни јих бри тан ских
сери ја ика да напра вље них,

која ће, коли ко се сада може
прет по ста ви ти, има ти врло
дра ма ти чан крај.

Ова ганг стер ска дра ма
дога ђа се на ули ца ма Бир -
мин ге ма, два де се тих годи на
про шлог века, где вла да ју
беза ко ње и коруп ци ја, пот -
пу но луди ло. Сери ја је висо -
ко бу џет на, са свим ква ли те -
ти ма, почев од глу мач ких
уло га, које су неве ро ват но
добро поде ље не, пре ко
добре музи ке, до ефе ка та и
сце на. Пре по ру чу јем је сви -
ма који воле добру дра му.
Сни мље не су три сезо не са
по шест епи зо да у про се ку
од по сат вре ме на тра ја ња.
Четвр та сезо на наја вље на је
за сеп тем бар ове годи не.
Није она ситу а ци ја – таман
се загле даш, запе тља се рад -
ња, па чекаш епи зо ду или
сезо ну. Не, сни мљен је
добар део, неко ли ко малих
и већих при ча. Пуштај, про -
ве ре но!

Страну припремила 
Мирјана Марић

Величковић

сарад ња с Мари ном на изра ди
спо та за песму „Сај ко”.

Бенд насту па као четвор ка, а
чине га Бојан Сла ча ла (бас и
вокал), Рома на Сла ча ла (вокал и
даи ре), Мар ко Ајко вић (бубањ)
и Дра ган Кне же вић (гита ра).

Ско ро сат и по сви ра ли су
сво је пре по зна тљи ве нуме ре, а
вид но раз га ље на публи ка ужи -
ва ла је у њихо вом енер гич ном
насту пу.

Омо љи ци, а да је за крај лета
(30. август) зака за на свир ка на
пла тоу испред Кул тур ног цен -
тра Пан че ва.

– Поред насту па, пла ни ра -
мо да уђе мо у сту дио и сни ма -
мо песме, али и да врло брзо
изба ци мо и спот за песму
„Буда ла” – додао је Илић.

Дуго ишче ки ва ни наступ
бен да „Артан Лили” оправ дао
је оче ки ва ња, а пре пу на башта

потвр ди ла је коли ко је он тре -
нут но акту е лан. Током свир ке
они су иста кли пове за ност с
нашим гра дом кроз сарад њу с
Пан чев ком Мари ном Узе лац,
која је режи ра ла њихов спот
„Испод коже”. Наи ме, бенд је
првен стве но био анга жо ван
пово дом тизе ра за „Пан че во
филм фести вал”, за који је
кори шће на песма „Срце”, а
након тога се наста ви ла одлич на

ЛЕТЊИ ПРОГРАМ У ДОМУ ОМЛА ДИ НЕ

„Hot Club of Belgrade” отво рио кон церт ну сезо ну

Пан че вач ке песни ки ње Мило -
са ва Мика Павло вић и Гор да -
на Вла јић биле су гошће
„Импулс пое зи је” у Хрват ској
од 13. до 15. јула, на позив
писа ца Љуби це Рибић и Мила -
на Нова ка из Вара жди на.

Тро днев ни про грам госто ва -
ња обу хва тио је више насту па:
нај пре на поет ској вече ри
„Импулс” у Вара жди ну, потом
у Град ској библи о те ци у Луд -
бре гу и, нај зад, на „Јутру пое зи -
је” у кафа ни „Под ста рим кро -
во ви ма” у Загре бу. Орга ни за то -
ри су упри ли чи ли и сни ма ње за
кул тур ни про грам Теле ви зи је
Вара ждин, у окви ру којег су
наше сугра ђан ке гово ри ле сво -
ју пое зи ју у врту, испред лет њи -
ков ца Мари је Тере зи је.

Како је хрват ска песни ки ња
Љуби ца Рибић ини ци ја тор ка и
уред ни ца радиј ске еми си је

„Епи цен тар емо ци ја”, Гор да на
Вла јић и Мика Павло вић су,
као њене гошће, током дво ча -
сов ног про гра ма при ча ле слу -
ша о ци ма Радио Луд бре га о
сво јим спи са тељ ским поче ци -
ма, награ да ма и при зна њи ма,
акту ел ном ства ра ла штву, али и

о бога тој пан че вач кој кул тур -
ној сце ни.

Љуби ца Рибић и Милан
Новак кру ни са ли су пред ста -
вља ње песни ки ња из Срби је
њихо вим зајед нич ким насту -
пом у ста рој загре бач кој боем -
ској кафа ни „Под ста рим кро -

во ви ма”, где се сва ке субо те од
11 до 14 сати – и тако непре -
кид но већ 53 годи не – одр жа -
ва ју „Јутра пое зи је”. Сво ју пое -
зи ју су на том месту, пола века
уна зад, гово ри ли нај ве ћи
дома ћи, екс ју го сло вен ски и
ино стра ни поет ски вели ка ни.
Пан че вач ке песни ки ње су
посеб но иста кле посве ће ност
публи ке на овим деша ва њи ма
и изу зет ну посе ће ност свих
три ју књи жев них деша ва ња.

Мило са ва Мика Павло вић и
Гор да на Вла јић су чла ни це
Удру же ња књи жев ни ка Срби је
и Дру штва књи жев ни ка Вој во -
ди не.

ИМПУЛС ПОЕ ЗИ ЈА

Песни ки ње из Пан че ва госто ва ле у Хрват ској

На пле сном фести ва лу који
је одр жан у окви ру кар не ва -
ла у Врњач кој Бањи у четвр -
так, 13. јула, Пле сни сту дио
„Елек тра” из Пан че ва осво -
јио је шест првих награ да у
кате го ри ја ма моде ран балет,
арт-денс и стрит-денс. 

Так ми чи ло се четр де се так
игра ча, узра ста од шест до
три на ест годи на. Свих шест
пле сних коре о гра фи ја доби -
ло је нај ви ше оце не, а спе ци -
јал ну награ ду, коти за ци ју за
„Зла ти бор денс опен”, осво ји -
ла је јуни ор ска тач ка „Joker

Has Evil Friends”, стрит-стајл
коре о гра фи ја коју је ради ла
Ива на Павли ца.

Деца су била у прат њи
коре о граф ки ња Ива не Павли -
це и Зори це Познан и аси -
стент ки ња Мари је Исла мо -
вић и Мари ја не Жива нов.

Мла ђи игра чи Пле сног
сту ди ја „Елек тра” овом при -
ли ком су госто ва ли и на кон -
цер ту пле сног сту ди ја „Оља”
из Вршца, а ста ри је гру пе су
уче ство ва ле на вели кој међу -
на род ној повор ци кар не ва ла,
одр жа ној у субо ту, 15. јула.

КАР НЕ ВАЛ У ВРЊАЧ КОЈ БАЊИ

Вели ки успех „Елек тре”
на пле сном фести ва лу



Стар че во и Јабу ка су се ове
годи не при дру жи ли све већем
бро ју места која обе ле жа ва ју
рођен дан Нико ле Тесле. Међу -
тим, не тако дав но, до пре
седам-осам годи на, рет ко ко
се уоп ште сећао тог свет ског и
срп ског вели ка на. У нашем
окру же њу, веро ват но и једи ни,
редов но је то чинио само стал -
ни кул тур ни про мо тер Мом -
чи ло Мрч ко вић, нај че шће у

садеј ству са Удру же њем гра ђа -
на Кре а тив ни кул тур ни клуб.

И овог пута поме ну ти енту -
зи ја ста био је анга жо ван на
обе ле жа ва њу Дана нау ке и
Тесли ног рођен да на, у чему
му је помо гла библи о те кар ка
у стар че вач ком Дому кул ту ре
– Сан дра Кова че вић.

Тим пово дом гост те уста но -
ве у петак, 7. јула, био је елек -
тро ин же њер Горан Мар ја но -
вић, који важи за јед ног од
нај ве ћих „тесли ја на ца” у све -
ту. Овај Бео гра ђа нин одр жао
је инте ре сант но пре да ва ње,
открив ши мало позна те про -
на ла ске и мно ге дета ље из

живо та чуве ног науч ни ка
поре клом из Сми ља на, закљу -
чив ши да је Тесла ишао мно го

испред свог вре ме на и прак -
тич но увео нашу пла не ту у
„22. век”.

Гост је донео и чуве не
Тесли не тра фое, па су при сут -
ни има ли при ли ку да се пои -
гра ју позна тим Тесли ним
стру ја ма, а могли су и да про -
ба ју рођен дан ску тор ту, на
којој је упа ље не све ћи це оду -
вао један мали Стар че вац.

Три би на о вели ком науч ни -
ку одр жа на је два дана касни -
је и у Дому кул ту ре у Јабу ци,
када је о јед ном од нај бли ста -
ви јих свет ских умо ва из свог
угла гово рио Дејан Рако вић,
про фе сор на ЕТФ-у.

Сери јал филм ских про јек ци ја
у Кача ре ву биће наста вљен и
током лет њих дана. Након 3Д
про јек ци ја дома ћих („Зона
Зам фи ро ва 2”) и свет ских
хито ва („Пира ти с Кари ба 5”),
као и доку мен тар ног фил ма о
поду нав ским Шва ба ма, у
петак, 21. јула, у 21 сат, на лет -
њој сце ни Дома кул ту ре у
Кача ре ву (у дво ри шту Месне
зајед ни це) поче ће про јек ци ја
доку мен тар ног фил ма „Јеле на
и духо ви Вај фер то вих”.

По завр шет ку овог оства -
ре ња у тра ја њу од три де сет
мину та биће одр жа но кра ће
пре да ва ње о лику и делу
јед ног од нај ве ћих Пан че ва -
ца, вели ком инду стри јал цу
и нека да шњем гувер не ру
Народ не бан ке, под насло -
вом „Рође ње, свад ба и смрт
Ђор ђа Вај фер та”. О тој теми
гово ри ће етно лог Нико ла
Вла јић.

Улаз на овај дога ђај биће
бес пла тан.

Банат ски Бре сто вац: ЈКП
„Ком брест” поста вио је две
клу пе испред Поште и три на
гро бљу. Реба лан сом буџе та
Дом кул ту ре добио је новац
за купо ви ну видео-бима и за
сре ђи ва ње библи о те ке. 

Банат ско Ново Село: Фина ле
так ми че ња села Срби је биће
при ре ђе но у неде љу, 23. јула,
у Кузми ну, а Ново Село је
јед но од три која ће се бори -
ти за побе ду. Истог дана у
јутар њим сати ма удру же ње
лова ца ће при ре ди ти над ме -
та ње у гађа њу гли не них
голу бо ва на лока ци ји у бли -
зи ни „мокрог поља”. Уско ро
ће бити отво ре не пону де по
јав ној набав ци за посао уко -
па ва ња гасо вод них цеви које
су оме та ле про лаз пољо при -
вред них вози ла на поје ди -
ним мести ма у ата ру.

Доло во: Кон церт КУД-а „Рав -
на гора” из Аустра ли је при -
ре ђен је у четвр так, 13. јула, у
Дому кул ту ре, а на њему је
насту пио и дома ћи „Банат -
ски вез”. Сутра дан је завр ше -
на Лет ња лига у малом фуд -
ба лу, а побе ди ла је еки па из
Дели бла та. У поне де љак је
спро ве де но при ку пља ње
амба ла жног отпа да од пести -
ци да. Тре ћа „Доло вач ка
гула ши ја да” биће одр жа на у
субо ту, 22. јула, од 14 сати, у
„учи тељ ском пар ку”.

Гло гоњ: Про гра ми пово дом
Петров да на одр жа ва ли су се
од 7. јула, када је стар то ва ла
Лет ња лига у малом фуд ба -
лу, чијим је окон ча њем у
сре ду, 19. јула, завр ше но
обе ле жа ва ње сео ске сла ве.

Ива но во: Мани фе ста ци је „Сус-
ре ти банат ских Буга ра” и
„Рибар ски дани и ноћи”
упри ли че не су од 14. до 16.
јула. Жири ра ње за избор нај -
бо љих на ово го ди шњем Сало -
ну умет нич ке фото гра фи је
„Ива но во у фоку су” биће оба -
вље но у неде љу, 23. јула.
Град ско веће подр жа ло је
про јект ну иде ју шко ле о
рекон струк ци ји нека да шњег
Ватро га сног дома у вртић.

Јабу ка: Месна зајед ни ца и ЈКП
„Вод-Ком” су уз помоћ Град ске
упра ве, Ватро га сне бри га де
Пан че во, ДВД-а „Јабу ка” и
дру гих успе ли да уга се пожар
на сео ској депо ни ји. Кому нал -
но пред у зе ће напра ви ло је још
два баскет тере на на отво ре -
ном и наста ви ло радо ве на
сана ци ји кишних кана ла, а
зајед но са удру же њем „Наш
Тамиш” и Месном зајед ни цом

и даље пома же на уре ђе њу
пла же надо мак цен тра села и
оне позна те као „песак”.

Кача ре во: Послед ња ана ли за
воде на језе ру, коју је Завод
за зашти ту јав ног здра вља
ура дио у уто рак, 18. јула,
пока зу је да је она исправ на и
задо во ља ва све кри те ри ју ме
за купа ње. Доку мен тар ни
филм „Јеле на и духо ви Вај -
фер то вих” биће при ка зан у
петак, 21. јула, од 21 сат, на
лет њој сце ни Дома кул ту ре.

Омо љи ца: Окон чан је четвр ти
Међу на род ни волон тер ски
камп „Sunflower”, а завр ше не
су и „Омо љич ке спорт ске
игре”. Струч ни жири оба вио је
избор нај бо љих умет нич ких
фото гра фи ја и ама тер ских
фил мо ва, што ће бити обе ло да -
ње но на пред сто је ћем „Жисе -
лу”. Милош Радо вић напра ви -
ће цело ве чер њи кон церт у
неде љу, 23. јула, од 20 сати, на
пла тоу испред Дома кул ту ре.

Стар че во: У току су рекон -
струк ци ја Трга нео ли та, као
и завр шни радо ви на заме ни
кро ва на римо ка то лич кој
цркви. Кому нал но пред у зе ће
попра вља урба ни моби ли јар
у цен тру села, а уско ро ће
усле ди ти сана ци ја расве те и
сеча гра ња. Теку послед ње
при пре ме за „Дане дру же -
ња”, који ће поче ти 28. јула и
тра ја ти до 13. авгу ста.

Петак, 21. јул 2017.
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Сусре ти банат ских
Буга ра

Рибар ски дани и ноћи

У Ива но ву је про те клог викен -
да било вео ма живо, па је
место од око хиља ду душа
изгле да ло као да је макар тро -
стру ко веће. Тих дана поно во
је одр жа на мани фе ста ци ја
„Рибар ски дани и ноћи”, с том
раз ли ком у одно су на неке
про те кле годи не што су се
исто вре ме но оди гра ва ли и
пет на е сти „Сусре ти банат ских
Буга ра”.

Позна то је да у овом пан че -
вач ком мул ти ет нич ком насе -
љу, поред Мађа ра, Срба и
дру гих наци ја, живи и неко -
ли ко сто ти на тако зва них
Пал ће на. Реч је о при пад ни -
ци ма бугар ског наро да који
су пре више од два века пред
тур ским зулу мом напу сти ли
мати цу и пре бе гли, нај пре у
Руму ни ју, а потом и у наше
кра је ве. У међу вре ме ну су
при ми ли като ли чан ство и
бит но про ме ни ли језик. Сада
се нај ве ће насе о би не тог
наро да у нашој земљи (има их
укуп но око хиља ду и пет сто)
нала зе у Белом Бла ту и, упра -
во, у Ива но ву. С дру ге стра не,
у Руму ни ји је то Ста ро Беше -
но во, где живи и нај ви ше
банат ских Буга ра уоп ште, а
пре ма послед њем попи су има
их око три хиља де.

Про шлог викен да је из тог
места у Ива но во сти гао ауто -
бус с педе се так пут ни ка. Они
су сме ште ни по кућа ма суна -

род ни ка, при ја те ља и дру гих.
Том при ли ком је пред сед ник
ива но вач ке Скуп шти не Месне
зајед ни це Јошка Дудуј изра -
зио задо вољ ство што су брат -
ске и при ја тељ ске везе наста -
вље не, на чему му је захва лио
први човек Ста рог Беше но ва –
Боно Куку лан. Том при ли ком
су, поред гости ју из ансам бла
„Пал ћен ка”, насту пи ли и
дома ћи фол кло ра ши из дру -
шта ва „Ива но во –Ба нат” и
„Боназ Шан дор”.

Сутра дан су на локал ном
игра ли шту при ја тељ ску утак -
ми цу оди гра ли клу бо ви из два
брат ска места – госту ју ћа
„Побе да” и дома ћа „Стре ла”.
Резул тат, нарав но, није био у
првом пла ну; све је про ти ца ло у
добром рас по ло же њу, што се и
наста ви ло до вечер њих сати,
када су упри ли че не при ред ба и
зајед нич ка вече ра. Уз музи ку,

СЕЛО

ПРО ШЛОГ ВИКЕН ДА У ИВА НО ВУ ОДР ЖА НЕ ДВЕ МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈЕ

МУЛ ТИ ЕТ НИЧ КО ДРУ ЖЕ ЊЕ 
НА ВИШЕ НАЧИ НА

У ПЕТАК ФИЛМ СКА ПРО ЈЕК ЦИ ЈА У КАЧА РЕ ВУ

О вели ком 
Ђор ђу Вај фер ту

О ВЕЛИ КОМ СВЕТ СКОМ И СРП СКОМ НАУЧ НИ КУ У СТАР ЧЕ ВУ И ЈАБУ ЦИ

Oбе ле жен Теслин рођен дан 

Дра ган Дивац, дуго го ди шњи
настав ник физич ког вас пи та -
ња у омо љич кој шко ли „Доси -
теј Обра до вић”, оста вио је
неиз бри сив траг на сво је уче -
ни ке и сугра ђа не. Овај пре ра -
но пре ми ну ли педа гог вели -
ког срца током сво је бли ста ве
кари је ре био је један од оних
због којих су деца воле ла да
одла зе на наста ву, а лек ци је,
како из сфе ре обра зо ва ња,
тако и из живо та уоп ште,
радо су пам ти ла и усва ја ла у
прак си.

Да се и те како испла ти
бити поштен и пре дан, дока зу -
је и послед њи дога ђај, када су
у знак сећа ња на оми ље ног
про фе со ра њего ви нека да шњи
уче ни ци и коле ге ини ци ра ли
наста нак импо зант ног мура ла
с ликом вели ког педа го шког и
спорт ског рад ни ка, на којем
пише: „Леген да увек живи –
наш Госпо дин 5”.

Заслу ге за ту, неку врсту ома -
жа настав ни ку, пре ми ну лом
2014. годи не, при па да ју како
људи ма из шко ле, тако и уче -
сни ци ма упра во окон ча ног
Међу на род ног кам па „Sunflo-
wer”, који су четвр ти пут при -
ре ди ли чла но ви локал ног удру -
же ња „Сун цо крет”, а њихо ви

гости, волон те ри из шест
европ ских зема ља, били су
сме ште ни упра во у про сто ри ја -
ма ОШ „Доси теј Обра до вић”.
Тако је на спорт ским тере ни ма
у школ ском дво ри шту вели ка
зид на сли ка никла за цигло јед -
но пре под не, а дело је бео град -
ског умет ни ка Мила на Мило -
са вље ви ћа Дерок са и њего ве
еки пе.

О три де се то го ди шњем раду
пре да ног омо љич ког педа го га
и спорт ског рад ни ка могу се
чути само речи хва ле, пре све -
га од оних које је извео на пра -
ви пут. Сто га вре ди под се ти ти
да је Дра ган Дивац, рођен
1961. годи не, још као мла ди
спорт ски тале нат био један од
ини ци ја то ра раз во ја кошар ке
у Омо љи ци. Играо је за пан че -
вач ки „Дина мо”, а потом се
бавио и тре нер ским послом. У
Основ ној шко ли „Доси теј
Обра до вић” запо слио се 1983.

годи не. Ни тамо Дра га нов рад
није остао неза па жен: поред
мно гих успе ха, омо љич ка
обра зов на уста но ва је захва -
љу ју ћи њему про гла ше на за
нај у спе шни ју у школ ском
спор ту на нивоу гра да, а он је
понео титу лу нај бо љег про фе -
со ра физич ког вас пи та ња.

Благ, тих и нена ме тљив као
човек, али бор бен и осе ћа јан
као настав ник и раз ред ни ста -
ре ши на, био је идол не само
сво јих већ и мно гих дру гих
оде ље ња, чему у при лог све до -
че број не уче нич ке анке те и
реј тинг листе. Да се такви
људи и педа го зи дуго пам те,
поред поме ну тог мура ла,
гово ри и песма под нази вом
„Госпо дин 5” (како су деца
Дра га на од мило ште зва ла),
коју је напи са ла и про чи та ла
уче ни ца Еми ли ја Ста но је вић
на ово го ди шњој матур ској
вече ри.

У ОМО ЉИ ЦИ НИКАО ОГРО МАН МУРАЛ

У част леген дар ног Госпо ди на 5

иће и пиће, ни пози тив них
вибра ци ја није мањ ка ло, већ
напро тив – било их је напре тек.
Сутра дан су гости испра ће ни с
нај леп шим жеља ма, на шта је
Ива нов ча ни ма упу ћен срда чан
позив да узвра те посе ту.

