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ИН ЦИ ДЕНТ НА СТА РОМ ГРО БЉУ

НА ЧЕ ТВО РО ГО ДИ ШЊА КА ПАО 
НАД ГРОБ НИ КА МЕН

СИТАН ВЕЗ

За хва љу ју ћи спле ту 
срећ них окол но сти он ни је
те шко по вре ђен, али је 
до жи вео пси хич ку тра у му

ЈКП „Зе ле ни ло”: „Не ма
на ше кри ви це у овом 
слу ча ју”

Че тво ро го ди шњи де чак из Пан че ва
лак ше је по вре ђен у ин ци ден ту ко ји
се до го дио про шле не де ље на Ста ром
пра во слав ном гро бљу, ка да је, игра -
ју ћи се, слу чај но ухва тио над гроб ни
спо ме ник на јед ном гро бу.

Мер мер на пло ча се због то га од ва -
ли ла и па ла пре ко ње га, али је сре ћа
што се он на кон то га сру шио на рас -
тре си ту зе мљу, па ни је ни шта по ло -
мио. Ње го ви ро ди те љи, ко ји су у том
тре нут ку ста ја ли у бли зи ни, од мах су
ус па ни че но до тр ча ли и по че ли да по -
ди жу над гроб ну пло чу, а у то ме им је
по мо гао још је дан чо век.

По том је ма ли шан од мах пре ба чен
нај пре у Хит ну по моћ, а по том и у

то је ста вља ње гво зде них кли но ва у
мер мер не пло че, тзв. ан ке ри са ње, чи -
ме се спо ме ни ци у пот пу но сти фик -
си ра ју и учвр шћу ју.

– У че му је по ен та, а љу ди то не
зна ју? „Зе ле ни ло” је за ду же но ис кљу -
чи во за за јед нич ке по вр ши не на гро -
бљи ма. На при мер, за ко ше ње тра ве
и сре ђи ва ње при ступ них ста за до гроб -
них ме ста. Ме ђу тим, одр жа ва ње са -
мих гроб них ме ста ни је на ша од го -
вор ност, већ ис кљу чи во њи хо вих вла -
сни ка. Сва ко гроб но ме сто је не чи ји
при ват ни по сед и онај ко ме при па да
је ди ни сно си од го вор ност за ње га.
Дру го, „Зе ле ни ло” та ко ђе ни је над ле -
жно за ква ли тет ра до ва ко ји се из во -
де на гроб ним ме сти ма, већ је то ис -
кљу чи ва од го вор ност ка ме но ре за ца
ко је ан га жу ју гра ђа ни. Од њих за ви си
да ли ће над гроб не пло че би ти до бро
по ста вље не или ће се је два др жа ти,
па ће би ти до вољ но да их по ву че че -
тво ро го ди шњак и да пад ну на зе мљу
– из ја вио је Ра кић.

Он је до дао да је у овој при чи спо р -
на од лу ка на ших су гра ђа на да на гро -
бље по ве ду че тво ро го ди шње де те. Пре -
ма ње го вим ре чи ма, на ула зу у сва
пан че вач ка гро бља ис так ну те су та -
бле на ко ји ма је на ве де но шта се на
тим ме сти ма не сме ра ди ти. Из ме ђу
оста лог, ту ја сно пи ше да не би тре ба -
ло до во ди ти ма лу де цу и да им не би
тре ба ло до зво ља ва ти да се ту игра ју.

Ра кић је до дао да на ши су гра ђа ни
кр ше и дру ге од ред бе кућ ног ре да на
гро бљи ма и као при ме ре на вео да во -
зе би ци кле, до во де псе, га зе по ту ђим
гро бљи ма, ба ца ју ђу бре и та мо где не
би тре ба ло, од но се цве ће са спо ме ни -
ка, про сја че, оште ћу ју огра ду, оста -
вља ју хра ну на спо ме ни ци ма итд. Ре -
као је да то ни је у ре ду, али да не по -
ма жу ни ка ква упо зо ре ња и мол бе да
се та ко не по сту па.

М. Гли го рић

бол ни цу. Ле ка ри ма се жа лио на бол у
де сној нат ко ле ни ци, али је на кон сни -
ма ња на ренд ге ну утвр ђе но да не ма
ни ка квих уну тра шњих по вре да, па су

му пре пи са ни те ра пи ја анал ге ти ци -
ма и ми ро ва ње.

Ње го ва ба ка је по се ти ла „Зе ле ни ло”
и ре дак ци ју „Пан чев ца” и оба ве сти ла
нас о том слу ча ју. Ре кла је да је то ура -
ди ла у же љи да скре не па жњу на то да
број ни спо ме ни ци на гро бљу ни су пра -
вил но по ста вље ни и фик си ра ни и да
је два сто је на сво јим ме сти ма.