Мани фе ста ци ја „Рибар ски
дани и ноћи” запо че та је у
субо ту, 15. јула, ују тру, так -
ми че њем у пеца њу на пло вак
за пио ни ре до пет на ест годи -
на, када је побе ди ла Ири на
Бењов ски, испред Јова на
Џив џа нов ског и Алек сан дра
Про ки ћа (сви из Ива но ва).
Наста ви ло се над ме та њем у
спорт ском стре ља штву у
дисци пли ни трап, а нај бо љи
је био Зоран Додић из Јабу ке,
испред Бре стов ча ни на Сте ве
Крсти на и Стар чев ца Зора на
Коза чен ко ва. Усле дио је тур -
нир у сто ном тени су, на којем
је први био Ива нов ча нин

Алек сан дар Ран ко вић, дру ги
– Михаљ Фишер из Швај цар -
ске, а тре ћи – Кла у ди јо Вел -
чов из Ста рог Беше но ва. У
малом фуд ба лу се бре сто вач -
ки „Вест хем” нашао испред
дома ћих еки па „Осми пут -
ник” и „Џаба смо се зно ји ли”.

Наред ног дана je при ре ђе но
так ми че ње у кува њу рибље
чор бе, у којем су прва три
места зау зе ли Јошка Ембе ли
(Вој ло ви ца), Сла ви ша Шан -
друљ (Омо љи ца) и Петар Алт -
хајм (Ива но во). Нешто рани је
жене из МКУД-а „Боназ Шан -
дор” поста ви ле су штан до ве с
руч ним радо ви ма, када је запо -
че ла изло жба под нази вом
„Кола чи наших бака”. Заве са
на ово го ди шње дру же ње у Ива -
но ву спу ште на је демон стра ци -
јом тра ди ци о нал не игре попи -
ке на игра ли шту Фуд бал ског
клу ба „Стре ла”.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Учесници такмичења у пецању за децу



ХЛАД ЊА ЧУ iveko deli, 2005.
ре ги стро ван у функ ци ји.
063/776-16-73. (244087)

DAIHATSU SHARADE, 992 цм,
1990. го ди ште, у од лич ном
ста њу, тек ре ги стро ван, 650
евра. 064/668-85-53. (244351)

ПРО ДА ЈЕМ ре но ла гу ну, 2010.
го ди ште. 062/847-14-49.
(И244535)

ЛА ДА са ма ра, ре ги стро ван до
де цем бра 2017, пре шла
34.000 км. Тел. 064/329-50-82.
(244452)

РЕ НО 4, од ли чан, ура ђе на ли -
ма ри ја, до бар мо тор, 360
евра. 064/110-70-71. (244456)

ШКО ДА ди зел 1.9, 1998. го ди -
ште, про блем бош пум па, има
дру га, 370 евра. 064/110-70-
71. (244456)

ЛАН ЧИ ЈА Y, 2001, пре шла
160.000 км, це на 1.150 евра.
062/803-71-88. (244422)

ФИ ЈАТ пун то 1.2, 2004, бен -
зин, гас, од ли чан, га ра жир ан,
зи ми ни је во жен. 065/346-20-
20. (244420)

ЈУ ГО ин ко рал 55, 2005. го ди -
ште, ре ги стро ван,750 евра.
063/179-36-83. (244429)

ХИТ НО па сат 2.0, бен зин,
2003. го ди ште, ре ги стров ан,
од лич но ста ње, 2.600 евра.
063/341-880, 064/270-08-04.
(244391)

ФОРД ескорт ка ра ван, 1.8 Д,
1992. го ди ште, ре ги стро ван до
мар та 2018. 064/119-59-24.
(244394)

АУ ДИ А 3, хит но, тур бо ди зел
1.9, од ли чан. 063/744-28-66.
(244638)

ЈУ ГО ко рал 1.1, 2005, од ли чан,
вла сник. 062/658-100.
(244568)

АУ ТО ре но гранд се ник, 2012.
го ди ште, ку пљен нов у Ср би ји,
пре шао 208.000 км. 063/238-
454. (244566)

ФИ ЈАТ пун то 2001. го ди ште,
1.2 бен зин, пе то ра вра та.
064/264-06-57. 244599)

ЕСКО РТ 1992. го ди ште, 1.6,
бен зин, плин, ре ги стро ван до
31. де цем бра, 550 евра.
063/337-880. (244604)

ПУН ТО 1.2, 2008, пе то ра вра -
та, ате сти ран плин, 98.000 км,
ре ги стро ван. 064/130-36-02. 

СТИ ЛО 1.9, ди зел, 2004. го ди -
ште, де цем бар, ди на мик опре -
ма, пе то ра вра та, вла сник.
064/130-36-02. (244617)

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

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би ло
ком ста њу, 90 до 800 евра.
063/892-08-25, 064/230-52-21.
(24444371)

КУ ПУ ЈЕМ ста ра и не ис прав на
во зи ла. 064/119-59-24.
(244394)

КУ ПУ ЈЕМ то мос ау то ма тик,
АПН, ис прав не, не ис прав не од
50 до 200 евра. 064/171-22-
13. (244495)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би ло
ком ста њу од 70 до 1.300
евра. 060/040-90-21. (244631)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле, ста ње
не бит но, до 2.000 евра.
063/165-83-75. (244631)

ЖИТ НИ хе дер за Ђу ру Ђа ко -
вић, 1620. 064/119-59-24.
(2443949

ПРИ КО ЛИ ЦА змај, 8 то на и
ло зни ца од 5 то на. 064/264-
06-57. (244598)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на Ко те жу 1.
069/409-83-42. (244071)

КИ НО-ФИЛ МО ВЕ 8 мм, 16 мм
и све вр сте ви део ка се та ква -
ли тет но пре сни ма вам на ДВД.
343-563, 063/288-278.
(244336)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, сет-топ
бок со ва, да љин ских. „Плус”.
Д. Ту цо ви ћа 28, 353-463.
(244306)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи дер,
ком би на циј а, за мр зи вач 210 л,
по лов ни де ло ви веш-ма ши на.
Тел. 013/252-05-10, 063/703-
76-07. (И244537)

ПРО ДА ЈЕМ ка мин ал фа плам
и ел. шпо рет. 063/322-604.
(СМС)

ПРА СИ ЋИ, ба ли ра на де те ли -
на, сви ње на про да ју. 064/303-
28-68. Ми ћа. (СМС)

КОМ БИ НО ВА НИ фри жи дер,
веш-ма ши на, ТА пећ 3,5 кв,
уга о на гар ни ту ра, ка уч, дво -
сед, тро сед, фран цу ски ле жај,
ор ман, ма њи сто са сто ли ца -
ма. Тел. 063/861-82-66.
(244137)

ПРЕ О СТА ЛО огрев но др во.
061/646-77-13. (243278)

МЕ СНА ТА пра сад, стал на про -
да ја, мо гућ ност кла ња, пе че ња
и ре зер ви са ња. Тел. 063/311-
277. (243757)

ПРО ДА ЈЕМ на ме штај са по -
кућ ством због се лид бе.
064/173-86-96, зва ти до 17 са -
ти. (243711)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну за одва ја -
ње ко шти ца из во ћа. 064/201-
72-16. (244300)

ПРО ДА ЈЕМ са мо ход ни цир ку -
лар. 065/479-37-87. (244302)

ПРО ДА ЈЕМ тро сед и дво сед,
по вољ но. 065/453-53-62.
(244231)

ТВ, про зо ре, кре вет, ду шек,
ша тор-па ви љон, ко ли ца, мик -
се ри, ко си ли ца. 064/635-77-
42. (244308)

НА ВИ ГА ЦИ ЈА, LGTV, кан тар,
мик се ри, сто, сто ли це, пла кар,
три ме ри, го бле ни. 064/635-77-
42. (244308)

ПРО ДА ЈЕМ ци глу, ма ли фор -
мат, би бер цреп и гра ђу, по -
вољ но. 064/122-69-78.
(244362)

КИР БИ, нов тр пе за риј ски сто,
сто ли це, те ра сни сто, сто ли це,
фо те ље, те пи хе. 064/955-51-
85. (244380)

ПРО ДА ЈЕМ ко ли ца за сла бо -
хо да ју ће, на стру ју, нов аку -
му ла тор, 300 евра; то мос 4 ис -
пра ван, 150 евра и је дан не ис -
пра ван 50 евра; пе цаљ ке са
ма ши ни ца ма 2.500 ди на ра ко -
мад – 14 ко ма да, све за
25.000. 064/324-07-26,
063/727-50-70.  (244548)

АК ЦИ ЈА, клик-клак ле жа је ви
од 11.900, де зе ни по из бо ру.
„Утва стин” д. о. о. 060/600-
14-52. (244559)

СТА РИ но вац, лу сте ри, ре шои
елек трич ни, тен да па ви љон,
на ви га ци ја, про зо ри. 064/635-
77-42. (244554)

РАС ПРО ДА ЈА но вог на ме шта -
ја, сто ли це од 1.200; сто ло ви
од 3.500, уга о не клу пе од
7.000. Ста ра „Утва”, 060/600-
14-52. (244559)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи де ре за со -
ко ве. 064/403-51-32. (244484)

ХАР МО НИ КЕ кла вир ске, har-
monia, ко ри шће на, 120 ба со -
ва, weltmeister, но ва, 48 ба со -
ва. 064/264-03-14. (244415)

КО ТАО на чвр сто го ри во, 35
кв, це на 200 евра. 062/803-71-
88. (244422)

ПРО ДА ЈЕМ тр пе за риј ску ви -
три ну, те пих 3 х 4 м, пећ за
цен трал но гре ја ње. 065/344-
85-77. (244428)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и оста ле
ку хињ ске еле мен те, но ва ку хи -
ња 10.000 ди на ра. 371-568,
063/773-45-97. (244433)

ОГРЕВ НО др во: бу ква, ба грем,
цер, услу жно се че ње. Бо са нац.
064/357-82-08. (244435)

ЦЕР, ба грем, по вољ но.
064/080-86-99. (244435)

КОМ ПРЕ СОР пра вљен, дво -
клип ни, про хром ска по ли ца
ве ли ка пе то дел на, ка фан ски
шанк LTH. 064/110-70-71.
(244456)

КО КЕ но си ље, ста ре два ме се -
ца, вак ци ни са не, ра се те тра
SL. 063/315-381. (244494)

ПРО ДА ЈЕМ шлај фе ри цу за
пар кет, шлај фе ри це за те ра цо,
ди за ли цу гра ђе вин ску.
064/026-05-25. (244457)

ПРО ДА ЈЕМ ре гал. 063/895-94-
19, 064/296-23-63. (244485)

НА ПРО ДА ЈУ ли вад ско се но,
1.000 ди на ра ба ла. 062/240-
643. (244464)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не ТА
пе ћи, до ста ва, мон та жа, га -
ран ци ја, по вољ но. 063/898-00-
82. (244473)

ПРО ДА ЈЕМ пат ке чи ли-ви ли,
жи ве или очи шће не. 065/982-
44-53, 258-08-73. (244465)

ПРО ДА ЈЕМ ја ри ће, мо же и за -
кла не, до но сим ку ћи. Тел.
617-336 или 063/865-80-31.
(244616)

БИ БЕР цреп по ло ван, про да -
јем, 4 ди на ра/ко мад. 064/172-
23-53. (244475)

ПРО ДА ЈЕМ: тро се де, ка у че,
за мр зи вач сан ду чар, мој ца
фо те ље, гар ни ту ре, ре га ле,
мост-ре гал, сто + сто ли це,
спа ва ћа со ба ком плет, ел.
шпо рет, ТА пе ћи, те пи си, аме -
рич ки пла ка ри ра зно.
063/107-78-66. (244501)

ТО ПО ЛО ВА да ска, су ва 3.5
м³, про да јем. 064/642-67-39.
(244588)

ПРО ДА ЈЕМ тр пе за риј ски сто
(окру гли), до бро очу ван.
064/184-87-50. (244574)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну за про из -
вод њу па пир них џа ко ва, Куп -
ци и обу ка обез бе ђе ни.
064/424-95-10. (244621)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ста рин -
ску ви три ну, бој лер ве ли ки,
пи са ћи сто, ау то форд.
064/154-25-82. (244620)

ПО ЛО ВАН цреп, по вољ но.
060/367-38-44. (244624)

КАЈ СИ ЈА, шљи ва, брек сва за
ра ки ју, про да јем, до но сим.
Тел. 064/232-64-33. (244628)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи дер, за мр -
зи вач, веш-ма ши ну, ми ни
шпо рет. 013/346-790,
064/129-73-60. (244636)

НА ПРО ДА ЈУ ста ра швап ска
ци гла. 060/661-05-79.
(244635)

КУ ПУ ЈЕМ веш-ма ши не, ста ро
гво жђе,  фри жи де ре, за мр зи -
ва че. 064/158-44-10, 063/101-
11-47. (243213)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме штај,
плин ске бо це и сво оста ло по -
кућ ство. 066/900-79-04. (241)

КУ ПУ ЈЕМ: гво жђе, фри жи де -
ре, за мр зи ва че, веш-ма ши не,
шпо ре те и ТВ уре ђа је. Злат ко.
063/196-54-56, 061/144-82-80.
(244339)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор де ње, ме -
да ље, но вац, са то ве,пен ка ла.
Тел. 013/313-458, 063/199-60-
36. (244355)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе, обо је не
ме та ле, веш-ма ши не, за мр зи -
ва че, фри жи де ре, те ле ви зо ре
и оста ло. 061/206-26-24. 

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе, аку му ла -
то ре, алу ми ни јум, обо је не ме -
та ле, веш-ма ши не, за мр зи ва -
че, те ле ви зо ре. 061/322-04-94.
(244602)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе, ба кар, ме -
синг, алу ми ни јум, аку му ла то -
ре, веш-ма ши не, за мр зи ва че,
те ле ви зо ре. 061/321-77-93.
(244602)

КУ ПУ ЈЕ МО обо је не ме та ле,
гво жђе, веш-ма ши не, за мр зи -
ва че, фри жи де ре, кре ке ве со,
те ле ви зо ре и оста ло. 064/484-
13-76. (244602)

ПРО ДА ЈЕМ део са лон ске ку ће,
цен тар, ком плет но сре ђен,
87м2, 57000 евра. Тел.
060/034-31-11. (СМС)

ПРО ДА ЈЕ се плац у Ба ран ди,
20 ари, уз риб њак, вла сник.
063/737-63-96. (244512)

КУ ЋА ком плет но сре ђе на са
два ста на, ЕГ, плац, 1/1.
061/224-47-97. (243167)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 120 м2, га ра -
жа 50 м2, плац 12 ари, ме њам
за стан, Та ми шка 43, Ја бу ка.
063/890-70-01. (243496)

ВИ КЕН ДИ ЦА, Де во јач ки бу -
нар, асфалт, услов на, усе љи ва,
стру ја, ку па ти ло, по вољ но.
063/832-50-97. (243808)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 120 м2, га ра -
жа 50 м2, плац 12 ари, ме њам
за стан, Та ми шка 43, Ја бу ка.
063/890-70-01. (243496)

КУ ЋА, Ка ча ре во, 1/1, 70 м2, 6
ари. Тел. 063/694-451,
063/163-52-05. 

ПРО ДА ЈЕМ плац 13 ари, по -
ред „Бри лу ма” код „Хлад ња -
че”. 064/508-60-40. (244100)

КУ ЋА у из град њи 200 м2, Ба -
нат ско Но во Се ло, фик сно
25.000 евра. Тел. 063/193-63-
59. (244125)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у око ли ни
На род не ба ште, до го вор.
062/803-11-93, 069/355-28-44.
(243975)

КУ ЋА у Омо љи ци, 120 м2, 9
ари плац. 065/961-93-22.
(244305)

КОМ ПЛЕТ НО сре ђе на ку ћа,
цен тар Стар че ва, 200 м2, на 10
ари пла ца са ло ка лом 40 м2.
066/632-74-66, 062/850-74-60.
(244289)

ВИ КЕН ДИ ЦА код Де во јач ког
бу на ра, 200 м од цен тра, ле га -
ли зо ва на, 061/206-30-46.
(244359)

ПЛАЦ, 4 ара, ха ла на 5 ари и
ме ша ли ца. 069/213-97-37.
(244309)

ПРО ДА ЈЕМ 6 ари пла ца на
ста ром Та ми шу под во ћем.
061/162-50-25. (244313)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ку ћу на
Сиб ни ци са 5 ари пла ца, за
стан у Пан че ву. 060/430-01-
53. (244419)

НО ВА ку ћа 86 м2, Ја буч ки пут,
укњи же на, вла сник. 065/258-
87-77. (254352)

ПРО ДА ЈЕМ ба шту са ку ћом на
Ба ва ни штан ском пу ту.
063/268-575. (244365)

ГРА ЂЕ ВИН СКИ плац, Ми са.
064/169-02-56. (244365)

ПРО ДА ЈЕМ њи ве 1 хек тар, 33
ара, 11 м2, Во ди це; 83 ара, 83
м2, Бе ло Бла то; 38 ари, 39 м2;
Ба чи ја ба ра. 063/301-656,
013/353-573. (244379)

КУ ЋА, Ба ња Вруј ци, 60 м2, 6
ари, про да јем/ме њам.
064/955-51-85. (244380)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у До ло ву на
29 ари. 371-274, 064/176-88-
52. (244410)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу на
Ја буч ком пу ту, пре ко сер ви са
„Пи ва ше вић”. 065/219-14-22,
060/348-19-88. (244390)
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У СТАР ЧЕ ВУ ве ћа се о ска ку ћа
са окућ ни цом на 13 ари.
064/264-03-14. (244415)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на ста ром
Та ми шу на пла цу од 6 ари.
013/263-80-51. (244313)

ПРО ДА ЈЕМ за по че ту згра ду са
осам ста но ва. Тел. 064/267-
71-74. (244442)

ПРО ДА ЈЕМ усе љи ву, ле га ли зо -
ва ну ку ћу на Ку де љар цу са 9
ари пла ца. 064/040-82-72.
(244437)

СТАР ЧЕ ВО, 2090 м2, но ва, 15
ари, пре ле па, 48.000. (679),
„Трем 01”, 061/836-23-83.
(244416)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут, 100
м2, 15 ари, 30.000. (679),
„Трем 01”, 061/836-23-83.
(244416)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут, 113
ари, 33 ши ри на, до пу та,
52.000. (679), „Трем 01”,
061/836-23-83. (244416)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ две ку ће
на пла цу за ма њи стан.
064/986-21-74. (244447)

КУ ЋА, Вој ло ви ца, на 18 ари
пла ца, 90 м2 +  40 м2 стам бе не
по вр ши не, ЦГ, га ра жа, ам бар,
шу пе и њи ва 75 ари, бли зу се -
ла. 064/084-21-62. (244438)

КУ ЋА, Сте ри ји на, 90 м2, плус
два дво ри шна ста на, плац 4.9
ари. 064/110-70-71. (244456)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће на јед ном
пла цу, у Вој ло ви ци. 013/232-
21-3’0, 063/162-50-00.
(244448)

НО ВА ку ћа, Ба ва ни штаснки
пут, код „Зе ле ни ла”. 5 ари
пла ца, 68 по вр ши на, 1/1, без
по сред ни ка, 31.000. 061/661-
59-10. (244471)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ка ра у ли.
Тел. 062/198-13-88. (244481)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Ца ра Ду ша -
на 14. 063/837-91-30.
(2144491)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у ви ђе ном
ста њу, мо же и ета жно, но ва
Ми са. 064/327-60-75.
(244498)

ПО РО ДИЧ НЕ ку ће: Стре ли -
ште, Но во се љан ски пут, Ми са,
од 39.000 до 62.000. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (244500)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, две од лич не
стам бе не је ди ни це, 7 ари,
26.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (244504)

КА ЧА РЕ ВО, од ли чан улич ни
део, око 70 м2, ба шта, 13.000.
(49), „Му станг”, 062/226-901.
(244504)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут, 60 м2,
13,5 ари, 26.500. (49), „Му -
станг”, 062/226-901. 
(244504)

ПРО ДА ЈЕМ или да јем у за куп
ла нац зе мље иза „Мле ка ре”.
069/247-76-24. (244510)

ПЛАЦ про да јем, Ми са, до зво -
ље на град ња. 064/866-23-36.
(244510)

ПРО ДА ЈЕМ ла нац зе мље са
ви кен ди цом, дру га ду жа иза
„Ба нат ског кут ка”. 064/648-
76-64. (244514)

ПРО ДА ЈЕМ хит но ви кен ди цу,
Ига ло, Хер цег Но ви, 12.000
евра. Зва ти, 063/887-09-93.
(844517)

УСЕ ЉИ ВА ку ћа, 120 м2, на 5
ари, вла сник, ле га ли зо ва но,
Пре спан ска 15. 063/307-674.
(244516)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ја буч ком
пу ту, 17 ари, по вољ но.
069/186-54-05. (244530)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у на се љу То -
по ла, по вољ но. 069/186-54-05.
(244530)

КУ ЋА, Те сла, екс тра ло ка ци ја
за при ват ни би знис и стан о ва -
ње. 063/329-464, 066/001-050.
(244545)

БА ШТА - ВОЋ ЊАК. 10 ари,
бли зу бив ше ка сар не 5.000.
Тел. 064/888-40-95. (244543)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну ку ћу, плац
3,8 ара, Мак си ма Гор ког.
063/301-360. (244542)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу спрат ну,
Омо љи ца, 7 ари пла ца.
013/618-652, 064/168-84-32.
(244536)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при зем на 139 м2

+ ло кал 30 м2 на 7.29 ари,
31.000 евра, (097) „Пер фект”,
064/348-05-68.  (244553)

МИ СА, спрат на ку ћа 260 м2,
на 4.5 ара, 42.000. (097) „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(244553)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 180 м2, три
стам бе не це ли не на 2,25 ари,
59.000. (097) „Пер фект”,
064/348-05-68. (244553)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у Ива но ву.
062/415-359. (244509)

ТЕ СЛА, код ми ни „Мак си ја”,
плац 1.5 ар, 9.900, вла сник.
061/324-40-85. (244562)

КОД ТУР СКЕ гла ве, ку ћа пре -
пра вље на у два ло ка ла, дво ри -
шни стан, 2 ара, 55.000. (238),
„Те сла не крет ни не”, 064/668-
89-15. (244592)

СТАР ЧЕ ВО, глав ни друм, за
ста но ва ње или по слов ни про -
стор. 064/842-91-11, 064/125-
86-86. (244603)

КУ ЋА, га ра жа, воћ њак, ба шта
20 ари, Пе ли стер ска 18-е.
064/866-22-98. (244611)

НО ВА ку ћа 60 м2, 3 ара,
16.500 евра, ста ра Ми са.
061/664-39-26. (244615)

ДВЕ одво је не стам бе не је ди -
ни це, га ра жа, ка нал, гре ја ње,
ПВЦ, ле га ли зо ва но. 064/124-
48-15. (244623)

ПРО ДА ЈА пла це ва, гра ђе вин -
ска зо на, укњи же ни, Пе ли стер -
ска и Кај мак ча лан ска.
063/894-88-11. 
(244627)

ПЛА ЦЕ ВИ, Но во се љан ски, 28
ари, ви кен ди ца, 7.500; Бе о -
град ски, 16 ари, 8.000. (67),
„Мил ка М”, 744-28-66.
(244638)

КУ ЋА, Ми са, при зем на, усе љи -
ва, 33.000; Стар че во, 4.5 ари,
104, 18.000. (67), „Мил ка М”,
744-28-66. (244638)

КУ ПУ ЈЕМ ма њу ку ћу или дво -
со бан стан, бли же цен тру.
061/242-60-35, аген ци је ис -
кљу че не. (244344)

45 КВА ДРА ТА + те ра са, цен -
тар, пре ко пу та та ми шког Ке -
ја, жу та фа сад на ци гла, дру ги
спрат, цен трал но гре ја ње,
лифт, кли ма, КТВ, вла сник,
рет ко у по ну ди. Алек сан дар,
064/122-66-28. (СМС)

ТРО СО БАН стан у цен тру,
укњи жен, V спрат, 44.000
евра. 063/466-347. (СМС)

ЈЕД НО И ПО СО БАН стан, ТА, II
спрат, Стре ли ште. 069/304-78-
85, 063/344-751, 304-788.
(243716)

ВЕ ЋИ стан на Ко те жу 2, вре ди
по гле да ти, мо гућ ност до го во -
ра. 013/315-738. (244625)

СТАН 56 м2, но ва град ња, ви -
со ко при зе мље, Ма је Ју го ви ћа
13, 680 евра/ква драт, мо гућ
до го вор. 064/859-13-01.
(243717)

НОВ, укњи жен стан, цен тар,
120 м2, пар кинг ме сто, ЕГ, 590
евра. 069/617-059. (243540)

МИ СА, 48 м2, 18.000; 70 м2 +
дво ри ште, 24.000. 063/377-
835. 

ГАР СО ЊЕ РА, 28 м2, у ши рем
цен тру. Вла сник. 060/034-74-
33. (243900)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, јед но и по со бан,
44 м2, укњи жен, вла сник, ВПР,
ТА, ком плет но ре но ви ран,
28.000, без по сред ни ка, мо гу -
ћа за ме на за Бе о град, уз до -
пла ту. 063/737-39-93. (24414)

ТЕ СЛА, до бра ло ка ци ја, дво -
со бан стан, 53 м2, I, ЦГ, ве ли ка
те ра са, по друм. 062/112-32-
80. (244284)

НА ПРО ДА ЈУ јед но со бан стан.
062/967-16-21. (244303)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Ста ром
Та ми шу, са спра том, усе љив.
061/162-50-25. (244313)

ДВО И ПО СО БАН, 58 м2, ЦГ,
те ле фон, кли ма, IV спрат, Ко -
теж 1. Тел., 063/803-14-86.
(243)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан стан, 66
м2, ЦГ, те ра са, Ба тај ни ца, но во
на се ље. 061/141-79-62.
(244353)

ПРО ДА ЈЕМ од ли чан дво со бан
стан на Ми си код Спорт ског
цен тра. 064/348-01-57.
(244374)

ПРО ДА ЈЕМ стан у цен тру од
49 м2, у за вр шној фа зи.
060/634-01-26. (244377)

ЈЕД НО СО БАН, но ва Ми са, нов
30 м2, 19.000, до го вор. Вла -
сник. 063/304-222. (244387)

ХИТ НО, тро со бан, цен тар, 62
м2, сре ђен, две те ра се, 51.000.
060/035-36-64. (244386)

НО ВА МИ СА, јед но со бан стан,
II спрат, 34 м2. 060/034-20-04.
(244399)

СО ДА РА, 56 м2, ЦГ, VI, ни је
зад њи, лифт, усе љив.  (679),
„Трем 01”, 061/836-23-83.
(244416)

СО ДА РА, 61 м2, ЦГ, IV, два
лиф та, усе љив, 30.000. (679),
„Трем 01”, 061/836-23-83.
(244416)

СО ДА РА, 75 м2, ЦГ, II, две те -
ра се, дво стра но ори јен ти сан,
42.000. (679), „Трем 01”,
061/836-23-83. (244416)

СО ДА РА, 37 м2, два лиф та,
леп, ПВЦ, 26.000. (679), „Трем
01”, 061/836-23-83. (244416)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, IV, ЦГ,
16.000. (188),  „UnaDalli”,
064/255-87-50. (244441)

КО ТЕЖ 1, бли же цен тру, ма њи
дво со бан, 40 м2, 25.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-
50.(244441)

ТРО СО БАН, 83 м2, две одво је -
не спа ва ће со бе, сре ђен.
(188), „UnaDalli”, 064/255-87-
50. (244441)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 62 м2, III,
34.000. (188),  „UnaDalli”,
064/255-87-50. (244441)

СО ДА РА, дво со бан, сре ђен,
IV, ТА, 26.500. (188),  „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(244441)

НО ВА МИ СА, 40 м2, но ви ја
град ња, 22.000. (188),  „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(244441)

ДВО СО БАН, Те сла, ТА.,
28.000 евра, ЦГ, 30.000. (470),
„Ди ва”, 345-534, 064/246-05-
71. (244477)

ЦЕН ТАР, ЦГ, II спрат, дво со -
бан, 34.000. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-71.
(244477)

ГАР СО ЊЕ РА, ЦГ, Ко теж 1, 28
м2, 21.000 евра. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-71.
(244477)

ДВО И ПО СО БАН, ква ли те тан,
ре но ви ран, две те ра се, Те сла,
35.000. (470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (244477)

ДВО СО БАН, Ко теж, те ра са,
31.000 евра, до го вор. (470),
„Ди ва”, 345-534, 064/246-05-
71. (244477)

ДВО И ПО СО БАН стан, 58 м2,
ета жно гре ја ње, сре ђен, укњи -
жен, вла сник, од мах усе љив.
060333-56-41. (244480)

ПРО ДА ЈЕМ два ста на и гроб но
ме сто, Ста ро гро бље, хит но,
до го вор. 064/130-27-34.
(244490)

ПРО ДА ЈЕМ стан у ку ћи, у То -
по ли, 58 м2, 20.000 евра.
069/663-773. (244497)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но во град ња, 103
м2, ду плекс, 780 евра/ква драт,
до го вор. (636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-05.
(244500)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 53 м2, ком плет
на ме ште но, но во, 28.500.
(636), „Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05. (244500)

КО ТЕЖ 2, јед но и по со бан, 46
м2, V, до бар, 27.000. (49),
„Му станг”, 069/226-66-58.
(244504)

КО ТЕЖ 1, Ра до ва згра да, дво -
со бан, до бар, 58 м2, III,
32.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58.  (244504)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 52 м2,
VI, ЦГ, уре дан, 25.000. (49),
„Му станг”, 069/226-66-58.  

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 53 м2, I, TA, уре -
дан, 24.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (244504)

ТЕ СЛА, јед но со бан, ВП, 40 м2,
леп, ЕГ, 21.500. (49), „Му -
станг”, 062/226-901. (244504)

ЦЕН ТАР, тро со бан, 52 м2, I,
TA, 25.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (244504)

ТЕ СЛА, дво со бан, 52 м2, VI,
ЦГ, 30.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (244504)

ТЕ СЛА, ду плекс, 84 м2, 46.000;
Ко теж 2, сре ђен јед но со бан,
26.500. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (244509)

СО ДА РА, дво со бан, 30.000;
тро со бан 41.000; вој не дво и -
по со бан, 40.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48. 

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан стан, ре -
но ви ран, 22.000 евра. Тел.
060/359-54-39. (244526)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 83 м2, IV,   ЦГ,
44.000; дво со бан, VI, 30.000.
(396), „Лајф”, 061/662-91-48.
(244509)

НО ВА МИ СА, ма њи дво и по со -
бан, 27.000; 62 м2, ВП, 31.000.
(396), „Лајф”, 061/662-91-48.
(244509)

ЦЕН ТАР, 100 м2, I, 75.000; ду -
плекс 136 м2, 90.000, нов, I,
43.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (244509)

КО ТЕЖ 2, леп јед но со бан, 34
м2, V, лифт, 22.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(244547)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Ко те жу 2,
43 м2, сре ђен. 069/129-19-87. 

ШИ РИ цен тар, пре леп дво со -
бан, 53 м2, ВП, ЕГ, те ра са,
34.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (244547)

КУ ДЕ ЉА РАЦ, дво ри шни, 22
м2, 8.000 евра. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (244547)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 38 м2, II
спрат, ЦГ, лифт, ин тер фон, ре -
но ви ран. Вла сник. 063/377-
524. (244529)

СО ДА РА, дво со бан, 57 м2, IV,
лифт, ЦГ, од мах усе љив,
30.500. (336), „Олимп”,
063/274-951, 351-061.
(244549)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 60 м2, III,
ЦГ, 31.000.  (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(244549)

ГОР ЊИ ГРАД, но ви ја град ња,
че тво ро со бан, 84 м2, III спрат,
ЦГ, дво стра но ори јен ти сан,
пре леп, уград на ку хи ња, 4
кли ме и га ра жа, 61.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (244549)

КО ТЕЖ 2, гар со ње ра, 22 м2,
IV, ЦГ, усе љи ва, 16.000, до го -
вор. (336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951, 351-061. (24454)

МИ СА, гар со ње ра, но ви ја
згра да, 21 м2, ВП, усе љи ва,
16.500, до го вор.(336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (244549)

ЛА ВА ТОЛ СТО ЈА, но во град ња,
104 м2, ду плекс,  IV, ЦГ, од мах
усе љив, лифт, дво стран, пре -
леп, 75.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (24459)

ТЕ СЛА, тро со бан, 65 м2, I,
дво ри ште, 60 м2, та ван ски
про стор, 42.000. (097) „Пер -
фект”, 064/348-05-68. (24455)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 53 м2,
ТА, 26.500, дво со бан 57 м2,
28.000.  (097) „Пер фект”,
064/348-05-68. (244553)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 53 м2,
IV, ТА, ре но ви ран, 21.000.
(097) „Пер фект”, 064/348-05-
68. (244553)

МАР ГИ ТА, дво и по со бан, 58
м2, I, TA, ре но ви ран, 34.000.
(097) „Пер фект”, 064/348-05-
68.  (244553)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 60 м2, II,
лифт, ЦГ, 35.000.  (097) „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(244553)

МИ СА, пот кро вље, 100 м2, сви
при кључ ци, си ва фа за, укњи -
же но. 065/333-55-25. (244563)

ЦЕН ТАР, 2.0, I, 35.000, ши ри
цен тар, 2.0, ре но ви ран,
34.500. (338), „Јан ко вић”, 348-
025. (244561)

КО ТЕЖ 2, 2.0, 26.000; Стре ли -
ште, 2.5, 29.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025. (244561)

МИ СА, 50, 19.000, од ли чан
плац, 6 ари, до го вор. (338),
„Јан ко вић”, 348-025. (244561)

ЈЕД НО СО БАН стан, 40 м2, 2
ара, 9.000 евра, ста ра Ми са.
061/664-39-26. (244615)

(244589)

ПРО ДА ЈЕМ стан, Ко теж 2, 90
м2, две те ра се, ре но ви ран.
Кон такт, 063/238-454.
(244567)
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КО ТЕЖ 2, тро со бан, 71 м2, I,
45.000. (238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(244592)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан стан на
Те сли. 065/339-23-25. (24459)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан, 84 м2,
дво и по со бан, 77 м2, дво со бан,
58 м2. „Ве сна 2”, 066/937-00-
13. (244614)

ТЕ СЛА, тро со бан 83 м2, јед но -
со бан 40 м2, по вољ но. „Ве сна
2”, 066/937-00-13. (244614)

СТАН, Те сла, дво и по со бан, те -
ра са, оста ва, гас, но во град ња,
усе љив. 069/822-48-24.
(244619)

СТАН, Те сла, ду плекс, те ра са,
ЦГ, пар кинг ме сто, но во град -
ња. (244619)

СТАН/КУ ЋА, Па три јар ха Чар -
но је ви ћа, 90  м2, усе љив, пар -
кинг. 069/822-48-24. (244619)

СТАН, Ко теж 1, сре ђен, вла -
сник, 61 м2, III спрат, по вољ -
но. 063/306-802, 063/347-471.
(244626)

КО ТЕЖ 2, тро со бан, II, пре -
леп, 48.000; Ко теж 1, тро со -
бан, VI, 30.000. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66. (24463)

ПЕ ПЕ ЉА РА, дво и по со бан, I,
58, 22.000; Mиса, I, тро со бан,
ЦГ, те ра са, 34.000. (67), „Мил -
ка М”, 063/744-28-66. (24468)

МИ СА, по слов на згра да, ПР +
ПК, иде ал но за ор ди на ци ју и
дру ге де лат но сти. (67), „Мил -
ка М”, 063/744-28-66.
(244638)

ЦЕН ТАР, дво со бан, II, 55 м2,
ЦГ, те ра са, од лич на град ња.
(67), „Мил ка М”, 063/744-28-
66. (244638)

МИ СА, јед но со бан, ПР, те ра -
са, 18.000; Мар ги та, 39, лукс,
19.500. (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. (244638)

ЦЕН ТАР, јед но со бан, пра зан,
II + та ван, нов, са мо 26.500.
(67), „Мил ка М”, 063/744-28-
66. (244638)

ТЕ СЛА, гар со ње ра, II, 25 м2,
од лич на, 23.500; Гор њи град,
ПР, 22, јед но со бан, 16.500.
(67), „Мил ка М”, 063/744-28-
66. (244638)

ЦЕН ТАР, тро со бан, II, 78, пра -
зан, пар кет, ПВЦ, те ра са. Са -
мо 38.500. (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. (244638)

ХИТ НО по треб не ку ће и ста -
но ви у Пан че ву, бр за ре а ли за -
ци ја. (636), „Стре ли ште не -
крет ни не”. 069/196-96-05. 

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. (244553)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан,
Те сла, на ме штен, ВП, ЦГ, ка -
блов ска. 064/279-74-80.
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан 52 м2,
по лу на ме штен, лукс, стро ги
цен тар, I спрат. 063/302-806.
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ стан  у ку ћи, Вој во -
ђан ска 97. 064/359-54-42.
(243662)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, но ва град ња,
пре ко пу та „Елек тро вој во ди -
не”, на ду же. 063/722-25-22.
(244288)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан пра зан
стан на Ко те жу 2. 064/888-40-
85. (244295)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар со ње -
ру, Со да ра, ЦГ, ин тер нет, кли -
ма. Де по зит оба ве зан.
013/615-448, од 12 до 17 са ти.
(244298)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу и по слов ни
про стор, ма га цин, по вољ но,
Но во се љан ски пут. Тел.
064/390-34-91. (244316)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар со ње -
ру, 30 м2, Све тог Са ве 90, II
спрат, ин тер фон, ин тер нет,
код „Ама на”. 342-444,
069260-80-00. (244321)

ДВО И ПО СО БАН, по лу на ме -
штен стан, ЦГ, те ле фон, кли -
ма, Ко теж 1, IV спрат. Тел.
063/803-14-86. 243)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан, Те -
сла, пре ко пу та „Ави ва”, из у -
зет но леп  рас по ред, две те ра -
се. 062/170-13-19. (244350)

ИЗ ДА ЈЕМ сам цу на ме ште ну
гар со ње ру, цен тар, ТА, 90
евра + де по зит. 064/186-50-
87. (244343)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу, ку хи њу и ку -
па ти ло. 064/988-99-10,
061/189-00-93. (244337)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар со ње -
ру у цен тру. 064/154-95-65.
(244376)

НА МЕ ШТЕН стан, ЦГ, ка блов -
ска, ин те р нет, уче ни ца ма, са -
ми ца ма, гре ја ње гра тис, по -
вољ но. 378-093. (244388)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе уче ни ци ма и
сам ци ма, су пер усло ви.
064/245-15-97. (244381)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну со бу за
уче ни ке и сту ден те, Со да ра.
064/439-40-89. (244406)

ДВО СО БАН, не на ме штен стан,
Ко теж 2, 61 м2, II спрат, ЦГ.
Тел. 060/605-65-07. (244402)

ЗГРА ДА, из да јем на ме штен
дво со бан стан. Но ва Ми са, ка -
блов ска, кли ма. 064/231-23-
59. (244398)

НЕ НА МЕ ШТЕН јед но и по со бан
стан, Ко теж 1, код Апо те ке
„Фа бег”. 069/222-55-77,
064/370-74-93. (244404)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну дво ри -
шну гар со ње ру, Те сла.
060/333-01-50, зва ти по сле 15
са ти. (244633)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру, Ми са,
Ти моч ка 32. 371-635,
064/993-71-74. (244629)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан дво со бан
стан у цен тру. 063/150-36-80.
(244584)

СТРО ГИ цен тар, дво со бан
стан, при зе мље, ЦГ, на ме штен.
063/338-865. (244583)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу са дво ри штем
и ба штом у Стар че ву.
064/403-15-20, 061/659-05-60.
(244577)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну со бу,
сам цу-са ми ци. 064/130-36-02. 