До да ла је да би би ло до бро ка да би
рад ни ци „Зе ле ни ла” про ве ра ва ли да
ли на ши су гра ђа ни ко ји оба вља ју не -
ке ра до ве на над гроб ним спо ме ни ци -
ма то ра де на од го ва ра ју ћи на чин.

Жар ко Ра кић, управ ник Рад не је -
ди ни це „Гро бља”, по твр дио је овај до -
га ђај и ре као да је сре ћа у не сре ћи то
што је де чак пао на ме ка ну и рас тре -
си ту зе мљу. Пре ма ње го вим ре чи ма,
да је  под ло га би ла твр да, пи та ње је
да ли би се све до бро за вр ши ло.

Он је ре као да по сто ји ре ше ње да
се та кве ства ри ви ше не де ша ва ју, а
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ПРВИХ ВЕК И ПО

Гла сно, гла сни је
Не кад је до вољ но удах ну ти и из дах ну ти и би ти сре ћан. За то што по -

сто јиш, за то што си ту, за то што не ма ни че га што те спре ча ва да

ухва тиш ва здух плу ћи ма. То су они да ни ка да хо даш ус прав но, ве -

ро ват но исто као и сва ког дру гог да на, али та да си не ка ко ви ши и

лак ши и као да и не до ти чеш зе мљу. Као да те енер ги ја но си и во ди

пу те ви ма ко је мо жда ра ни је не би иза брао. Он да ти је гла ва би стра,

ми сли чи сте, пла но ви пре ци зни, знаш шта хо ћеш и на ко ји на чин

ћеш то оства ри ти. Ти да ни су бла го слов, јер та да си свој и баш она -

кав ка кав тре ба да бу деш.

Ко ли ко је за пра во чо ве ку по треб но да бу де сре ћан? Да успе да

осе ти те тре нут ке ка да је све по та ман.

Ко ли ко пу та сте за ста ли и ре кли се би: па ово је то; баш сам за до -

во љан? Ко ји су то тре ну ци? Шта се та да де ша ва ло? Шта нас спре ча -

ва да их са ми про из во ди мо?

Љу ди су скло ни да са ми се бе огра ни ча ва ју, да у гла ви по ста ве не -

ви дљи ве гра ни це из ван ко јих за њих не ма жи во та. Да ли је то по ро -

ди ца ко ја их при ти ска и не до зво ља ва им да иза ђу из зо не ком фо ра,

по сао ко ји је стре сан и на по ран или парт нер ко ји има дру га чи је ту -

ма че ње сло бо де. У сва ком слу ча ју, ни су сво ји, не ра де на се би, по ти -

ску ју сво је же ље и по тре бе и го ми ла ју не за до вољ ство. Оно што ма ло

ко схва та иа ко че сто из го ва ра, је сте да је све у гла ви. Иде мо до тле

до кле смо са ми од ре ди ли и до пу шта мо оно ли ко ко ли ко же ли мо.

Ни ко нам ни је крив.

Схва та те ли ко ли ко се то ре флек ту је на све сег мен те жи во та? Сте -

че ни обра сци се пре сли ка ва ју на сва ку си ту а ци ју. Скло ни ће мо се с

пе шач ке ста зе да про ђе би цикл или мо тор. Зна мо да њи ма ни је ту

ме сто и да по сто је про пи си ко ји то огра ни ча ва ју, али ће мо из стра ха

ста ти са стра не.

Че сто ће мо до зво ли ти да нам не при јат но сти ко је до жи ви мо у ра -

зним ин сти ту ци ја ма оду зму жи вот ну енер ги ју. Осе ћа ће мо се ло ше и

бес по моћ но, али ре ћи ће мо са мо: па то ствар но не ма сми сла, и на -

ста ви ће мо да ље као да се ни шта ни је де си ло. Зна мо ка ко др жа ва

функ ци о ни ше, да смо ми ти ко ји је сво јим ра дом ву че мо на пред.

Бу ду ће мај ке, по ро ди ље, труд ни це, же не ко је сво јим чи ном ди -

рект но чи не до бро овој зе мљи, осе ћа ју се по след њих да на угро же но.