ГАР СО ЊЕ РУ на ме ште ну, бли -
зу цен тра, кли ма, ин тер нет,
ка блов ска, из да јем. 061/204-
76-26. (244576)

ИЗ ДА ЈЕ СЕ по лу на ме штен
стан, но во град ња, ЦГ, Осло бо -
ђе ња 64. Тел. 064/040-85-33.
(244571)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на ме штен стан
у Сте ри ји ној. 063/803-10-55.
(244597)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на ме штен
стан, I спрат, Со да ра.
063/809-35-89. (244607)

ИЗ ДА ЈЕМ дво и по со бан на ме -
штен стан, на Ко те жу 1, Пан -
че во. 063/865-27-89. (244612)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан, I
спрат, ЦГ, соп стве ни ка ло ри -
ме тар и во до мер, кли ма, те ра -
са, скроз на ме ште на, све но во,
пр ви пут усе љи во, Осло бо ђе -
ња. 064/320-84-32. (244551)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру, I спрат,
ЦГ, соп стве ни ка ло ри ме тар и
во до мер, кли ма, скроз на ме -
ште на, све но во, пчр ви пут
усе љи во. Осло бо ђе ња.
064/320-84-32. (244551)

СТАН че тво ро со бан, ку ћа, но -
ви је гре ја ње, мо же по слов ни
про стор, Ко теж. 061/225-16-
43. (245556)

ИЗ ДА ЈЕМ на Ми си стан, ма -
њи-ве ћи, на ме штен, пра зан са
гре ја њем. 063/154-94-11.
(244413)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан не на ме -
штен стан на Стре ли шту. Тел.
063/344-052. (244426)

ЈЕД НО И ПО СО БАН стан, но ва
Ми са, по лу на ме штен, цен -
трал но гре ја ње, ка блов ска, ин -
тер нет. 060/370-52-62. 
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РО ЛЕТ НЕ, ве не ци јан де ри, ко -
мар ни ци, тра ка сте за ве се, из -
ра да, мон та жа, по прав ка.
063/775-96-08, 013/353-923.
(243280)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦА „Би бац”,
ан ти бак те риј ско и дез ин фек -
ци о но пра ње те пи ха. Пре воз
бес пла тан. 066/001-050,
063/329-464. (244545)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: уград ња,
одр жа ва ње  во де, ка на ли за ци -
је, ка би на, сла ви на, бој ле ра,
ко тли ћа. 063/836-84-76.
(241768)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР. Од гу ше -
ње ку па ти ла, ка на ли за ци је, во -
до вод не адап та ци је, за ме на
вир бли, вен ти ла, ба те ри је, са -
ни та ри је, при кључ ка во де и ка -
на ли за ци је. Од 0-24 са та, пен -
зи о не ри ма екс тра по пуст. До -
ла зим од мах. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26.  (244333)

КРО ВО ВИ, по прав ке, за ме на
цре па, ле тви, ста рог цре па и
по став ке но вог кро ва, цре па,
ро го ви, па то ше ње, изо ла ци је,
нај јеф ти ни ји у гра ду, пен зи о -
не ри ма екс тра по пуст.
013/235-39-21, 064/290-45-09,
061/348-20-00, 062/845-96-26.
(244333)

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт ро бе у
Ср би ји и ино стран ству са рад -
ни ци ма или без. Мон та жа/де -
мон та жа, па ко ва ње, чи шће ње
ста но ва, од нос не по треб них
ства ри, од 0 – 24 са та.
064/047-55-55. (24367)

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. (244328)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ау то-ра -
ди ја, ау то-кљу че ва, ЦО2 апа -
ра та, ра зних елек тро у ре ђа ја.
Ау то е лек три чар, 063/800-01-
96. (244-370)

ПРЕ ВО ЗИМ ки пе ром по вољ но:
пе сак, шљу нак, се ја нац, гра ђе -
вин ски ма те ри јал, од во зим
шут. 064/354-69-94, 063/754-
02-72.  (244401)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦА „Би бац”,
ан ти бак те риј ско и дез ин фек -
ци о но пра ње те пи ха. Пре воз
бес пла тан. 066/001-050,
063/329-464. (244545)

СТО ЛАР СКЕ услу ге: ку хи ње и
пла ка ри по ме ри, по прав ке и
пре прав ке, ко мар ни ци. 371-
274, 064/176-88-52. (244410)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од гу ше ње
ку па ти ла, ка на ли за ци је, адап -
та ци је, по прав ке, за ме на.
013/331-657, 064/495-77-59,
063/777-18-21. (244389)

МО ЛЕР СКО-ФА СА ДЕР СКИ ра -
до ви, гипс, ке ра ми ка, по вољ но,
пен зи о не ри по пуст, про ве ри те.
061/141-38-02, 013/210-44-74.
(244533)

ДУ БИН СКО ан ти бак те риј ско и
дез ин фек ци о но пра ње на ме -
шта ја у ва шем ста ну. 066/001-
050, 063/329-464. 
(244545)

РО ЈАЛ МГ: ПВЦ сто ла ри ја, 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. 
(244470)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе ка ми о -
ном, еки па рад ни ка, по вољ но.
Вук. 064/176-91-85, 
063/278-117. (244486)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу ше ње
ку па ти ла и ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за ме на вир -
бли, ба те ри ја, вен ти ла и са ни -
та ри ја, све за во ду, 0-24, пен -
зи о не ри ма екс тра по пуст, до -
ла зим од мах. 013/348-139,
064/493-44-63, 
061/631-51-41. (244446)

MAGIC LOOK, ма са жа це лог
те ла, пар ци јал на: бо ло ви у ле -
ђи ма, ан ти це лу лит, ста ри ји ма
и же на ма по пуст. 061/132-11-
18. (2444502)
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ИЗ ДА ЈЕМ на ду жи пе ри од дво -
со бан ком фо ран стан. Тел.
065/643-69-11. (244434)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на ме штен
стан, ТА, згра да, I спрат, Те -
сла, на ду же. 062/149-16-36.
(244439)

ЈЕД НО И ПО СО БАН по лу на ме -
штен стан, згра да + дво ри шна
гар со ње ра на ме ште на. Стре -
ли ште. 362-406, 064/218-83-
45. (244445)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Со да ри од
56 м2. 063/861-42-91. (244449)

ТЕ СЛА, јед но и по со бан, ви со ко
при зе мље, ТА пећ, пра зан, ре -
но ви ран. 064/313-89-72.
(244450)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи на ме штен
стан на Ми си. 064/267-74-24.
(244451)

ЈЕД НО И ПО СО БАН стан, пра -
зан стан, 40 м2, на ме штен, по -
вољ но, цен тар. 061/131-79-04.
(244460)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу 54 м2, Wi/Fi,
ста ри „бу вљак”. Тел. 069/508-
05-65. (244465)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар со ње -
ру на ду жи пе ри од, ЦГ, де по -
зит оба ве зан. 063/617-421.
(244469)

ПРА ЗАН дво со бан стан, 40 м2,
у Ули ци Ма ри је и Ла за ра Дра -
ги че вић. 064/042-48-36.
(244479)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар со ње -
ру у Са мач ком. Тел. 063/861-
90-96, 063/895-16-72.
(244483)

НА МЕ ШТЕН јед но со бан + јед -
но и по со бан, но во град ња, дво -
ри ште, 80 евра, код Хо те ла
„Та миш”. 064/122-48-07.
(344492)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан, на -
ме штен стан, од мах усе љив.
060/618-29-14. (244489)

ОД 1. СЕП ТЕМ БРА 2017. из да -
јем гар со ње ру, но ва Ми са.
064/327-60-75. (244498)

ИЗ ДА ЈЕ се по лу на ме штен ре -
но ви ран дво со бан стан, Ко теж
1, ЦГ. 064/294-21-40. (244502)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен дво со бан
стан, 64 м2, у стро гом цен тру.
Тел. 061/621-32-18. (244511)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан у
цен тру. 060/724-17-25.
(244392)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штену гар со ње -
ру. 060/519-11-14. (244525)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ за стан
ло кал од 39 м2, у цен тру Стре -
ли шта. Тел. 064/267-71-74.
(243773)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни про стор
52 м2, Змај Јо ви на 2, ло кал 2.
060/562-62-96. (243607)

ПО ВОЉ НО из да јем ло кал у
цен тру гра да. 064/267-72-17.
(244601)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 м2, до ули -
це из лог, цен тар. 063/314-803.
(244116)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код ула за у
Зе ле ну пи ја цу, бли зи на шко ла.
060/351-03-.56. (244472)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал ТЦ код Су -
да, 14 м2, 12.000 евра, вла -
сник. 069/663-773. (244497)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код Ау то бу ске
ста ни це. 063/725-71-70.
(244508)

ИЗ ДА ЈЕМ ком плетно опре -
мљен ло кал за ме њач ни цу, ве -
о ма по вољ но. Про да јем ком -
плет опре му. 064/219-40-32,
069/227-19-78. (244632)

ПО ТРЕ БАН елек три чар, те рен -
ски  рад. Обез бе ђен сме штај,
кло па 2.5 евра/сат. 062/262-
666. (СМС)

ПО ТРЕБ НА же на за чу ва ње
ста рих ли ца у Не мач кој, ма ло
по зна ва ње не мач ког је зи ка.
Тел. 062/571-007. (242777)

ПО ТРЕБ НИ фи зич ки рад ни ци,
рад на ас фал ту, ко ше ње тра ве
(рад са та ру пом). 013/332-
526. (243160)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за рад на
ин ду стриј ским ши ва ћим ма -
ши на ма. 069/238-07-65.
(244220)

ПО ТРЕБ НИ про дав ци за рад
на те ре ну. 062/825-27-25. 

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ по треб не
рад ни це за рад на ро шти љу,
ло кал у цен тру. 063/834-88-10.
(243102)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ по треб не
рад ни це за рад на ро шти љу,
ло кал у Бра ће Јо ва но вић.
063/897-55-04. (243102)

ПО ТРЕБ НИ во за чи за до ста ву
хле ба и пе ци ва у Бе о гра ду.
Обез бе ђен пре воз. При ја ве на
те ле фон. 060/864-07-71.
(244382)

ПО ТРЕБ НА фри зер ка са ис ку -
ством. 060/713-62-05.
(244314)

ПО ТРЕ БАН во зач са Ц и Е ка -
те го ри јом за по вре ме ну и
стал ну во жњу ка ми о на, ро ба
је рин фу зна. 061/155-98-18.
(244315)

ПО ТРЕБ НИ: ку вар, пи ца-мај -
стор, и по моћ ни рад ник. При -
ја ве пу тем сајтa 
www.konoba32.rs (4721)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци пе ри о ни -
ци „Пи о нир” и ко но ба ри ца.
Тел. 069/108-06-54. (243363)

ПО ТРЕ БАН сто лар за пло ча сти
ма те ри јал. Пан че во. 060/600-
14-52. (244559)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у пи це ри -
ји и во зач за до ста ву. Тел. 377-
230. 064/643-41-22. (244552)

ГРА ЂЕ ВИН СКОМ пред у зе ћу
из Пан че ва потреб ни гра ђе -
вин ски мај сто ри, свих про фи -
ла. „Still-Net”, 333-311.
(244565)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за рад у
ка фи ћу „Пе ти ца” код Ау то бу -
ске ста ни це. 064/997-79-09.
(244579)

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри ца ка фи -
ћу „Пер ла”. 064/151-17-31.
(244582)

ПО ТРЕБ НА про да ва чи ца у пе -
ка ри. 064/403-51-32. (244484)

АУ ТО ЦЕН ТРУ Scan Auto по -
тре бан ау то ме ха ни чар са ис -
ку ством. 064/240-69-63.
(244493)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци са ис ку -
ством у ау то-цен тру „Пе ри -
ша”.Те л. 063/281-954. (24442)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за рад на
Зе ле ној пи ја ци у про дав ни ци.
064/294-21-40. (244502)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло ну на
Стре ли шту по тре бан рад ник са
ис ку ством. 060/324-27-22.
(244500)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за рад у
мар ке ту „Бом бон чић”. До ћи у
су бо ту, 22. ју ла 2017, у Ули цу
Жар ка фо га ра ша 36, од 18 до
20 са ти. (244501)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за рад у
мар ке ту „Бом бон чић”, до ћи у
пе так, 21. ју ла 2017, у Ули цу
Иве Кур јач ког 59-а, од 18 до
20 са ти. (244501)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за рад у
мар ке ту „Бом бон чић”, до ћи у
не де љу, 23. ју ла 2017, у Ули цу
Син ђе ли ће ва 21, од 18 до 20
са ти. (244501)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР СКОЈ фир -
ми по треб ни рад ни ци.
064/037-40-26. (244596)

ПО ТРЕ БАН ко но бар за рад у
Нар ги ла ба ру „Са ха ра”.
064/272-11-14. (244606)

ТРА ЖИ се ку ва ри ца или по -
моћ ни рад ник са ис ку ством.
069/822-48-23. (244619)

ШЉУ НАК пе сак, се ја нац, од -
воз шу та ма лим и ве ли ким ки -
пе ром. 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС) 

МО ЛЕР СКО-ГИП САР СКИ ра -
до ви, мај сто ри из Ко ва чи це.
060/066-08-60. (СМС)

АЛУ-ПВЦ сто ла ри ја, ро лет не,
ко мар ни ци, ве не ци ја не ри, тра -
ка сте за ве се, угра ђу јем, по -
пра вљам. 063/882-25-09.

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац од 1
до 5 м³, од воз шу та са уто ва -
ром, ру ше ње. 063/771-55-44.
(242344)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав ке шпо -
ре та, бој ле ра, ин ди ка то ра,
раз вод них та бли, ин ста ла ци ја.
Ми ћа. 064/310-44-88.
(244025)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње дим ња -
ка, ко тло ва и ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95. (243972)

ХИ ДРО И ЗО ЛА ЦИ ЈА Пан че во,
ма шин ски се че мо вла жне зи -
до ве. Га ран ци ја. 060/691-01-
13. (243955)

РО ЛЕТ НЕ, ко мар ни ци, ПВЦ и
АЛУ сто ла ри ја, сер вис и уград -
ња, за ме на гурт ни и ста ка ла.
063/801-84-76, 065/801-84-76.
(243728)

АЛУ МИ НИ ЈУМ СКА огра да и
ге лен де ри, АЛУ и ПВЦ сто ла -
ри ја, мон та жа, де мон та жа и
пре воз. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (243732)

КЛИ МА, по прав ка и уград ња
свих вр ста, по вољ но. 064/520-
48-80, 063/740-83-98.
(244354)

ЧА СО ВИ, осно ве елек тро тех -
ни ке, про фе сор са ис ку ством.
062/801-97-58. (243719)

ИЗ ДА ЈЕМ ка зан за пе че ње ра -
ки је. Ду ле, 064/163-58-85.
(243914)

КА МИ ОН СКИ пре воз до 2 м³,
шљу нак, пе сак, се ја нац, шут.
064/648-24-50. 

ТВ и са те лит ске ан те не, мон та -
жа. Ди ги та ли за ци ја ва шег ТВ-
а. 064/866-20-70. (244322)

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са ње, ре но -
ви ра ње кро во ва, кре че ње, бе -
то ни ра ње, ра ди мо по вољ но.
063/865-80-49. (244323)

ПРЕ ВОЗ, се лид бе са рад ни ци -
ма, по вољ но. Злат ко. 063/196-
54-56, 061/144-82-80.
(244330)

ПАР КЕ ТАР, по став ка пар ке та
и брод ског по да, хо бло ва ње,
фу го ва ње, ла ки ра ње. 060/476-
81-55. (244342)

ЧИ СТИМ шут, ру шим ста ре
објек те, чи стим та ва не, по дру -
ме. Злат ко. 061/196-54-56,
061/144-82-80.  (244339)

ПО ПРАВ КА, сто ла ри ја, бра ва -
ри ја, са ни та ри је, мон та жа бој -
ле ра, шпо ре та, гре ја ча. Сло бо -
дан, 063/865-80-74. (244345)

КЛИ МА, сер вис, до пу на,
уград ња, нај по вољ ни је.
064/520-48-80, 063/740-83-98.
(244354)

РУ ШЕ ЊЕ, бе то ни ра ње, из но -
ше ње не по треб них ства ри са
та ва на, шу па, итд. 061/131-86-
26. (244361)

РУ ШЕ ЊА ку ћа, шу па, раз би ја -
ње бе то на, бе то ни ра ња, од но -
ше ње ства ри, итд. 064/122-69-
78. (244362)

РА ДИ МО све фи зич ке по сло -
ве: ру ше ња, бе то ни ра ња, оба -
ра ње ста ба ла, ко ше ње.
060/035-47-40. 
(244362)

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.
(244375)

КЕ РА МИ ЧАР, при пре ма и по -
ста вља ње свих вр ста ке ра мич -
ких пло чи ца, по вољ но.
063/744-08-24. (244411)

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.
(244360)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, адап та -
ци је, по прав ке, за ме не, од гу -
ше ња ку па ти ла, ка на ли за ци је,
од мах. 013/331-657, 064/495-
77-59. (244389)

МО ЛЕ РАЈ, фа са де, сто ла ри ја,
гипс, об ра де око про зо ра,
ком плет не адап та ци је.
063/893-39-94. (244544)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че ње, гипс,
по вољ но. Пен зи о не ри ма по -
пуст. 061/626-54-06. (244534)

ТРА ЖИМ по сао чу ва ња ва ше
имо ви не или бра ње во ћа и по -
вр ћа. 062/170-20-55. (244458)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, по прав ка
ста рих, мон та жа но вих це ви,
мон та жа са ни та ри је, од гу ше -
ња. 062/382-394. (244454)

МА ШИН СКО се че ње и це па ње
и уно ше ње. 064/357-82-08. Бо -
са нац. 244435)

КОМ БИ пре воз ро бе и ства ри,
ту ра у Пан че ву 1.000 ди на ра.
062/890-58-18. (244494)

ИЗ ДА ЈЕМ ка зан за пе че ње ра -
ки је, 120 л, са пре во зом и
мон та жом. 063/315-381.
(244494)

ИЗ ДА ЈЕМ ме ша ли цу за бе тон,
гра ђе вин ска ко ли ца са пре во -
зом. 063/315-381. (244494)

МОН ТЕР цен трал ног гре ја ња.
065/608-08-57. (244478)

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.
(2444)

КЕ РА МИ ЧАР, ква ли тет но, по у -
зда но, по вољ но. 063/318-780.
(244460)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, адап та -
ци је ку па ти ла, сла ви не, вен ти -
ли, од гу ше ње ка на ли за ци је од -
мах. 061/193-00-09. (244506)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске услу -
ге. Алек сан дар, 064/157-20-
03, 061/627-33-24. (244507)

ПРЕ ВОЗ ства ри ком би јем –
061/616-27-87 или пик-апом
061/629-80-40. (244507)

ПРА ЊЕ те пи ха, пре воз, ду бин -
ско пра ње на ме шта ја. На та ша,
361-474, 066/361-474,
060/361-47-41. (244527)

ЧИ СТИ МО шут, та ва не, по дру -
ме, ра ди мо све по сло ве.
061/321-77-93. (244602)

СПУ ШТЕ НИ пла фо ни, пре -
град ни зи до ви, из ра да ко шу -
љи це, уград ња ла ми на та, сто -
ла ри је. 062/816-33-84.
(244662)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре свла чи на -
ме штај, са ис ку ством тра жи
по сао. 064/120-77-64.
(244586)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од гу ше -
ња ка на ли за ци је, адап та ци је
ку па ти ла, сер вис, по вољ но, од -
мах. 377-930, 063/115-71-67.
(244608)

ВР ШИМ ба штен ске ра до ве:
ко сим тра ву, уре ђу јем дво ри -
шта. Дра ган, 064/867-47-89,
066/044-22-56. (244609)

ПРЕ ВОЗ ства ри ком би јем, ло -
кал 800 ди на ра. 060/720-72-
70. (244573)

ПАР КЕТ по ста вљам и хо блу -
јем, мај стор с ду го го ди шњим
ис ку ством из Де бе ља че, с ма -
те ри ја лом или без ње га. Но ле
(имам и пар кет), 
013/665-220, 063/847-74-38.
(243004)

ПО ВОЉ НО. Пре воз ро бе, се -
лид бе ком би јем, це на по до го -
во ру. 064/147-14-77, 
013/311-514. (238245)

ДУ БИН СКО ан ти бак те риј ско и
дез ин фек ци о но пра ње на ме -
шта ја у ва шем ста ну. 
066/001-050, 063/329-464.
(244545)

СЕ ЛИД БА – пре воз 1000 дин.
Мо гућ ност рад ни ка, по пуст на
ван град ске. 063/174-77-69
(242381)

ПО ПРАВ КА бе ле тех ни ке,
мон та жа и сер вис кли ма уре -
ђа ја. Овла шће ни сер вис „Фри -
го Пе ђа”. 013/301-300,
063/771-24-16. (242999)

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.
(243029)

ПЕР ФЕКТ: де мит фа са де, зи -
да ње, мал те ри са ње, кре че ње,
гле то ва ње, ке ра ми ка, кро во ви.
063/122-14-39. (243856)

БАЛ ТО КАД ка да, об но ва гла -
зу ре, пла сти фи ци ра ње, 28 го -
ди на с ва ма, га ран ци ја.
www.baltokad.co.rs. 065/347-
55-02, 011/288-30-18.
(241345)

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ

ЛОКАЛИ

ДОО „ХИДРОВОД” Панчево

Ул. Боре Шипоша 25 (Топола, код Црне мачке)

Тел. 013/341-292

ТРАЖИ:
1. Руковаоца багером-скипом

2. Возача Ц и Е категорије

3. Водоинсталатера

4. Зидара-тесара

5. Физичког радника

Пријаве од 8 до 14 сати, радним данима, доћи лично.



СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић”  Бо -
рис, све ре ла ци је по Ср би ји с
ком би ји ма, ка ми о ни ма, еки па
рад ни ка, ку ти је, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја, 0-24, сва ког
да на и не де љом. Бес пла тан до -
ла зак и про це на по сла. Пла ћа -
ње мо гу ће че ко ви ма и пре ко
ра чу на. Бо рис. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com

СЕ ЛИД БЕ „Бом бон чић” – Бо -
рис, ком би јем и ка ми о ном,
Вој во ди на, Ср би ја, са или без
рад ни ка.  013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74. 

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић” – Бо -
рис – ком би ји ма, ка ми о ни ма,
про фе си о нал но, еки па рад ни -
ка, све ре ла ци је по Ср би ји, от -
куп на ме шта ја.  013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74. 