Ни је то као ка да по ди жеш кре дит па тра жиш бо ље усло ве. Ни је ра -

ђа ње де те та на чин да се за ра ди но вац. У све тлу ра зних на сло ва, ве -

сти и из ја ва, мо ра се ре ћи исти на. Ко ли ко тре ба мла ди ма да нас да

про на ђу по сао? Ко ли ко је де во ја ка по сле два де сет ше сте дис кри ми -

ни са но под прет по став ком да ће ро ди ти уско ро и да не ће мо ћи да се

по све те по слу? Оне исте ко је су до та да мо ра ле да стек ну бо га то рад -

но ис ку ство ка ко би се за по сли ле. Ко ли ко њих про пу сти сво ју шан су

да се оства ре ра ни је као мај ке, јер су не за по сле не, не си гур не и упла -

ше не за сво ју бу дућ ност?

Све те див не, хра бре же не јед ног да на ус пе ју да ис пу не све „зах те -

ве” и он да бу ду ка жње не. И ни шта. Скло ни мо се са стра не и пу сти мо

да про ђе. Не ко ће не ка да та мо не где ре ши ти ствар. То су они да ни

ка да ти не да ју да хо даш ус прав но, ка да те не ко од ко га за ви сиш те -

ра да се са ви јеш. Али ка да се не би смо са ви ја ли, ка да би смо ста ја ли

ус прав но без об зи ра на све, ко би он да био угро жен? Раз ми сли те.

Ше фи ца Од се ка за по сло ве у обла сти по пу ла ци о не по ли ти ке Ми -

ле на Ан тић Ја нић усред кам па ње за по ди за ње на та ли те та из ја ви ла

је: „Ни је дан по сло да вац не ће за по сли ти та кву же ну. Ње му је же на

по треб на да ра ди. За сни ва те рад ни од нос да би сте ра ди ли, а не да

су тра оде те на бо ло ва ње”. Ми ни стар се из ви нио. И шта ће мо са да?

Да би се не што про ме ни ло, по треб но је да искре но то же ли мо и да

ра ди мо на то ме и бу де мо гла сни ји. Да би смо че шће мо гли да бу де -

мо јед но став но срећ ни са мо ка да удах не мо и из дах не мо.

Не про пу штај те кроз фил те ре све и сва шта.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Мирјана Марић

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

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

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

Идемо. Од 1869.

Сва ђе по ли ти ча ра, сте ча је ви не ка да
моћ них град ских фа бри ка и њи хо ве
на ја ве, про те сти пен зи о не ра и број ни
дру ги ве ћи или ма њи про бле ми – би -
ле су те ме ко ји ма су се ба ви ли но ви -
на ри „Пан чев ца” у бро ју 3713, ко ји је
об ја вљен 27. фе бру а ра 1998. го ди не.
Би ло је то вре ме ка да су на шим гра -
дом вла да ле по ли тич ке пар ти је и по -
ли ти ча ри об је ди ње ни у Ко а ли ци ји
„За јед но”. Мно ги од њих да нас су про -
шлост, јер ви ше ни су на по ли тич кој
сце ни.

На по ли тич ким стра на ма смо об -
ја ви ли из ве шта је с кон фе рен ци ја Де -
мо крат ске стран ке, ко ја је са оп шти -
ла да је но ва ло кал на власт у
Пан че ву пре жи ве ла и по ред те шке

СИ ВИ ЛО И ПРО БЛЕ МИ КРА ЈЕМ
ДЕ ВЕ ДЕ СЕ ТИХ

си ту а ци је и ду го ва ко је су јој оста -
ви ли со ци ја ли сти. Пан че вач ке де мо -
кра те су апе ло ва ле на ста нов ни ке на -
шег гра да да бу ду стр пљи ви, јер се
ре зул та ти но ве ло кал не вла сти не
мо гу од мах осе ти ти.

Чи та о ци су мо гли да про чи та ју и
да су Ше ше ље ви ра ди ка ли и њи хов
ли дер Пе тар Јо јић оп ту жи ли ло кал -
не ме ди је да ви ше ни су по ли тич ки
не у трал ни, већ да су по ли тич ки при -
стра сни.

Та да шњи „Пан че вац” је об ја вио из -
ве штај и с кон фе рен ци је за но ви на ре
Ко а ли ци је „Вој во ди на”. Њен ли дер
Дра ган Ве се ли нов го во рио је о раз го -
во ри ма ко је је во дио у При шти ни као

члан Хел син шког од бо ра за људ ска
пра ва са ал бан ским по ли ти ча ри ма.
Из ме ђу оста лог, ре као им је да би тре -
ба ло да осу де на си ље ко је вр ше њи -
хо ви зе мља ци над Ср би ма, као и те -
рор, ди вер зи је и екс тре ми зам.

Део та да шњег „Пан чев ца” био је
по све ћен и еко ло ги ји. По во дом на -
ја вље не из град ње Кар ба ми да 2 у
град ској скуп шти ни је одр жа на три -
би на на ко јој је од лу че но да се ста -
нов ни ци на шег гра да не сме ју с тим
по ми ри ти и до го во ре но је да по во -
дом то га поч ну да се одр жа ва ју про -
те сти.

Наш лист је те го ди не пи сао и о ус -
пе си ма мод не ку ће „Па саж” и при зна -
њи ма ко ја је она осво ји ла у ино стран -

ству. Ње ни вла сни ци се ни су про чу ли
са мо за хва љу ју ћи ма што ви тим мод -
ним кре а ци ја ма, већ и због из да ва ња
ча со пи са „Ју теф”, у ко ме је мо гло да
се про чи та о свим по је дин ци ма и фир -
ма ма ко ји су та да би ли вред ни на ју -
го сло вен ској мод ној сце ни.

У ру бри ци „У ’Пан чев цу’ за бо ра ва
не ма” об ја ви ли смо текст о ха ва ри ји
у „Азо та ри” ко ја се до го ди ла 1985. го -
ди не, ка да је до шло до цу ре ња амо -
ни ја ка. Та да се отро ва ло 19 рад ни ка
„Азо та ре”, ко ји су од мах пре ба че ни у
Оп шту бол ни цу. На сре ћу, све се до -
бро за вр ши ло и ни је би ло те жих по -
сле ди ца.

М. Глигорић



Циљ: ука за ти на 
ва жност скри нин га 
и ра ног от кри ва ња
бо ле сти

Рок за сла ње ра до ва
20. ок то бар

У Ср би ји го ди шње
обо ли 3.600–4.600
же на

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

Кон курс је рас пи сан у су срет
ок то бру као Ме ђу на род ном ме -
се цу бор бе про тив ра ка дој ке, са
иде јом да се по диг не свест јав но -
сти о ва жно сти скри нин га и ра -
ног от кри ва ња те вр сте кар ци но -
ма. Так ми че ње је по де ље но у две
ка те го ри је, сход но жи вот ном до -
бу ау то ра: јед ну ка те го ри ју чи не
уче ни ци осмог раз ре да основ не
шко ле, сред њошкол ци и сту ден -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Д. К.

АКТУЕЛНО 3

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

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

У СУ СРЕТ МЕ СЕ ЦУ БОР БЕ ПРО ТИВ РА КА ДОЈ КЕ

ТРА ЖИ СЕ НАЈ БО ЉИ СЛО ГАН ИЛИ ПО СТЕР

Петак, 21. септембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

mail.com, а ре ше ња за сло ган на
имејл адре су: slogan.kon-
kurs@gmail.com. Струч ни жи ри
ће ода бра ти нај бо ље ра до ве до
31. ок то бра, а име на по бед ни ка
би ће са оп ште на на „Феј сбук”
стра ни ци „Pink Ribbon Serbia”,
на ко јој мо же те про на ћи и све
ин фор ма ци је о овом кон кур су.

АК ЦИ ЈА У „НИ КО ДЕНТ МЕ ДИ КУ”

До жи ви те спој на у ке
и умет но сти

Од са мог отва ра ња, кра јем
2016. го ди не, Цен тар за хит ну
и ре ста у ра тив ну сто ма то ло ги -
ју „Ни ко дент ме дик” ис ти че се
по ква ли те ту услу га, са вре ме -
ној опре ми, про фе си о нал ном
и љу ба зном осо бљу и при јат -
ном ам би јен ту.

Осим то га, све ве ћи број на -
ших су гра ђа на од лу чу је се за
услу ге ове сто ма то ло шке ор -
ди на ци је, ко јом ру ко во ди др
Ђор ђе Ни ко лић, због атрак тив -
них це на и мо гућ но сти пла ћа -
ња на од ло же но.

Због ве ли ког ин те ре со ва ња
на ших су гра ђа на и су гра ђан -
ки, у „Ни ко ден ту” су од лу чи ли

да по но во по кре ну ак ци ју у
окви ру ко је сви они ко ји ма су
нео п ход не услу ге из обла сти
про те ти ке оства ру ју пра во на
чак 30% по пу ста.

Ис ко ри сти те ову при ли ку и
за ка жи те пре глед пу тем те ле -
фо на 064/21-75-056. Овај са -
вре ме ни и мо дер но опре мље -
ни цен тар на ла зи се пре ко пу -
та ста ре роб не ку ће, у Ули ци
Мак си ма Гор ког 2.

По се ти те „Ни ко дент ме дик”,
осе ти те спој на у ке и умет но -
сти, ожи ви те свој осмех и жи -
ви те за исти, јер је упра во осмех
ваш нај бо љи адут!