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе „Бом -
бон чић” – Бо рис – ком би ји ма,
ка ми о ни ма, еки па рад ни ка,
мон та жа, де мон та жа, па ко ва -
ње ства ри, ку ти је за па ко ва ње,
фо ли ја за за шти ту на ме шта ја.
Се ли те се без стре са!!! Бо рис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com
(244501)

СЕ ЛИД БЕ ком би јем и ка ми о -
ном, Вој во ди на, Ср би ја, са или
без рад ни ка. Нај по вољ ни је.
Иван. 063/107-78-66.(244501)

СЕ ЛИД БЕ ро бе и ства ри ком -
би јем и ка ми о ном, про фе си о -
нал но, еки па рад ни ка, све ре -
ла ци је по Ср би ји, от куп на ме -
шта ја. Иван. 063/107-78-
66.(244501)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе ка ми -
о ном и ком би јем већ од 1.500
ди на ра. 0-24 са та. Ми смо ту
због вас. 013/367-386,
064/334-85-64, 063/811-98-32,
По по вић. (244515)

ИН ВА ЛИД СКИ пен зи о нер,
1968, тра жи ће ну ра ди бра ка,
озбиљ ну, сло бод ну. 065/672-
87-01. (244449)

НЕМ ЦУ, 75/178, по треб на жена
до 40/175, згод на, за ви ше сат -
но дру штво у На род ној ба шти,
зи ми код ме не у Бер ли ну. СМС:
064/360-33-75. (244082)

ПО КЛА ЊАМ ти гра сте ма чи ће.
061/301-31-64. (244403)

СО КО БА ЊА, апарт ма ни и со -
бе, бли зу цен тра. Ка блов ска,
дво ри ште, но во. 061/636-08-
57, 063/768-32-68, Зо ри ца.
www.soko-banja.org (241721)

КРА ШИ ЋИ, апарт ма ни 7 – 9
евра,120 м од мо ра. +38163-
243-859, +38232-679-098.
(243072)

БО КА, Ри сан, со бе са упо тре -
бом ку хи ње. По вољ но.
003823/237-16-57, 064/078-
52-62, 003826/912-30-99. (и) 

ЛЕ ТО ВА ЊЕ у Шу шњу код Ба -
ра, по вољ но. Тел. +382-67-
834-996. (243777)

ВР ЊАЧ КА БА ЊА, из да јем ма -
њи дво со бан апарт ман са те -
ра сом, нов и ле по опре мљен  у
апарт ман ском на се љу, 200 ме -
та ра пре из во ра Сне жник.
066/624-04-00. (244042)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман на Зла ти -
бо ру, ка блов ска, ин тер нет, ба -
зен, SPA. 063/719-98-30.
(244531)

ПО ВОЉ НО апарт ман и со бе,
Ба ња Вруј ци, из да јем.
065/608-03-66. (244539)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе у цен тру Со ко -
ба ње, све но во. Тел. Л064/129-
35-63. (244368)

ИЗ ДА ЈЕМ по вољ но апарт ма не
у Со ко ба њи. Сајт: www.apat-
maniharmonija-sokobanja.info
01(/837-717, 065/616-81-97.
(2144423)

ПО ВОЉ НО из да јем апарт ма не
у Бје лој код Хер цег Но вог.
Моб. +3826-966-96-48, фик -
сни 00382-31683-459. Ђор ђе.
(244585)

ВР ЊАЧ КА БА ЊА из да јем
апарт ман, обез бе ђен пар кинг,
ин тер нет, цен тар. Тел.
036/631-784, 065/288-20-83.
(2144564)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

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.

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 19Петак, 21. јул 2017.

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

14. ју ла пре ми ну ла је на ша дра га мај ка и ба ка

МИ РО СЛА ВА ПЕ РИЋ

Хва ла за до бро ту, не жност и љу бав ко ју си нам пру жи ла.

Твој син ДЕ ЈАН, уну ке ЈО ВА НА, ТА РА и ДУ ЊА 

и сна ја ИВА НА

(54/244462)

МИ РО СЛА ВА ПЕ РИЋ

Ма ма, хва ла ти на све му, не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Ћер ка СА ЊА, уну ка ЈЕ ЛЕ НА и зет ГО РАН

(55/244462)

МИ РИ ПЕ РИЋ

по след њи по здрав од по ро ди це ТЕ ПИЋ

(63/2444)

По след њи по здрав

МИ РО СЛА ВИ ПЕ РИЋ

од бра та МИ ЛА ДИ НА, сна је БЕ БЕ, бра та на ца

НЕ НА ДА и ПРЕ ДРА ГА с по ро ди ца ма
(5/244317)

По след њи по здрав дра -

гој 

тет ка МИ РИ

од ба ба ПА ВЕ, БЕ БЕ,

БО ЈА НЕ и ЖЕЉ КА

(18/244346)

По след њи по здрав при ји

МИ РО СЛА ВИ ПЕ РИЋ

од по ро ди це ВУ ЈО ВИЋ
(83/ф)

По след њи по здрав

уј на МИ РИ

НА ДА и ДРА ГО СЛАВ

(89/244590)

17. ју ла 2017. го ди не, по сле ду же бо ле сти, у 85. го ди ни пре ми нуо

је наш де да, отац и су пруг

МИ ЛО РАД ЖИВ КО ВИЋ
1932–2017.

Са хра на ће се оба ви ти 18. ју ла 2017. го ди не на ме сном гро бљу у

Омо љи ци.

С љу ба вљу ће мо чу ва ти успо ме ну на те бе.

Су пру га СА РА, син СЛАВ КО, сна ја ЈЕ ЛА, унук ДРА ГАН 

и уну ка СА РА

(28/244383)

17. ју ла 2017. го ди не, по сле ду же бо ле сти, у 85. го ди ни пре ми нуо

је наш де да, отац и су пруг

МИ ЛО РАД ЖИВ КО ВИЋ
1932–2017.

Са хра на ће се оба ви ти 18. ју ла 2017. го ди не на ме сном гро бљу у

Омо љи ци.

Веч но ће мо чу ва ти успо ме ну на те бе.

Су пру га СА РА, син ЈО ВО, сна ја ЛЕ ПА, уну ка ЈО ВАН КА 

и унук НЕ НАД

(29/244387)

Дра гом при ја те љу

МИ ЛО РА ДУ

ЖИВ КО ВИ ЋУ

По след њи по здрав с љу -

ба вљу и по што ва њем.

Ње го ви при ја те љи 

СТА НА и ВО ЈИ СЛАВ

СА ВА НО ВИЋ

(30/244383)

МИ ЛО РАД ЖИВ КО ВИЋ
По след њи по здрав на шем ве ли ком при ја те љу.

По ро ди ца БАР БУЉ

(37/244412)
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13. ју ла 2017. пре ми ну ла је на ша дра га и во ље на

мај ка, та шта, ба ка и пра ба ка

РАД МИ ЛА БА ЈИЋ
1931–2017.

Са хра на је оба вље на 15. ју ла на Ста ром пра во -
слав ном гро бљу.
Ми ла на ша мај ко с ве ли ком љу ба вљу чу ва ће мо
успо ме ну на те бе.

Тво је ћер ке МИ ЛЕ НА, ОЛ ГА и НА ДА, зе то ви,
уну ци, сна је и пра у ну ци

(22/244356)

13. ју ла 2017. пре ми ну ла је на ша дра га и во ље на

мај ка, ба ка и пра ба ка

РАД МИ ЛА БА ЈИЋ
1931–2017.

С љу ба вљу и по што ва њем за у век ће тво ја до бро -

та и пле ме ни тост жи ве ти у на шим ср ци ма.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју љу ба ви на ша.

Тво ја ћер ка МИ ЛЕ НА и уну ке ВА ЊА и ЛЕ ЛА 

с по ро ди ца ма
(23/244357)

Ту жна ср ца оба ве шта -

ва мо да је на ша дра га

ЂУР ЂЕВ КА 

ЈА ЊИЋ СЕ КА

1939–2017.

пре ми ну ла 16. ју ла

2017. 

Са хра на је оба вље на 18.

ју ла 2017.

Ожа ло шће ни: син 

СТЕ ВА с по ро ди цом

и оста ла мно го број на

род би на

(26/244372)

По след њи по здрав

ЂУР ЂЕВ КИ
од ко ле ги ни це КЛА РЕ 

и БО ЖЕ

(27/244373)

17. ју ла 2017. пре ми нуо је наш дра ги

МИ О ДРАГ ЈО ВА НО ВИЋ
на став ник ма те ма ти ке

1929–2017.

Ожа ло шће на по ро ди ца: су пру га ОЛ ГА, 

си но ви ДРА ГАН и СЛО БО ДАН с по ро ди ца ма
(31/244393)

По след њи по здрав

ба ба ЈА ЊИ
од ком ши ја у Сте ва на

Срем ца 74

(32/244395)

По след њи по здрав дра -

гој мај ци и ба ки

ЈА ЊИ 

ТО ДО РО ВИЋ

1929–2017.

Ћер ка МИ РА 

и унук МИ ЛАН

(33/244395)

По след њи по здрав де ди и пра де ди

БИ САК ПАЛ
1939–2017.

Из не на да си нас на пу стио. У ми ру по чи вај и не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Ожа ло шће не: уну ка ЕМИ ЛИ ЈА и пра у ну ке АН ДРЕА, ЛУ НА и УНА

(35/244405)

Дра гој мај ци, ба ки и пра ба ки

РАД МИ ЛИ БА ЈИЋ
1931–2017.

У ср ци ма оста је не из бри си ва ту га.
Ћер ка ОЛ ГА, зет РА ДО ВАН, унук ВАН ЂЕЛ, 

сна ја ОЛ ГА и пра у ну ка АН ЂЕ ЛА
(39/244417)

По след њи по здрав дра гој мај ци и ба ки

РАД МИ ЛИ БА ЈИЋ
1931–2017.

Ћер ка НА ДА и уну ци МА ША и СА ША и сна ја ИВА

(40/244418)

По след њи по здрав мај ци

ГО СПА ВИ 

ПЕ КО ВИЋ

од си на АЛЕК САН ДРА

и ћер ке ТА ТЈА НЕ

с по ро ди цом

(43/24425)

По след њи по здрав се -

стри и сва сти ки

ЂУР ЂЕВ КИ 

ЈА ЊИЋ СЕ КИ

рођ. Ер ски

По чи вај у ми ру и не ка

те ан ђе ли чу ва ју је ди на

се стро мо ја.

Тво ји ЈЕ ЦА и ТО ША

(47/2444439

По след њи по здрав на -

шој те ти

ЂУР ЂЕВ КИ 

ЈА ЊИЋ СЕ КИ

од се стри чи на ТА ЊЕ и

МИ ЛИ ЦЕ с по ро ди ца ма

(48/244443)

По след њи по здрав

МИ О ДРАГ

ЈО ВА НО ВИЋ

те ча МИ ЛЕ

По ро ди ца 

МА РИН КО ВИЋ

(74/244540)

По след њи по здрав 

БИ САК ПА ЛУ ПА ЈИ

ОЛ ГИ ЦА и СР ЂАН

(90/244591)

По след њи по здрав нај дра жој су пру зи и мај ци

ДА НИ ЦИ ДРА ГИЋ
рођ. Дој чи нов ски

1950–2017.
Би ла си нај ве ћи бо рац, има ла си нај ве ће ср це,
би ла си на ше све. Да ви ше ни си с на ма не мо же -
мо да схва ти мо, хо ће мо да те ви ди мо, же ли мо да
те вра ти мо. Ка ко да ље без те бе???
Не из мер но нам не до ста јеш.

За у век те во ле: су пруг МАК СИМ 
и ћер ка ИВА НА

(64/244518)

Дра гој се стри

ДА НИ ДА ДИ

ДРА ГИЋ 

По сто је љу ба ви ко је

смрт не пре ки да, се ћа -

ње ко је за у век оста је.

Веч но с на ма.

Се стра БРАН КА, зет

МИ ЋА и се стри чи не 

ЈО ВА НА и ЈЕ ЛЕ НА

(65/244519)

По след њи по здрав се -

стри и за о ви

ДА НИ ЦИ 

ДРА ГИЋ

рођ. Дој чи нов ски

Чу ва ће мо успо ме ну на

те бе. Не ка те чу ва ју ан -

ђе ли.

Брат СЛАВ КО и сна ја

СМИ ЉА

(66/244520)

Дра гој тет ка

ДА НИ ДРА ГИЋ

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Зет МИ ЛОШ 

и се стри ћи НИ КО ЛА 

и НЕ МА ЊА

(67/244518)

По след њи по здрав дра -

гој

ДА НИ ЦИ

ДРА ГИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

ДЕ ЈАН, ЈЕ ЛИ ЦА

и МИ ЛО РАД

(68/244520)

ДА НИ ЦА 

ДРА ГИЋ 

ДОЈ ЧИ НОВ СКИ
Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Брат РА ДЕ, бра та нац

МИ ЛОШ и бра та ни ца

МИ ЛИ ЦА

(85/244574)

Оти шла је из ово зе маљ ских му ка на ша дра га

ДА НА

На да мо се, на не ко бо ље ме сто.

Пам ти ће је са мо по до бру ње ни: СА ЊА, ВЛА ДА,

ВИ ШЊА, СЛА ВА, СТРА ХИ ЊА и ЈО ВА НА
(70/244528)

По след њи по здрав

МИ О ДРА ГУ 

ЈО ВА НО ВИ ЋУ

од по ро ди це МА НИЋ

(94/244601)

ЂОР ЂЕ 

ШУ ШЊАР

Већ шест го ди на ту гу је -

мо, за бо рав на по сто ји. 

Тво ји нај ми ли ји: 

су пру га БРАН КА, ћер ке

ЈА ДРАН КА и НА ТА ША

с по ро ди ца ма

(92/244955)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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23. ју ла 2017, у не де љу, на пра во слав ном гро бљу

у Стар че ву, да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен

на шем во ље ном

ЂО КИ ДИ МИ ТРИ ЋУ
1947–2017.

Не из мер но нам не до ста јеш.

За у век тво ји нај ми ли ји
(71/244532)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЛА СТИ МИР МУ НИЋ
2011–2017.

Вре ме про ла зи, бол и ту га оста ју, а се ћа ње не бле ди.
Тво ји нај ми ли ји

(77/244542)

26. ју ла 2017. на вр ша ва се го ди на от ка да ни је с на ма на -

ша дра га

ВЕ СНА БА ТАЊ СКИ
1967–2016.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на те бе.

Жи ве ћеш веч но у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Син НИ КО ЛА, брат ДРА ГАН с по ро ди цом и твој ГО РАН
(78/244546)

22. ју ла 2017, у 11 са ти, на Ка то лич ком гро бљу,

одр жа ће се го ди шњи по мен на шем дра гом

БО РИ ВО ЈУ ГВО ЗДИ ЋУ
1932–2016.

Ожа ло шће на по ро ди ца
(81/244557)

У су бо ту, 22. ју ла, на -

шем не пре жа ље ном ан -

ђе лу да је мо јед но го ди -

шњи по мен

КА ТА РИ НА

МИ ТОВ СКИ

Во ли мо те и у ср цу чу -

ва мо.

Отац ЈО ВАН, мај ка 

ВИ О ЛЕ ТА, бра ћа 

ДА НИ ЈЕЛ и АЛЕК СА,

се стра ТЕ О ДО РА, тет ка

ЗО РИ ЦА, те ча ДАР КО,

ба ба ДО БРИ ЦА и де да

МИ ЛЕ

(82/244560)

ЈО ВАН ПА НИЋ
1950–2012.

Био си наш по нос, по др шка и осло нац. За у век ће тво ја
љу бав жи ве ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(86/244580)

Го ди шњи по мен на шој дру га ри ци

ВЕ СНИ БА ТАЊ СКИ
Во ле те и чу ва ју од за бо ра ва тво је дру га ри це 

ОЉА, НА ДА и МИ РА
(88/244587)

ВЛА ДИ МИР ИЛИЋ ПЕ ДИН
2000–2017.

Увек ћеш би ти с на ма.

Тво ји нај ми ли ји: мај ка МИ ЛЕ НА и се стра

АЛЕК САН ДРА с по ро ди цом
(38/244414)

Шест го ди на ни је с на ма на ша

ДА НИ ЦА ПРО ДА НОВ
рођ. Ха лу па

Не у те шни: кћер ка СА ЊА и син ЗО РАН с по ро ди ца ма

(52/244455)

20. ју ла 2017. го ди не, на
гро бљу у Сеф ке ри ну, да -
је мо сед мо днев ни по мен
на шој дра гој

СЛА ЂА НИ 
ПА ВЛОВ

1969–2017.
Ожа ло шће ни: мај ка

СМИ ЉА, брат 
МИ РО СЛАВ, су пруг

СА ША и де ца ФИ ЛИП 
и КА ТА РИ НА

(91/244594)

СЕ ЋА ЊЕ

ЖАР КО 

ШУ ЈИ ЦА

2002–2017.

Пет на ест го ди на чу ва мо

успо ме ну на дра гог та ту.

Тво ји нај ми ли ји

(45/244436)

СЕ ЋА ЊЕ

РА ТО МИР 

НО ВИ ЧИЋ

24. VII  2009 – 24. VII 2017.

За у век ћеш оста ти 

у ср ци ма су пру ге 

МИ ЛО ДАР КЕ и ћер ке

ВИ О ЛЕ ТЕ с по ро ди цом

(95/244605)

МИ ЛАН СИ МИЋ
22. ју ла 2017. да је мо го -

ди ну да на.

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(96/244610)

Пе цо мој во ље ни

Де вет на ест го ди на жи -

во та без те бе!

Фа лиш, да де ли мо ра до -

сти и ту ге.

Да опу стиш. Да осна -

жиш.  Да ра ду јеш!

У ме ни си. У на ма увек и

за у век жи виш.

ОЉА с по ро ди цом

(99/244634)

ВЕ РА ШУ И ЦА
4. I 1953 – 13. VII 2017.

Те шка бо лест од не ла је Ве ру из на ших

жи во та. Бо ри ла се као ла ви ца, она ко ка ко

је то увек и у све му чи ни ла.

Ве ра, мај ко дра га, ан ђе ли не ка су с то бом

и не ка ти је веч на сла ва.

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да

ће мо сед мо днев ни по мен оба ви ти у пе -

так, 21. ју ла 2017, у 10 са ти, на Но вом гро -

бљу у Пан че ву.

ПЕ ЂА и ДРА ГА НА с по ро ди цом

(59/244476)

По след њи по здрав на шој
са рад ни ци и ко ле ги ни ци
из Хе миј ске шко ле у
Пан че ву

ВЕ РИ ШУ И ЦИ
од МИ О МИ РЕ, 

МА РИ ЈЕ, ЗО РИ ЦЕ,
ДРА ГА НЕ, ДА НЕ, 

СНЕ ЖА НЕ, МИ НЕР ВЕ,
ЕР ЖИ КЕ, РА ДОЈ КЕ 

и СНЕ ЖА НЕ ЋА ТИЋ

(41/244421)

ВЕ РА ШУ И ЦА

1953–2017.

Жи ве ћеш увек у на шем

ср цу.

Ан ђе ли не ка те чу ва ју.

Мај ка ДА РИН КА, 

се стре ЉИ ЉА НА 

и НА ДА с по ро ди цом

(87/244581)

14. ју ла 2017. пре ми ну ла је на ша дра га мај ка, све кр ва, ба ка и пра -

ба ка

ГОР ДА НА ВЛА ЈИЋ
1926–2017.

По но сни смо што смо те има ли, а ја ко ту жни што смо те из гу би ли.

По чи вај у ми ру, не ка ти је ла ка зе мља.

Тво ји: син МИ ЋА, ћер ка БРАН КА, сна ја ВЕ РИ ЦА, уну ци НЕ НАД,

МИР ЈА НА, САН ДРА, ДЕ ЈАН и ДА ЛИ БОР, пра у ну ке ГО РА НА 

и КА ЛИ НА, род би на, ку мо ви и при ја те љи

(20/244348)

По след њи по здрав

РА ДО СА ВУ 

РА ДО ЊИ ЋУ

РА ШИ

Удру же ње пен зи о не ра

Ра фи не ри је наф те 

Пан че во

(14/244332)

По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми нуо  је наш

во ље ни

РА ДО САВ РА ДО ЊИЋ РА ША
1935–2017.

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: ћер ка МА РИ ЈА и си но ви 

ГО РАН и ЗО РАН с по ро ди ца ма
(98/244630)

По след њи по здрав стри цу

МИ ЛО РА ДУ
ЖИВ КО ВИ ЋУ
од бра та ни це МИЛ КЕ

МЕ ДО НИЋ 
и ње не по ро ди це

(93/244598)
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ДУ ШАН 

ДАМ ЊА НО ВИЋ

24. VII 2014 – 24. VII 2017.

Не до ста јеш за све што

до ла зи.

ЉИ ЉА и МИ ЛИ ЦА

(10/244327)

БЛА ГО ЈЕ ВИЋ

РА ДИ ВО ЈЕ РА ША          ПЕ ТАР ПЕ РИ ЦА
1922 – 20. VII 2003.                                              1952 – 23. VII 1996.

ди пло ми ра ни прав ник                           про фе сор ма те ма ти ке и ге о гра фи је

С љу ба вљу, за хвал но шћу и по што ва њем ми сли мо на вас.

ЛИ ДИ ЈА и ЈО ВАН КА

(17/244341)

ПО МЕН

ВА ЛЕН ТИН ВА ЊА МА РИЋ
24. ју ла на вр ша ва се осам го ди на бо ла и ту ге за мо јим
де те том.

Не у те шна мај ка МИ ЛИ ЦА и очух КО СТА

(21/244349)

СЕ ЋА ЊЕ

18. ју ла на вр ша ва се

два де сет шест го ди на

од смр ти на шег во ље ног

си на и бра та

ДЕ ЈА НА 

БА ЧВАН СКОГ

Увек си са на ма.

Тво ји нај ми ли ји

(24/244360)

СЕ ЋА ЊЕ

ДАМ ЊА НО ВИЋ

АЛЕК САН ДАР БО РИ СЛА ВА  ДУ ШАН
17. VII 1921  17. XI 1922 6. IV 1952 

– 29. VIII 2016.         – 19. III 2009. – 24. VII 2014.
Се ћа ње на на ше дра ге ро ди те ље и бра та.
С љу ба вљу и по што ва њем тра ју и жи ве у на ма.

МИ РО СЛАВ, ВЕ РА, ПЕ ТАР, МИ ЛО РАД и АН ДРЕ ЈА 
са сво јим по ро ди ца ма

(36/244408)

ПА ВЛЕ 

ПАВ КО ВИЋ

24. I 2017.

С љу ба вљу чу ва мо успо -

ме ну на те бе.

Тво ји: АУ РИ КА, 

ВЕ РИ ЦА, уну ка 

МИ О НА и зет МИ ЛОШ

(46/244440)

22. ју ла на вр ша ва се го ди ну

да на от кад си нас на пу стио

ДИ МИ ТАР 
НА КОВ СКИ

МИ ТЕ
Ту га оста је веч но у на -
шим ср ци ма.

Се стре ЦВЕ ТАН КА 
БА ЊАШ и ЦВЕ ТАН КА

СТОЈ ЧЕВ СКИ 
с по ро ди ца ма

(49/244444)

Про шло је шест ту жних ме се ци

МИР ЈА НА СРЕ ТЕ НО ВИЋ

Зна ла си ко ли ко те во ли мо, али ни ка да не ћеш

са зна ти ко ли ко нам не до ста јеш.

Тво ји: су пруг СЛО БО ДАН 

и ћер ка СТА НИ СЛА ВА
(56/244462)

22. ју ла 2017. да ва ће мо јед но го ди шњи по -

мен на шој во ље ној мај ци и ба ки

ЉУ БИ ЦИ ВУ КО ЈЕ ВИЋ
24. VII 2016 – 24. VII 2017.

Би ла си за сва ког од нас ве ли ка по др шка,

бри жна мај ка и нај бо ља ба ка.

Цео свој жи вот си по све ти ла на ма. Хва ла ти.

Тво ји нај ми ли ји

(57/244488)

ПЕ РО ВУ КО ЈЕ ВИЋ
20. VII 2001 – 20. VII 2017.

Го ди не про ла зе, бол и ту га не пре ста ју. Жи виш у на -
шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(58/244468)

ВУ КО ЈЕ ВИЋ

ПЕ РО                     ЉУ БИ ЦА 
2001–2017. 2016–2017.

При ја те љи се не за бо ра вља ју.
ЂУ РО и КА ТИ ЦА с по ро ди цом

(62/244488)

У су бо ту, 22. ју ла 2017. го ди не, на вр ша ва се шест ме се ци от ка да

ни је с на ма на ша дра га мај ка и ба ка

БО СИЉ КА НО ВА КО ВИЋ
1942–2017.

Тво ја љу бав, бри га и ве ра у нас да ва ла нам је сна гу и кр чи ла пут ка

успе ху у жи во ту.

Твој све тли лик и да ље бди над на ма, а ми те ви ди мо у сва ком ју -

тру и сва кој до бро ти на ко ју на и ла зи мо.

Син ВЕ ЛИ БОР и ћер ка МИ ЛИ ЈА НА с по ро ди ца ма

(16/244339)

У су бо ту, 22. ју ла 2017, у 10.30, на Ста ром

пра во слав ном гро бљу да ва ће мо че тр де се -

то днев ни по мен на шој дра гој

ЗОР КИ ВУ ЈА НИЋ
1928–2017.

Успо ме ну на њу чу ва ће син ЛА ЗАР, сна ја

АЛЕК САН ДРА и си но вац СЛО БО ДАН

(50/244453)

20. ју ла 2017. на вр ша ва

се осам го ди на от ка ко

је пре ми ну ла на ша во -

ље на мај ка

ОЛ ГА 

ВУ КА ШИ НО ВИЋ

1944–2009–2017.

Мно го нам не до ста јеш. 

С љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва мо успо ме ну

на те бе. 

Тво ја де ца: син 

ЗЛАТ КО, ћер ке 

МИР ЈА НА и ЈУ ЛИ ЈА НА

с по ро ди ца ма

(4/244310)

24. ју ла, у 11 са ти, да ва -

ће мо че тр де се то днев ни

по мен

ДА НИ ЦИ 

РАТ КО ВИЋ

Чу ва ће мо се ћа ње на сву

љу бав и па жњу ко ју нам

је не се бич но пру жа ла. 

Тво ји: су пруг СРЕЋ КО,

син ЖИВ КО, сна ја 

АН ГИ ЛА, унук АЦА 

и уну ка МА ЈА

(84/244571)

Де вет ту жних го ди на без те бе дра ги наш

НИ КО ЛА
Не ма пра вих ре чи да опи шу вре ме ко је про ла зи

без те бе...

По сто је тра го ви ко ји се не бри шу, се ћа ња ко ја

не бле де, ра не ко је не за ра ста ју.

Бол ни је у ре чи ма и су за ма, већ у на шим ср ци ма

у ко ји ма ћеш веч но жи ве ти.

Тво ји: та та, ма ма и брат МАР КО с по ро ди цом
(60/244482)

Пет го ди на ни је с на ма

на ша дра га

СЛО БО ДАН КА

МАН ДИЋ

1950–2012.

За тво ју пле ме ни тост и

до бро ту не ма за бо ра ва.

КА ЋА, МИ ЛАН, ДЕ ЈАН,

СА ЊА и АЦА

(53/244461)

У су бо ту, 22. ју ла, у 10

са ти, да ва ће мо го ди шњи

по мен на шем дра гом

БРА НИ СЛА ВУ 

СТО ЈА ДИ НО ВУ

Жи ве ће у на шем се ћа њу

и на шим ср ци ма за у век.

По што ва ће мо га оно ли -

ко ко ли ко нас је во лео.

Ње го ви нај ми ли ји

(69/244524)

22. ју ла, у 11 са ти, на

гро бљу Ко теж, да ва ће -

мо го ди шњи по мен на -

шем дра гом

БРАН КУ КА РА
С љу ба вљу и по што ва -

њем ње го ви нај ми ли ји.

Син СА ША, сна ја 

СНЕ ЖА НА 

и уну ка МИ ЛИ ЦА

(72/244538)

Го ди шњи по мен дра гом

бра ту и уј ки

БРАН КУ КА РА
oд по ро ди ца КА РА 

и ЦА РАН

(73/244538)

СЕ ЋА ЊЕ

ЦАН КО 
ДИ МИ ТРИ ЈЕВ СКИ

2013–2017.
Тво ји нај ми ли ји

(61/244807)

ДИ МИ ТАР 

НА КОВ СКИ

МИ ТЕ
осни вач и тре нер СТК

„Је дин ство”

По мен је у не де љу, 23.

ју ла 2017, у 11 са ти, ис -

пред ка пе ле у Ка ча ре ву.

Упра ва и чла но ви

(97/244618)
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Се ћа ње на на ше дра ге

СУ БО ТИЋ

МОЈ СИ ЈЕ                    ЉУ БИ ЦА
1999–2017. 2002–2017.

С љу ба вљу: син ЗО РАН, сна ја СМИ ЉА НА 
и уну ци ДЕ ЈАН и ВЛА ДИ МИР

(2/244259)

Ше сто ме сеч ни по мен дра гој мај ци, ба би и пра -

ба би

ВЕ РИ ЂОР ЂЕВ

Не до ста јеш нам.

Тво ји: ДИ Е ГО, БО ЈА НА, ХЕР БЕРТ и ЗЛА ТА
(2/244285)5

СЕ ЋА ЊЕ

РАН КО 

ИЛИН ЧИЋ

15. XII 1973 – 25. VII 1995.

Тво ји нај ми ли ји

(3/244307)

СЕ ЋА ЊЕ

НЕ ВЕН КА

ЛУ КИЋ
23. VII 2013 – 23. VII 2017.

По не кад у сно ви ма,

увек у ср цу и ми сли ма.

Ћер ка МИР ЈА НА 

и уну ке ИВА НА 

и СВЕ ТЛА НА 

с по ро ди ца ма

(6/244318)

У су бо ту, 22. ју ла 2017, у 10 са ти, на гро бљу Ко -

теж, да ва ће мо го ди шњи по мен на шој

СНЕ ЖА НИ МУ НИЋ
1956–2016.

МИ КИ и МИ ЛОШ
(7/244324)

22. ју ла 2017. на гро бљу у Омо љи ци, у 10 са ти, да ва ће мо го ди шњи

по мен на шем дра гом

МИ ТРУ ИЛИ ЋУ

С љу ба вљу и по што ва њем: су пру га ЦА НА, син ВЛА ДА, 

снај ка ГО ЦА и унук ЛУ КА

(8/

СЕ ЋА ЊЕ

ЖИВ КО

ЧА КА ЛИЋ

Го ди не про ла зе, бол, ту -

га, љу бав и се ћа ње ни -

ка да пре ста ти не ће.

Ан ђе ли не ка те чу ва ју.

Увек ће те во ле ти 

тво ји: су пру га и си но ви

(9/244328)

Дра га мо ја ма ма

НЕ ВЕН КА Бор ко вић ЛУ КИЋ
Са мо си ти зна ла да нас не жно и то пло до че каш
на кућ ном пра гу, да са ку пиш сво је пи ли ће под
то пло тво је кри ло. 
Са да је ку ћа пу ста, не ма те бе, не ма та те, ус кра -
ће на сам за два нај дра жа би ћа ко ја сам во ле ла и
во ле ћу до по сто ја ња.
Увек у ср цу: зет СТЕ ВА, ћер ка ЉИ ЉА НА, уну ке

НИ НА и САН ДРА
(11/244329)

23. ју ла 2017. на вр ша ва -

ју се две ту жне го ди не

од смр ти мо је мај ке

ДРА ГИ ЊЕ
СПА СИЋ

2015–2017.
С љу ба вљу и по што ва -
њем чу вам успо ме ну на
те бе. 

Твој син ДРА ГАН

(12/244330)

У не де љу 23. ју ла 2017. је че тр де сет ту жних да на

от ка ко је пре ми нуо наш дра ги и по што ва ни

др МИ О ДРАГ БРАН КО ВИЋ 

МИ КА

По мен ће се одр жа ти у 10.30, на Ста ром пра во -

слав ном гро бљу.

По ро ди ца ПО ПОВ
(13/244331)

Дра га на ша

ТА ЊА 

РА ДЕ ВИЋ

1973–1992.

За што нај бо љи љу ди

уми ру, кад су у пу ном

цва ту. 

Та ко си ти ми ла на пу -

сти ла наш дом пре два -

де сет пет го ди на и укра -

си ла не бе ску ба шту.

Али увек ћеш 

би ти у ср ци ма сво јих

нај ми ли јих

(15/2144338)

СЕ ЋА ЊЕ

23. VII 2007 – 23. VII 2017.

РА ДА 
МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ
Го ди не ко је про ла зе не
ума њу ју успо ме ну на те бе.

Су пру га ЛИ ДУ ШКА,
син ДРА ГАН и ћер ка

ЈА СМИ НА 
с по ро ди ца ма

(19/

23. ју ла 2017. на вр ша ва се три де сет го ди на от ка ко ни -

је с на ма

ВЕ ЛИ МИР КР СТИЋ
С љу ба вљу и по што ва њем су пру га БО СИЉ КА и син

МИ РО СЛАВ с по ро ди цом

(25/244364)

ЉИ ЉА НА 
ВИ ТО МИ РОВ

24. VII 1994 – 24. VII 2017.
Про ла зе го ди не, а ту га
оста је иста.

Тво ја БРАН КА
(34/244400)

26. VII 2001 – 26. VII 2017.

КА ТА РИ НА РУ ЖИ ЧИЋ
Не ма ре чи... не ма су за... са мо огром на пра зни на и ту га.

Вре ме ни шта не ле чи!

Тво ји нај ми ли ји 

(42/244424)

СЕ ЋА ЊЕ

РИ СТИЋ

СВЕ ТИ СЛАВ       ВЕ РИ ЦА             ТЕ О ДОР

ТРП КО            рођ. Ве мић                     ТО ША
2. V 2001 – 2. V 2017.         22. VII 2005 – 22. VII 2017. 23. VI 1965 – 23. VI 2017.

У ти ши ни веч ног ми ра не ка вас пра ти на ша љу бав ја ча од за бо ра ва.

Ва ши нај ми ли ји: БРАН КА, СНЕ ЖА НА, МИ ЛАН и РА ДЕ
(44/244430)

25. ју ла 2017. на вр ша ва се го ди ну да на от -

ка ко је пре ми нуо наш во ље ни су пруг,

отац и де да

СВЕ ТО ЗАР ВЛА ШКИ

Го ди шњи по мен ће мо да ва ти у су бо ту, 22.

ју ла, у 11 са ти, на гро бљу у До ло ву.

Ожа ло шће на по ро ди ца

(51/244454)

СНЕ ЖА НА МУ НИЋ
Ми сли мо на те бе кад нам жи вот до но си и ра дост и ту гу.

НА ЦА и МУ ГИ

(75/244541)

СНЕ ЖА НА

МУ НИЋ

Про шла је го ди на от ка -

да ни си с на ма, али се -

ћа ње ни ка да не ће из -

бле де ти.

Све кр ва СТОЈ НА

(76/244542)

Дра га ма ма

ЉИ ЉА НА 

ВИ ТО МИ РОВ

24. VII 1994 – 24. VII 2017.

Зна ла си ко ли ко те во -

лим, али ни ка да не ћеш

са зна ти ко ли ко ми не -

до ста јеш.

Тво ја ДРА ГА НА 

с по ро ди цом

(79/2445509)

22. ју ла, у 9 са ти, на гро -

бљу Ко теж, да ва ће мо

че тр де се то днев ни по -

мен на шој во ље ној

СМИ ЉИ 

ЂЕР ФИ

Ту га и бол не про ла зе. 

За у век те во ле тво је

ЈА СА и МА ЈА 

с по ро ди ца ма

(80/244555)
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Акционарско друштво „Fe ro mont opre ma” 
из Панчева, Ул. Скадарска бр. 77, позива заинтересо-

ване да се пријаве на оглас за следеће послове: 

      1. ЗАВАРИВАЧ ЦО 2 – пет извршиоца, са искуством
у производњи опреме, на одређено време у трајању до
шест месеци и са пробним радом од месец дана.
      Школска спрема: III или IV степен техничке струке.

      Оглас је отворен до 15. августа 2017. године. 
      Заинтересовани треба да поднесу пријаву на адре-
су „Fe ro mont opre ma”  Панчево, Скадарска 77. 

Информације на тел. 013/331-277 од 8 до 15 сати.

Su no ko je  naj ve ći pro iz vo đač i iz vo znik še će ra u Sr -

bi ji i sa svo je če ti ri fa bri ke še će ra u Ba ču, Ko va či ci, Pe ćin -
ci ma i Vr ba su snad be va srp sko i evrop sko tr žiš te še će -
rom. Kon stant no ula žu ći u raz voj teh no loš kih pro ce sa, uz
stro gu kon tro lu zdrav stve ne is prav no sti i bez bed no sti,
ugra đu ju ći u sva ko dnev no funk ci o ni sa nje naj vi še stan -
dar de kva li te ta pro iz vo da i upra vlja nja, sve sni smo da da -
lji raz voj pre vas hod no po či va na na šim za po sle ni ma. 
Pro iz vod ni cen tar Pe ćin ci pred sta vlja naj mo der ni ji po -
gon za pro iz vod nju še će ra u ju go i stoč noj Åvropi. To kom
pret hod nih go di na im ple men ti ra ne su naj no vi je teh no lo -
gi je u pro iz vod nji še će ra po put hro ma to graf skog od še će -
ra va nja me la se, od no sno su še nja re pi nog re zan ca pre gre -
ja nom pa rom. Pro iz vod nja se od vi ja u pe ri o du od av gu sta
do de cem bra ko ji pod ra zu me va smen ski rad. Osta tak go -
di ne je po sve ćen ak tiv no sti ma ve za nim za pre ven tiv no
odr ža va nje od no sno spro vo đe nje in ve sti ci o nih pro je ka ta. 
      Zbog pro ši re nja po slov nih ak tiv no sti tra ži mo oso bu
ko ja je am bi ci o zna, u po tra zi za no vim iza zo vi ma i tra ži
kre a ti van po sao u di na mič nom rad nom okru že nju.

Uko li ko ste to Vi, pri dru ži te nam se i po sta ni te:

Po moć nik teh no lo ga
Rad no me sto - Ko va či ca

Zah te vi rad nog me sta:
·      Ru ko vo đe nje pro iz vod njom u to ku pe ri o da pro iz vod -
nje (kam pa nje) – asi sti ra nje teh no lo gu sme no vo đi;
·      Pra će nje pro ce snih pa ra me ta ra i pa ra me ta ra kva li te -
ta pro iz vo da;
·      Pra će nje po troš nje po moć nih sred sta va;
·      Deo ti ma za im ple men ta ci ju stan da r da FSSC 22000,
ISO 14001, OH SAS 18000, GMP+, Ha lal, Kos her;
·      Ru ko vo đe nje odr ža va njem de la po go na u to ku re -
mont nog pe ri o da;
·      Ru ko vo đe nje pro jek ti ma ve za nim za pro iz vod nju i
odr ža va nje;
·      Uče stvo va nje u pro ce su na bav ke opre me i de lo va.
      Uslo vi za kan di da ta:
·      Stu di je pr vog ili dru gog ste pe na teh no loš kog in že -
njer stva;
·      Oba ve zno po zna va nje ra da na ra ču na ru (MS Of fi ce,
MS Pro ject);
·      Do bre or ga ni za ci o ne spo sob no sti i sprem nost na
tim ski rad;
·      Vo zač ka do zvo la B ka te go ri je.
      Nu di mo za po sle ni ma:
·      Rad u di na mič nom i kre a tiv nom okru že nju;
·      Mo guć nost za pro fe si o nal ni raz voj;
·      Mo guć nost na pre do va nja u okvi ru or ga ni za ci o ne
struk tu re pro iz vod nog cen tra.

Pri ja ve sa bi o gra fi jom mo že te po sla ti do 28. 07. 2017.
na mail adre su: po sao.mkgro up.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу члана 10, став 1. и 2, а у вези са чл. 29, став
1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину
(„Сл. Гласник РС” 135/04, 36/09), даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

      Обавештава се јавност и заинтересовани органи и
организације да је овај орган донео Решење којим се
носилац пројекта „Eko Ma ber In že nje ring” d. o. o. Пан-
чево, ослобађа од израде Студије о процени утицаја на
животну средину за пројекат: мобилно постројење за
третман мешаног комуналног отпада.
      
      Заинтересована јавност може да изврши увид у са-
држину решења сваког радног дана од 11 до 14 сати, у
просторијама Министарства заштите животне среди-
не у Београду, Ул. Омладинских бригада 1, соба 428, и
на web saj tu:
http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-
uticaja-na-zivotnu-sredinu/  и достави своје мишљење
у року од 10 дана од дана објављивања овог обаве-
штења.

      У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гла-
сник РС” број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/2014 и 145/2014)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

      УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОН-
СКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу вишепородичног  стамбеног објеката  спрат-
ности По+П+3+Пс, на  кат. парцели број 3041 К.О. Панчево, на локацији  ул. Бра-
ће Јовановића број  74,  израђеног од стране „Студио Б” из Панчева, ул. Владимира
Жестића број  43-б, под бројем  техничког дневника  37/2017 од јула 2017. године,
за инвеститора  Савин  Борислава из Старчева, улица Зрењанинска број 18.

      Увид у Урбанистички пројекат може се извршити  у згради Градске управе града
Панчева, Трг Краља Петра I, број 2 - 4 у Панчеву,  у холу  VI спрата,  у Секретарија-
ту за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове.  Информације и сва
обавештења о јавној презентацији  можете добити на телефон  013/308-905,  канце-
ларија 610, у времену од 8 до 15 сати, у периоду  трајања  јавне презентације  од  7
дана, почев од  21. 07. 2017. године.

      Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урба-
нистичког пројекта, за време трајања јавне презентације, у  писаном облику, Град-
ској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-ко-
муналне  послове, Трг краља Петра I, број 2 - 4, Панчево.

      Акционарско друштво „Fe ro mont Opre ma” а.д.,
Улица Скадарска 77, позива заинтересоване да се при-
јаве на оглас за следеће послове:

      1. Инжењер заваривања (интернационални инже-
њер заваривања – IWE или европски инжењер завари-
вања – EWE – 1 извршилац –  VI или VII степен струч-
не спреме, машинске или електротехничке струке.

      Оглас је отворен од 24. VII 2017. године. Заинтере-
совани треба да поднесу пријаве на адресу email: 
of fi ce@ fe ro mon to pre ma или путем телефона 013/331-
277, од 8 до 15 сати. 

DOO „PA VLE” PAN ČE VO
Ste va na Šu pljik ca br. 16
013/310-934; 313-111
E-mail: of fi ce@ pa vle.rs 

m.jovicevic@pavle.rs

o b j a v l j u j e

O G L A S

za pri jem u rad ni od nos:

1. DI PLO MI RA NI MA ŠIN SKI IN ŽE NJER - VII ste pen
- 1 iz vr ši lac

Oba ve zno po zna va nje ra da u Au to CAD-u
2. MA ŠIN SKI IN ŽE NJER - VI ste pen - 1 iz vr ši lac

      Za in te re so va ni kan di da ti mo gu do sta vi ti svoj CV  na
e-mail ili poš tom na adre su: DOO „Pa vle” Pan če vo, Ste -
va na Šu pljik ca br. 16, u ro ku od 8 da na od da na ob ja vlji -
va nja ogla sa.

НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. 
ул. Народног фронта бр.12
21000 Нови Сад
Република Србија

Нафтна индустрија Србије (НИС) а. д. Нови Сад

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одржавању отворене Аукције А-039 за продају непокретности

Врсте непокретности:

·      Парцела 816 у Новом Саду;
·      Зграда у Новом Саду у Ђорђа Рајковића;
·      Зграда у Панчеву, Масарикова;
·      Пословни простор у Нишу;
·      Локал у Зрењанину;
·      Ресторани у Кикинди и Јерменовцима;
·      Стовариште у Костолцу;
·      Земљишта у Криваји, Књажевцу, Кањижи;
·      Земљишта у Панчеву;
·      Стан у Новом Саду, Антуна Урбана;
·      Кућа са земљиштем у Новој Црњи;
·      Бензинске станице у Житном Потоку и Јагњилу;

      Датум и време завршетка пријема понуда са ценом: 11. 08. 2017. године до 12 сати.
      Датум, време и место одржавања аукције: 18. 08. 2017. године у 11 сати, адреса: НИС а. д. Нови Сад, Народ-
ног Фронта 12, 21000 Нови Сад, VI II спрат, канцеларија бр. 018.
      Захтеве за учешће на аукцији и понуде са ценом доставити у одвојеним ковертама на адресу: Милентија
Поповића 1, 11070 Нови Београд (Писарница, соба 14, са назнаком „За Сектор тендерских поступака”, „Аукци-

ја за продају непокретности. Поверљиво. Не отварати пре одржавања аукције”).
      Контакт особе: Лука Алексић, телефон 064/888-67-67 и Јасмина Јурјевић, телефон: 064/888-14-47, понедељак
– петак: од 09 до 16 сати
      Електронска пошта: aukcije@nis.eu
      Детаљније информације могу се пронаћи на сајту компаније www.nis.eu , на линку Тендери-Аукције.

„Техномаркет” д. о. о. Панчево

расписује конкурс 
за следећа радна места

1. ШЕФ ПРОИЗВОДЊЕ АРХИТЕКТОНСКОГ АЛУМИНИЈУМА

– радно искуство пет година
2. ОПЕРАТЕР НА ПРЕСИ

– електро или машинске струке
– минимум пет година радног искуства
– основно познавање рада на рачунару
3. ВИЉУШКАРИСТА

– уверење о оспособљености за занимање возач-виљушкариста
– радно искуство 5 година
       Уколико сте заинтересовани пошаљите свој CV са фотографијом (величина као
за л.к.) на mail:  ljilja@tehnomarket.com или се јавите лично на адресу: Скадарска

73, Панчево. Контакт телефон: 069/847-90-12, 013/307-700

О нама сазнајте више на www.tehnomarket.com

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



Петак, 21. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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до ви с хра ном и мото ри стич -
ким „џиџа биџа ма” чини ли
су сва ки да шњи амби јент за
ова кве зго де, а поме ну ти
камп уз реку, као и увек, био
је посеб на при ча.

Ако пита те Пан чев це шта им
је нај ка рак те ри стич ни је за
тре ћи јул ски викенд, мало ко
се неће сло жи ти да је то
грмља ви на моћ них мото ра.

И овог пута дво точ ка ши су
„оку пи ра ли” ули це нашег гра -
да и, посеб но, кеј – место на
којем се већ осам на ест годи на
одр жа ва бај кер ско ходо ча шће
у орга ни за ци ји Мото-клу ба
„Coyote”.

То је био више него добар
раз лог да про те клог викен да
тами шку оба лу испод моста
пре пла ве маши не, шато ри,
људи у кожним јак на ма и
прслу ци ма и, нарав но, лепр -
ша во рас по ло же ње у рит му
рокен ро ла које неиз бе жно
пра ти ова кве дога ђа је.

Осам на е сти мото-сусрет фак -
тич ки је почео још у уто рак,
када су загр ме ле прве маши -
не из „белог све та”, а неду го
затим на кеју су се заша ре не -
ли број ни шато ри. Реч је била
о при ја те љи ма пан че вач ких
„којо та” из Аустри је, Ита ли је
и Сло вач ке, тач ни је о људи ма
који воле да на тами шком
при о ба љу про ве ду што више
вре ме на.

Та кон цен тра ци ја вид но се
уве ћа ла у четвр так, а неу по ре -
ди во више наред ног дана, за
када је био зва нич но зака зан
поче так још јед ног пан че вач -
ког бај кер ског викен да.

Заба ве није мањ ка ло
Поно во су се мар љи ви чла -
но ви Мото-клу ба „Coyote”
потру ди ли да тре ћег јул ског
викен да про стор иза Дома
вој ске доби је пре по зна тљив
изглед: бина, шан ко ви, штан -

ОСАМ НА Е СТИ МОТО-СУСРЕ ТИ У РЕЖИ ЈИ „КОЈО ТА”

ЕВРО ПА СТИ ГЛА ПРЕ РОКА, И ТО НА ДВА ТОЧ КА
„пане вро па хон да 1100”, и то
сам, јер су оста ли оти шли на
дру ги скуп. Међу тим, „само ћа”
му није пре ви ше сме та ла, јер
се с „којо ти ма” дру жи од самог
осни ва ња и међу њима има
мно го при ја те ља.

Бео гра ђа нин Миша Лукић
(52) инте ре сан тан је спој –
про фе сор енгле ског јези ка и
пре во ди лац, а нарав но и паси -
о ни ра ни возач мото ра (тре нут -
но је то „хон да ЦБР 1000”). Та
љубав тра је пре ко три деце ни -
је, прем да већ неко вре ме не
иде на ску по ве. Сма тра да су
пре ва зи ђе ни. Реци мо, у Пан че -
ву није био десет годи на. Али
овог пута није одо лео, пре све -
га због насту па њего вог оми ље -
ног бен да „Blues Delivers”.

ЗАДО ВОЉ СТВО ДОМА ЋИ НА

А шта кажу сами Пан чев ци?

Нека да шњи пред сед ник „Којо та” Петар Мар тин че вић од

почет ка је у орга ни за ци ји мани фе ста ци је и сре ћан је што се

све добро завр ши ло с обзи ром на про шло го ди шњи пех с

(не)вре ме ном. Задо во љан је и одзи вом, јер су се сви оче -

ки ва ни гости поја ви ли, као и неки који нису дуго дола зи ли,

зато што ово, како каже, није било који скуп.

Зато нису изо ста ли ни пред став ни ци дру гих пан че вач ких

бај кер ских орга ни за ци ја, а међу њима ни Вла ди мир Трич ко -

вић, први човек Мото-клу ба „Срби”. Он наво ди да пан че вач ки

љуби те љи мото ра негу ју искљу чи во при ја тељ ске одно се.

регу лар ни. Било је и баца ња
гуме удаљ, па су се могле виде -
ти сва ко ја ке комич не сце не.

Доло вац Вла ди мир Субин
(35) и његов син Нико ла (10)
оку ша ли су се у хва та њу коба си -
це. Епи лог: дечак је сухо ме сна ту
„шпе ци ју” вешто ски нуо с
коноп ца. И док тата, који вози
„кава са ки”, не про пу шта мото-
ску по ве, његов пото мак већ
„тера” мали „крос” од 50 куби ка.

Про сид ба на бини
Било је ту још мно го живо пи -
сних лико ва из разних кра је ва
земље и окру же ња. На при -
мер, Сини ша Пер кић (58) сти -
гао је на „шедо у ци” из Беле
Цркве. Каже да радо дола зи на
пан че вач ки мото-викенд, а
нај леп ши део ове при че му је
када срет не ста ре при ја те ље,
попут, на при мер, Коле та Лео -
нар да. Поред при че уз пиво и
добру сви р ку у госто љу би вој
атмос фе ри, дру га ри се сете и
оних који су пре ра но оти шли,
пре свих леген дар ног пред сед -
ни ка и осни ва ча „Којо та”
Мише Кра ка. Са Сини шом у
дру штву је Мир ко Ита ли јан
(32), пекар, којем је, с дру ге
стра не, ово тек један од првих
ску по ва, а и „кава са ки ВН 800”
му је први мотор.

Рок са на из румун ског Ара да
јед на је од рет ких драј вер ки
на овом зби ва њу; дове зла се с
при ја те љи цом и сугра ђан ком
Кри сти ном на моде лу „хон да
ЦБР 1000”. Овде је дру ги пут и
вео ма јој се сви ђа, јер су људи
изу зет но љуба зни и при ја тељ -
ски настро је ни.

Сла во љуб Боји чић (56) из
Ваље ва, пред сед ник тамо шњег
клу ба, дошао је на мото ру мар ке

Све то пред ста вља ло је
добру под ло гу да у петак, 14.
јула, поч не жур ка.

И када се фронт мен дома -
ћег бен да „Trouble Heart”,
неза о би ла зног за ова кве при -

Сутра дан, након буђе ња и
тре жње ња, при чему је врло
при ја ла бес плат на вожња
реком ката ма ра ном ТОП-а, у
попо днев ним сати ма усле дио
је неза о би ла зан дефи ле, када
је пре ко пет сто маши на брун -
да ло гра дом.

По поврат ку у камп заба ве
није мањ ка ло, пре све га уз
шаша ве бај кер ске игри це.
Шта ви ше, тре сло се од гро хо та
чуве но брдо на кеју када је
изве сни Алек сан дар из Кови -
на, након „екс и ра ног” пива,
напра вио десет кру го ва трче ћи
с гла вом поло же ном на врх
сту ба виси не око метра, па се
онда тету рао као „обез гла вље -
на коко шка”. Исто је поку шао
и његов сугра ђа нин Дали бор,
али се зау ста вио на пет обр та -
ја, који доду ше нису баш били

Своју сеоску славу – Петров-
дан – у добром расположењу
прославили су и Глогоњци.

Програм обележавања био
је богат и разноврстан; трајао
је десетак дана, а организаци-
ју су, као и увек, изнеле тамо-
шње институције, предвођене
Месном заједницом и Домом
културе, у сарадњи с локал-
ним удружењима.

Обележавање глогоњске сла-
ве практично је почело још
7. јула, када је на теренима у
школском дворишту отворен
фудбалски турнир „Летња
лига 2017”. То такмичење
завршено је у среду, 19. јула,
у вечерњим сатима, па до
закључења овог броја нисмо
успели да сазнамо имена
победника.

Следећи догађај, који је
носио назив „Поетско вече о
љубави”, приређен је 8. јула, а
радило се о промоцији нове
збирке љубавних песама Дра-
гане Смолникар. Ова средо-

вечна списатељица је рођена
Глогоњка, чије је девојачко
презиме Ципријановић; удата
је у Словенији, а свако лето
проводи у родном месту. Она
је својим стиховима атмосфе-
ру „обојила” тананим емоци-
јама, у чему јој је свесрдно
помагала музичка пратња у
виду младе али познате дома-
ће вокалне солисткиње Биља-
не Герасимоски и гитаристе
Стефана Јовановића из далеке
Аустралије, такође некада-
шњег Глогоњца.

Наредног дана у Цркви Све-
тих апостола Петра и Павла, у
склопу „Петровданских духов-
них вечери”, уприличено је
вече духовне музике, када су
се, поред домаћег, представи-
ли и хорови из Панчева, Новог
Села и Опова. Програм је
настављен 10. јула рукометним
турниром млађих генерација,
као и утакмицама сениора, у
којима су Глогоњци победили
омољичку „Младост”. Вероват-
но најатрактивнији догађај
овогодишњих славских дана у
Глогоњу био је наступ једног од
тренутно најпопуларнијих
стендап комичара у земљи –
Неше Бриџиса. У препуном
дворишту Дома културе публи-
ка се дословце хватала за сто-
мак када је поменути Београ-

ђанин имитирао мачке у паре-
њу или представљао различите
типове остављених мушкарца.

„Петровданске духовне вече-
ри” настављене су следећег
дана у сеоском храму, када је
приређена трибина „Хлеб и
вино у рукама Светих апосто-
ла Петра и Павла”, на којој је
беседио Милорад Голијан.
Увече су се наставиле добре
вибрације у Дому културе – на
ред су дошли рок и поп хитови
у изведби одличног панчевач-
ког бенда „Плаћеници”, за
чији је наступ заслужна и Уни-
ја младих града Панчева.

Сам дан славе, у среду, 12.
јула, у рану зору отворили су
глогоњски голубари „Петров-
данским купом”. Нешто
касније у сеоској цркви одр-
жана је света литургија, након
чега је наступила најмлађа

фолклорна група Дома култу-
ре, а показну вежбу су у цен-
тру села извели најмлађи при-
падници Добровољног ватро-
гасног друштва Глогоњ. Убрзо
је почела свечана седница
Скупштине Месне заједнице,
коју је отворио председник
Славко Јовановски. Он је
поздравио госте у име Месне

заједнице и укратко се освр-
нуо на учинак у претходном
периоду када је реч о изград-
њи инфраструктуре и као нај-
значајнију инвестицију издво-
јио прикључење села на град-
ски водовод. Од планова у
блиској будућности за чију
реализацију је обезбеђен
новац, први човек Глогоња
навео је покривање пијачног
платоа, изградњу паркинга
испред поште, поплочавање
платоа око капеле, као и уре-
ђење тротоара и простора који
окружује зграду Месне зајед-
нице, чија ће унутрашњост
такође бити освежена. Можда
и најлепши чин одиграо се
када је чланица Градског већа
за образовање Татјана Божић
уручила вуковцима златнике,
које годинама обезбеђује

Месна заједница. Ту част има-
ли су ђак генерације Вељко
Стоилковић, као и Александар
Кирка и Александра Тасић.

У вечерњим сатима у Дому
културе је отворена изложба
традиционалних јела и руко-
творина удружења жена из
Глогоња и Панчева, а за то вре-
ме су на сцени, поред домаћих
фолклорних група и чланова
КУД-а „Веселија”, играли и
гости из Сакула и Ченте.

Овогодишњи „Петровдан-
ски дани” окончани су уз нај-
важнију споредну ствар на
свету: у суботу, 15. јула, на
локалном стадиону одиграна
је фудбалска утакмица између
ветерана и првог тима ФК-а
„Глогоњ”, када се од активног
бављења спортом опростило
неколико играча – Бобан
Маџевски, Чедо Николовски,
Саша Веселиновић, Небојша
Милошевски и Стојче Цветко-
вић, док је финале поменуте
Летње лиге било на програму
у среду, 19. јула. У међувреме-
ну је у недељу, 16. јула, орга-
низовано гађање глинених
голубова, а победили су Зоран
Додић (појединачно) и екип-
но „Брестовац 1”.

Све у свему, било је врло
занимљиво протеклих дана у
Глогоњу.

БРОЈНИМ ПРОГРАМИМА ОБЕЛЕЖЕНА ГЛОГОЊСКА СЛАВА

Петровдански дани за све укусе

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ли ке, Љуп че Михај лов ски,
дохва тио микро фо на и дао
знак за жесто ко пра ше ње
(хард) рока, одлич не вибра -
ци је нису јења ва ле све до
завр шет ка овог дога ђа ја.
Након што је јед ну од нај а у -
тен тич ни јих и нај по се ће ни -
јих град ских мани фе ста ци ја
зва нич но отво рио гра до на -
чел ник Саша Павлов, запа же -
ни наступ имао је и састав
„Fat Walk”, а вече је у свом
сти лу затво рио хедлај нер и
нека да шњи певач чуве ног
„Сма ка” – Нај да.

А иску сна пан че вач ко-стар -
че вач ка поста ва још јед ном је
оправ да ла рено ме. Ништа
лоши ји нису били ни три бјут
бенд „Атом ско скро ви ште” и
гру па „ProRock”.

Те вече ри дого дио се и мали,
али леп кури о зи тет: један гост
из Руму ни је спре мио је нај -
лепше могу ће изне на ђе ње за
сво ју иза бра ни цу – запро сио ју
је насред бине. Иако шоки ра -
на, девој ка је без има ло окле -
ва ња при хва ти ла суд бо но сну
пону ду.

А поред бај ке ра из сусед не
земље и наве де них Аустри ја -
на ца, Мађа ра и Сло ва ка, било
је и људи из свих бив ших југо -
сло вен ских репу бли ка, па чак
и из Дан ске и Фин ске.

Ето нама Евро пе пре рока, и
то на два точ ка...



Старчево је прво насеље тих
габарита које је у протеклих
пола века било домаћин
Државног извиђачког вишебо-
ја, а све заслуге за такву
почаст припадају одреду
„Надел” и његовом дугогоди-
шњем раду на опште добро.
Они су између 6. и 9. јула, у
партнерству са Савезом изви-
ђача Србије, окупили седам-
наест екипа разврстаних у
четири такмичарске категори-
је –млађе извиђаче и планин-
ке (узраста од 11 до 15 година)
и старијих извиђача и планин-
ки (15–19 година).

Учешће на овогодишњем
престижном такмичењу ска-

ута изборили су одреди из
Ниша, Беле Цркве, Зајечара,

Кикинде, Новог Пазара, Бео-
града, Беле Паланке и Вра-
ња. Њих око двеста имало је
прилику да провери своје
знање и успешно реши задат-
ке из оријентације, топогра-

фије, прављења заклона и
коначишта и спремања обро-
ка, прве помоћи, као и
дисциплина попут сигнали-
зације Морзеовом азбуком и
семафором.

На церемонији затварања, 9.
јула, најбољима су уручени
пехари, дипломе и медаље.
Победници педесет другог
Државног извиђачког вишебо-
ја била су три нишка одреда:
„Спарта” (старији извиђачи),
„Панчићеви вукови” (млађи

извиђачи) и „Бубамарице”
(млађе планинке), а једино
прво место измакло им је у
категорији старијих планин-
ки, у којој су тријумфовали
„Санџачки вукови” из Новог
Пазара.

Ј. Ф.

Стоп мрља ма!

ЛЕТЊИ САВЕТИ

Спорт ски рибо лов је оду век
важио за јед ну од нај по пу -
лар ни јих лет њих раз би бри -
га. Нај бо ље је пора ни ти, па
зве зду, кад упе че, доче ка ти
у дебе лој хла до ви ни, поред
неке воде. Још и ако пло вак
заи гра на све тлу ца вом при -
род ном огле да лу... Па нема
веће сре ће...

го више пеца ро ша него данас,
али је место и даље посе ће но.

Као и на оста лим рукав ци -
ма, кана ли ма и бара ма у око -
ли ни Пан че ва, овде може те
уло ви ти бабу шку, деве ри ку и
бодор ку, а има и шара на и
шту ке...

• Песка на
Језер це у бли зи ни Спорт ског
цен тра „Мла дост” наста ло је

пре неко ли ко деце ни ја као
после ди ца иско па ва ња песка.
Песка на је данас ста ни ште
мно гих врста риба, као што су
бабу шка, бодор ка или црвен -
пер ка.

Како зау зи ма мали повр -
шин ски про стор, а нала зи се у
бли зи ни цен тра гра да, пеца ње
у овом језер це ту не може да
доне се већи улов. Због тога се
ово место пре по ру чу је почет -
ни ци ма и слу жи искљу чи во за
рекре а тив но пеца ње на пло вак.

• Стар че вач ки кана ли
Стар че вач ки кана ли су оду век
били бога ти шаран ском
рибом. Рани је се пеца ло на
Наде лу, а било га је и у Мир -
ко вом кана лу. Ипак, откад је
пре су ши ла Црна бара, више га
нема.

У стар че вач ком ата ру сада
се пеца рекре а тив но, од првог
до четвр тог кана ла, тач ни је до
Црве не пум пе. Да није рибо -
кра ди ца које кори сте мре же,
бутан-боце и стру ју, рибе би у

врло посе ће но место пеца ро -
ша, који кажу да су бабу шке
овде нај бо ље... Део Тами ша
који тече поред Јабуч ког рита,
зајед но са сво јим кана ли ма,
међу који ма је нај по зна ти ја
Сиб ни ца, пред ста вља нај за ни -
мљи ви је место оку пља ња
рибо ло ва ца широм Бео гра да и
Пан че ва.

До реке се дола зи глав ним
путем, који води до Јабуч ког
рита, али већ на пола глав ног
пута тре ба скре ну ти лево, па
ићи мака дам ским путем иза
шта ла ПКБ-а. После скре та ња

Наш град прак тич но лежи на
две реке. Али и места у око ли -
ни Пан че ва има ју дугу пеца ро -
шку тра ди ци ју. Број ни кана ли
и рукав ци вео ма су попу лар не
дести на ци је у лет њем пери о ду.
Иако се пеца ро ши жале да је
рибе све мање, ваља пора ни ти
како би се жеље но место
поред воде и зау зе ло... Уко -
ли ко сте пак почет ни ци, па
сте се тек заин те ре со ва ли за
овај хоби, пред ста вља мо
места (баш као и у про шлом
бро ју) где наши сугра ђа ни и
сугра ђан ке нај че шће заба цу ју
уди цу.

• Сиб ни ца
Сиб ни ца је систем кана ла који
се нала зи у бли зи ни Град ске
шуме. Нека да је овде било мно -

ЛЕТО У ПРИРОДИ
Петак, 21. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ОМИ ЉЕ НЕ ДЕСТИ НА ЦИ ЈЕ РИБО ЛО ВА ЦА (2)

КАД ЗАИ ГРА ПЛО ВАК НА ОГЛЕ ДА ЛУ...

Састој ци (за чети ри осо бе):
чети ри пастрм ке, 100 г масла -
ца, 50 г пре зли, сок од јед ног
лиму на, со, пер шун, вла шац и
јед на каши ка зачи на.

При пре ма: Пастрм ке очи -
сти те, опе ри те и осу ши те
папир ним убру сом (али не
пре ви ше, да не би пуца ле при
пече њу), па посо ли те. Раз му -
ти те зачин у лиму но вом соку
и натр љај те рибу том меша -
ви ном и спо ља и изну тра, па
је поло жи те у ватро стал ну
чини ју нама за ну масла цем.
Пре лиј те са 50 мл воде и
поспи те насец ка ним вла -
шцем. Пре криј те посу ду алу -
ми ни јум ском фоли јом и
пеци те око 25 мину та у пећ -
ни ци загре ја ној на 180–200
сте пе ни.

У међу вре ме ну на пре о ста -
лом масла цу крат ко про пр жи -
те пре зле, пре лиј те их пре ко
ско ро пече не рибе, па вра ти те
накрат ко у пећ ни цу да се запе -
че. Ина че, у пре лив од масла -
ца и пре зли може те дода ти и
уму ће ну кисе лу павла ку, како
бисте додат но обо га ти ли укус.

Када се испе че, пастрм ку
поспи те сец ка ним пер шу ном
и укра си те лиму ном. Слу жи те
уз сала ту од баре ног кром пи -
ра и црног лука. При јат но!

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТИ СА УДИ ЦЕ

ЕНГЛЕСКА ПАСТРМКА

Лето је вре ме када нам ужи ва -
ње у сун цу, уку сној хра ни,
борав ку у при ро ди или пак
вечер њем изла ску често може
нару ши ти нека непо жељ на
мрља на оде ћи.

Сла до лед, пиво, зној или
тра ва само су неке од „опа сно -
сти” које ће нам, уко ли ко смо
непа жљи ви, оста ви ти тра го ве
који се поне кад тешко откла -
ња ју обич ним детер џен том.
Но ево неко ли ко три ко ва
чијом при ме ном ће фле ке
неста ти брзо и лако.

Тра ва – Уко ли ко је тка ни на
бела, мрље очи сти те белан це -
том, а оне на обо је ној тка ни ни
истр љај те кома ди ћем вате
нато пље ним у 90-про цент ни
алко хол. За оде ћу од вуне,

сви ле и син те тич ких мате ри -
ја ла кори сти те сир ће и топлу
воду.

Сла до лед – Пото пи те
запр ља ни део тка ни не у
шољу воде у коју сте прет -

ход но дода ли каши чи цу теч -
ног детер џен та.

Пиво – Оста ви те тка ни ну
пото пље ну у хлад ној води око
пола сата, а потом мрљу добро
натр љај те сапу ном, па испе -
ри те, тако ђе хлад ном водом.
Ако су тра го ви упор ни, поку -
шај те да их укло ни те помо ћу
меша ви не мла ке воде и веће
коли чи не соли.

Зној – У воду додај те алко хол -
но сир ће, па оста ви те тка ни ну да
мало одсто ји и испе ри те.

Сибница

„Азотарин” канал

Пескана

Јабучки рит

сле ди пења ње на бедем, али
посто ји рам па која је увек спу -
ште на, што оне мо гу ћа ва пеца -
ро ши ма да несме та но про ла зе.
После пења ња на бедем с
десне и леве стра не посто је
још две рам пе које су тако ђе
спу ште не и не дозво ља ва ју
про лаз пут нич ким и терет ним
вози ли ма како би се насип
сачу вао.

До одлич ног места за пеца -
ње сти же се после два до три
кило ме тра вожње, али чим се
уди ца заба ци, забо ра вља се на
тешко про хо дан пут.

Страну припремио

Александар
Живковић

овим кана ли ма било мно го
више.

• Јабуч ки рит
Спорт ски рибо лов на Тами шу,
код Јабуч ког рита, постао је

ИЗВИЂАЧКИ ДРЖАВНИ ВИШЕБОЈ ОДРЖАН У СТАРЧЕВУ

Почаст као печат минулог рада



Као и сваке године, прва
половина јула у Долову
резервисана је за Летњу лигу
у малом фудбалу. И овог
пута надметале су се екипе
из: Долова, Панчева, Мра-
морка, Делиблата и других
околних места. Осам најбо-
љих пласирало се у четврт-
финале, а потом су уследиле
утакмице за даљи пласман.

Победнички пехар освојила
је екипа ветерана Омладинца
из Делиблата. За најбољег гол-

мана проглашен је Саша
Потић, а признање за најуспе-
шнијег играча заслужио је
Филип Пештерац. Н. Р.

Субо ти ца је про шлог викен -
да уго сти ла нај бо ље пли ва че
у нашој покра ји ни. У петак,
14. јула, одр жа но је Првен -
ство Вој во ди не у кон ку рен -
ци ји пио ни ра, на коме су
чла но ви ПК-а Дина мо оства -
ри ли запа же не резул та те.

Петар Ран ко вић је три јум фо -
вао на 200 и 400 м кра ул. Тара
Шор маз је била дру га на 200 м
мешо ви то и тре ћа на 100 м дел -
фин, а шта фе та деча ка у трци
на 4 x 50 м мешо ви то осво ји ла
је брон за но одлич је. Тим су
чини ли: Петар Ран ко вић, Стра -
хи ња Шон дић, Вук Мило са вље -
вић и Дани ел Келе мен.

Тако ђе у гра ду на севе ру
Бач ке, у поне де љак, 17. јула,
одр жа но је и Првен ство Вој -
во ди не за каде те, омла дин це
и сени о ре. И на том над ме та -
њу пли ва чи Дина ма има ли
су мно го успе ха.

Вања Гру јић је осво ји ла
нај сјај ни ја одлич ја у трка ма
на 50, 100 и 200 м леђ но у
јуни ор ској кате го ри ји, а три -
јум фо ва ла је у апсо лут ној
кон ку рен ци ји у над ме та њи -
ма на 100 и 200 м леђ но.

Дуња Нишић је била прва
на 50 и 100 м дел фин, сре бр -
на меда ља при па ла јој је на
100 м леђ но, а брон за на 200
м кра ул. Тео до ра Ногу ло вић
је зара ди ла брон зу на 200 м
леђ но, а Ката ри на Белић
сре бро на 200 м мешо ви то.

Мла дост из Омо љи це, нови
члан Вој во ђан ске лиге гру па
„Исток”, запо че ла је при пре ме
за наред ну сезо ну. На про зив -
ци се поја вио два де сет један
фуд ба лер, а међу њима су

биле и новај ли је – гол ман Сте -
фан Луко вић и Пре драг Јањо -
вић (Дина мо 1945), Сло бо дан
Гиго вић (Сла ви ја, Кова чи ца)
и Мар јан Спа сић (Борац,
Саку ле), на које ће нови (ста -
ри) тре нер Вла дан Несто ро -
вић моћи да рачу на у првен -
ству. На првом оку пља њу у
новој сезо ни били су и чел ни -
ци клу ба Дра ган Лукић, Зоран
Петр ов, Ђура Егић и Нико ла
Гајић, као и нави ја чи који су

дошли да виде први тре нинг
сво јих љуби ма ца.

– Има мо доста вре ме на и
кон трол них утак ми ца да се
добро спре ми мо за нову
сезо ну. Ком плет не при пре -
ме одра ди ће мо на нашим
тере ни ма, где има мо одлич -
не усло ве и веру јем да ћемо
у новом првен ству наста ви -
ти да пости же мо добре
резул та те – рекао је тре нер
Несто ро вић.

На про зив ци су се поја ви ли
фуд ба ле ри: Нико ла Црве ни,
Бошко Дра го вић, Ненад Радо је -
вић, Филип Пеште рац, Урош
Жив ко вић, Бојан Сава но вић,
Милан Петро вић, Сло бо дан
Мар ко вић, Дани ло Кру нић,
Вла дан Лукић, Дејан Теп шић,
Алек сан дар Ђука но вић, Миро -
слав Ива ни ше вић, Милан Сава -
но вић, Ђор ђе Божић, Лазар
Ђурић, Вук Минић и Душан
Михај ло вић. Б. С.

Важан три јумф у
Белој Цркви

У субо ту – дер би 
са Обре нов ча ни ма

Про шлог викен да је стар то ва -
ла нова првен стве на трка за
бодо ве у Дру гој лиги Срби је у
ватер по лу. У овој сезо ни над -
ме ће се десет клу бо ва, који су
поде ље ни у две гру пе, „Север”
и „Југ”, а по окон ча њу регу -
лар ног дела шам пи о на та по
две прво пла си ра не еки пе над -
ме та ће се на завр шном тур ни -
ру, када ће бити познат и нови
шам пи он. Ватер по ло клуб
Мла дост из наше га гра да так -
ми чи се у гру пи „Север”, у
којој за рива ле има и: Полет
из Сом бо ра, Језе ро из Беле
Цркве, Сен ту и Тент из Обре -
нов ца. У овој сезо ни посеб но
је зани мљи во то што су се
гото во сви тимо ви поја ча ли
супер ли га шким игра чи ма из
Вој во ди не, Црве не зве зде и
Пар ти за на, а само Мла дост
игра с ватер по ли сти ма из сво -
је шко ле и цео тим чине
искљу чи во Пан чев ци.

У првом колу Дру ге лиге
Срби је, које је оди гра но у субо -
ту, 15. јула, на базе ну на Стре -
ли шту, клуб из наше га гра да
побе дио је Полет из Сом бо ра
са 12:2, по четвр ти на ма: 5:0,
1:0, 2:0 и 4:2.

– Рутин ски смо савла да ли
еки пу из Сом бо ра. Иако и
Полет има млад састав, тре ба
рећи да наш нај ста ри ји играч,
капи тен Алек сан дар Ста врев -
ски, има све га 23 годи не.
Више од два де сет годи на има
још само његов брат Ђор ђе, а
оста так тима чине тек пуно -
лет ни игра чи или седам на е -
сто го ди шња ци – рекао је Сте -
ван Миха и ло вић, члан Управ -
ног одбо ра ВК-а Мла дост.

Тим из наше га гра да пред во -
дио је тре нер Сло бо дан Стан чул,
а игра ли су: Нишо вић, Рац ков,
Ђ. Ста врев ски (два гола), Л.
Пана јо то вић (један), Цеснак,
Нова ко вић, А. Ста врев ски (је -

дан), Зече вић, Мрвош (два), Д.
Пана јо то вић (два), Ста ма тов
(два), Гој со вић, Мило ше вић и
Д. Барош (два гола).

Већ у неде љу, 16. јула, на
про гра му је било дру го коло, а
пред Пан чев ци ма је било
вели ко иску ше ње – путо ва ли
су у Белу Цркву, на мег дан
иску сном, сил но поја ча ном
дома ћи ну, којег је пред во дио
пре ка ље ни ватер по ло ас, цен -
тар Мар че та. Ипак, ништа
није вре де ло Бело цр ква ни ма,
а публи ка је ужи ва ла у полет -
ној и ефи ка сној игри гости ју
из Пан че ва: Језе ро –Мла дост
5:15, по четвр ти на ма: 1:2, 1:6,
3:3 и 0:4.

– Фено ме нал на игра наше
еки пе. Бра ћа Ста врев ски, бра -
ћа Пана јо то вић, Нишо вић,
Цеснак и оста ли мом ци јед но -
став но су демо ли ра ли иску сну
еки пу из Беле Цркве. Иако
смо већ од дру гог мину та
игра ли без повре ђе ног Луке
Ста ма то ва, који је вео ма
важан „шраф” у нашем тиму,
успе ли смо да начи ни мо пра -
ви под виг – додао је Миха и -
ло вић.

Мла дост је у Белој Цркви
игра ла у саста ву: Нишо вић
(један гол), Н. Барош, Ђ. Ста -
врев ски (пет), Л. Пана јо то вић,
Цеснак (чети ри), Илић, А. Ста -
врев ски (два), Зече вић (један),
Дју ров, Д. Пана јо то вић (два),
Ста ма тов, Гој со вић (један),
Мило ше вић и Д. Барош (један
гол).

Одли чан ста рт шам пи о на та
неће успа ва ти ватер по ли сте из
наше га гра да, а они се уве ли ко
при пре ма ју за наред на иску -
ше ња. Јед но од њих биће на
про гра му већ у субо ту, 22.
јула, када ће на град ском базе -
ну у Пан че ву госто ва ти Тент
из Обре нов ца. Дер би првог
дела сезо не почи ње у 18.30, а
уз подр шку нави ја ча ватер по -
ли сти Мла до сти лак ше ће
доћи до повољ ног резул та та. У
неде љу, 23. јула, Мла дост
госту је у Сен ти, где ће одме -
ри ти сна гу са исто и ме ним
дома ћи ном.

СПОРТ
Петак, 21. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио

Александар
Живковић
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сх5)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Седам дана у Круп њу

Десет нових игра ча

Фуд бал ски клуб Желе зни чар из
наше га гра да уве ли ко се при -
пре ма за иску ше ња у Срп ској
лиги гру па „Вој во ди на”. Под
вођ ством шефа струч ног шта ба
Нена да Стој чи ћа и тре не ра
Звон ка Лаза ро ва и Вла ди ми ра
Расто ви ћа, попу лар на „дизел -
ка” је 17. јула отпу то ва ла у Кру -
пањ, где ће бора ви ти седам
дана и тамо спро ве сти нај ва -
жни ји део при пре ма за још јед -
ну сезо ну у тре ћем ран гу.

Оно што је нави ја чи ма
Желе зни ча ра посеб но важно,
јесте чиње ни ца да се пред
одла зак у Кру пањ еки па ком -
пле ти ра ла и да је у клуб дошло
десет нових игра ча. Мар ко
Костић је сти гао из пара ћин -
ског Једин ства, Божи дар Шобат
и Нико ла Вуко вић дошли су из
Вршца, а Мар ко Ста ној ко вић,
Алек са Јев тић и Сте фан
Нокић из Дина ма 1945. Опре -
му „дизел ке” заду жи ли су и

С ПРИ ПРЕ МА ФУД БА ЛЕ РА ЖЕЛЕ ЗНИ ЧА РА

„ДИЗЕЛ КА” ПУНИ БАТЕ РИ ЈЕ...

Јани ћи је ви ћа, Жељ ка Стај чи -
ћа, Сло бо да на Спа сков ског,
Дани ла Кова че ви ћа, Деја на
Сав ко ва, Боја на Трип ко ви ћа,
Нема њу Цели на, Весе ли на
Косо ви ћа, Мило ша Жива ље -
ви ћа, Сре те на Нова ко ва, Иго -
ра Михај ло ви ћа и Нико лу
Вуј чи ћа.

Из клу ба су оти шли: Новак
Шали пу ро вић, Бра ни слав Ката -
нић, Саша Руња ић, Петар Виг -
ње вић, Сло бо дан Дроб њак и
Мом чи ло Цвет ко вић.

– Циљ нам је да се тим што
пре уком по ну је, а у Круп њу
ћемо има ти одлич не усло ве
за напо ран рад који се оче ку -
је од мома ка. Ове сезо не ће
лига бити изу зет но јака, а ми
жели мо да ство ри мо игру
која ће при ву ћи што више

ДРУ ГА ЛИГА СРБИ ЈЕ У ВАТЕР ПО ЛУ

МЛА ДОСТ СЈАЈ НО СТАР ТО ВА ЛА

Андри ја Тома ше вић, доско -
ра шњи играч чаје тин ског
Зла ти бо ра, те Рај ко Кочић,
који је сти гао из Бежа ни је,
Мар ко Агић (дошао из бор -
чан ског БСК-а) и Сте фан
Мом чи ло вић из Руда ра из
Веле ња. Костур тима је остао
исти, па тре не ри Желе зни ча -
ра могу рачу на ти и на: Деја на
Јев ти ћа, Нема њу Теки ја шког,
Мар ка Јова но ви ћа, Мило ша

публи ке на наше утак ми це.
Хоће мо да игра мо напа дач -
ки, лепо, а за који резул тат ће
то бити довољ но, оста је нам
да види мо – рекао је пред сед -
ник Желе зни ча ра Зоран
Наун ко вић.

Мом ци које пред во ди
Ненад Стој чић, у Круп њу ће
оди гра ти и три кон трол не
утак ми це, а прва про ве ра која
им пред сто ји по поврат ку с
при пре ма јесте утак ми ца про -
тив Бежа ни је, 29. јула, у Бео -
гра ду. Једи ни кон трол ни меч
који ће Желе зни чар оди гра ти
на свом тере ну, јесте дуел про -
тив ОФК Бео гра да, 5. авгу ста,
на СЦ-у „Мла дост”.

Првен стве на трка за бодо ве
у Срп ској лиги гру па „Вој во -
ди на” почи ње 18. авгу ста.

У неде љу, 16. јула, у Аран ђе -
лов цу је одр жа но так ми че ње у
даљин ском јаха њу, над ме та ње у
издр жљи во сти коња на дис тан -
ци од два де сет кило ме та ра, а
све у окви ру зва нич ног Првен -
ства Срби је у овом спор ту.

Било је то тре ће ово го ди -
шње над ме та ње у скло пу
наци о нал ног шам пи о на та, а
послед ње иску ше ње за све
уче сни ке биће у сеп тем бру,
када ће се сазна ти ко ће бити
нови првак наше земље у
овој дисци пли ни.

На так ми че њу у Аран ђе -
лов цу прво место у кате го -

ри ји сени о ра осво јио је члан
пан че вач ког Коњич ког клу -
ба Кре мен Саша Крња ић с
грлом Вук. У кон ку рен ци ји
јуни о ра три јум фо ва ла је
тако ђе наша сугра ђан ка Ања
Андрић, која је јаха ла грло
Минар ди, а изу зет но тешку
ста зу успе шно су про шле и
Уна Унче вић с коњем Гри -
фон и Ива Миоч с грлом
Зевс, које су зау зе ле четвр то
одно сно пето место.

Так ми че ње је про те кло у
нај бо љем реду и сјај ној орга -
ни за ци ји клу ба дома ћи на,
КК-а Аран ђе ло вац.

ПРВЕН СТВО СРБИ ЈЕ У ДАЉИН СКОМ ЈАХА ЊУ

КРЕ МЕН ОСВАЈА МЕДАЉЕ

С ПЛИ ВАЧ КИХ НАД МЕ ТА ЊА

ТРО ФЕ ЈИ ЗА ДИНА МО

ЛЕТЊА ЛИГА У МАЛОМ ФУДБАЛУ

ПЕХАР ОТИШАО У ДЕЛИБЛАТО

СТАР ТО ВА ЛА И ОМО ЉИЧ КА МЛА ДОСТ

НОВИ РАНГ – НОВЕ ОБА ВЕ ЗЕ

КОНТРОЛНЕ УТАКМИЦЕ

Другу контролну утакмицу у припремном периоду фудбале-
ри Железничара одиграли су у недељу, 16. јула, у Омољи-
ци, где су домаћу Младост савладали са 4:0.

Гости су оправдали улогу фаворита, а голове за „дизелку”
постигли су Цветковић, Вуковић, Ковачевић и Јанићијевић.



Наградни конкурс

Велики поздрав са Бледа!
Лука Тодоровић, Михајла Петровића Аласа 3/10
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Софи ја Сто ја нов,
гим на зи јал ка:
     
– Овог лета мно го
времeна про во дим
с дру штвом у пар ку.
Недав но сам посе ти ла
дру га ри цу у источ ној
Срби ји, а пла ни рам
да идем на море 
с поро ди цом.

Петар Гво зде но вић,
сту дент сао бра ћај ног
факул те та:
     
– Ове годи не нећу ићи 
на море, али ћу ићи на
базен и купа ли шта у
лока лу. Можда ћу оти ћи
до Зла ти бо ра на 
неко ли ко дана. 
Углав ном ћу учи ти за
испи те у сеп тем бру.

Мила на Сто ја нов,
гим на зи јал ка:
     
– Пла ни рам да поч нем
нешто да читам. Ићи ћу
на море уско ро. Вре ле
дане не про во дим на
локал ним базе ни ма
јер не волим таква
купа ли шта. Тако ђе, 
пла ни рам да идем с
дру штвом у Нови Сад.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Буди при ро дан!

Астро на у ти леб де у бес те жин ском ста њу.

    Ауто мо би ли сти у сво јим вози ли ма лете по писта ма.

    Писци пло ве по машти.

    Живо дрво пада.

    То је, за све њих, при род но ста ње ства ри.

    А зами сли те да укруг заме не уло ге... Какав би хаос настао!

    Буди при ро дан!

Ста ни!

На ули ци си, погле даш лево, па десно, и тек онда одлу чиш да ли

ћеш ста ти или хода ти даље.

    Нема сми сла да оста неш непо ми чан.

    Инер ци ја је чудо: зале тиш ауто мо бил и точ ко ви се окре ћу све

док им физи ка не наре ди да ста ну. И хеми ја може да зау ста ви

зале те ли обје кат.

    Уну тра шњи глас му каже: ста ни!

Путуј!

За раз у ме ва ње међу само све сни ма нео п ход на је дво смер на

кому ни ка ци ја.

    Глу по је да у дру штву неке осо бе непре ста но гово риш, о чему

год, и да оче ку јеш да те она све вре ме слу ша.

    Сулу до је да запу шиш уши када ти саго вор ник нешто при ча и

да исто вре ме но вичеш: бла, бла, бла...

    Сва ко ће ти рећи: путуј!

Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију

с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 

22. септембра – награда је ваша.

                                                                      P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Поздрав с нашег меденог месеца!
Бангкок, Тајланд

Маријана Вукадиновић, Кикиндска 13

Лука, Маријана, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” ће

стизати на вашу адресу. 

                                               Редакција