Д. К.

ти, док дру гу чи не гра ђа ни ста -
ри ји од осам на ест го ди на. Сво је
пред ло ге ау то ри мо гу по сла ти у
ПДФ фор ма ту с на зна че ним име -
ном и пре зи ме ном, го ди ном ро -
ђе ња и бро јем те ле фо на, нај ка -
сни је до 20. ок то бра. Реше ња за
нај бо љи по стер тре ба по сла ти на
имејл адре су konkurs.poster@g-

Рак дој ке пред ста вља во де -
ћи узрок обо ле ва ња и уми ра -
ња од ма лиг них бо ле сти у жен -
ској по пу ла ци ји ши ром пла -
не те. Пре ма по да ци ма Свет -
ске здрав стве не ор га ни за ци је,
у све ту се го ди шње ре ги стру је
ско ро 1,7 ми ли о на обо ле лих
же на, док од исте бо ле сти сва -
ке го ди не умре пре ко по ла ми -
ли о на њих. Ср би ја у овом по -
гле ду не за о ста је за свет ским
трен до ви ма. Пре ма по да ци ма
Кан це ла ри је за скри нинг, Ин -
сти ту та за јав но здра вље Ср -
би је, у на шој зе мљи го ди шње
3.600–4.600 же на обо ли, а 1.600
умре од ра ка дој ке. Нај ве ћи
број обо ле лих же на и у Ср би ји
је ста ро сти 50–65 го ди на, али
се тренд по ра ста бро ја обо ле -
лих спу шта пре ма мла ђем го -
ди шту.

На жа лост, рак дој ке се нај че -
шће от кри је пре ка сно – ка да је
ње го ва ве ли чи на пре ко два цен -
ти ме тра, са већ по сто је ћим бли -
жим или уда ље ним ме та ста за -
ма. Ка да се ди јаг но сти ку је у ра -
ној фа зи – он да ка да су про ме не
нео пи пљи ве или ка да је ве ли чи -
на ту мо ра ма ња од јед ног цен ти -
ме тра – уз аде кват ну ди јаг но сти -
ку и ле че ње, шан се за из ле че ње
и про ду же так жи во та су да ле ко
ве ће.

Д. Кожан

Фуд ба ле ри пан че вач ког „Же -
ле зни ча ра” на ста ви ли су же тву
бо до ва у Срп ској ли ги гру па
„Вој во ди на”. По сле осва ја ња
вред ног бо да у Но вом Са ду,
про тив фа во ри зо ва ног „Ка бе -
ла”, мом ци ко је пред во ди тре -
нер Го ран Мр ђа игра ли су не -
ре ше но и про тив „Це мен та” из
Бе о чи на, про шлог ви кен да, на
свом те ре ну. Тај меч је за вр -
шен без по бед ни ка, али и без
го ло ва.

Био је то су срет пе тог ко ла
Срп ске ли ге гру па „Вој во ди на”,
ко ји ни је оби ло вао ле по том,
али је сте пра вом му шком игром,
с мно го ду е ла. Бо јан Трип ко -
вић и ње го ви са и гра чи би ли су
бо љи так мац и има ли су ви ше
лоп ту у свом по се ду, али ни су
има ли до вољ но кон цен тра ци је

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„Ди зел ка” путује у Вршац

Жи ри ће ода бра ти нај бо ље 31. ок то бра

ме ча тре нер „ди зел ке” Го ран
Мр ђа.

Сви мом ци у „Же ле зни ча ру”
за слу жу ју по хва ле за бор бе ност
и же љу за по бе дом, али на кра -
ју је ју нак утак ми це био гол -
ман Ни ко лов ски.

– По сле сла би јег пр вог по лу -
вре ме на у на став ку смо игра ли бо -
ље, ства ра ли смо при ли ке, али
лоп та ни је хте ла у гол. Ипак сам
за до во љан. Од лич но смо стар то -
ва ли у овој се зо ни и ве ру јем да ће -
мо до бре ре зул та те тек оства ри ва -
ти – ре као је Или ја Ни ко лов ски.

У сре ду, 19. сеп тем бра, ка да је
овај број „Пан чев ца” већ био за -
кљу чен, „Же ле зни чар” је у ше -
стом ко лу уго стио Рад нич ки из
Зре ња ни на, а иду ћег ви кен да му
пред сто ји ју жно ба нат ски дер би,
јер ће у Вр шцу од ме ри ти сна гу
са исто и ме ним до ма ћи ном.

А. Ж.

ИВА НОВ ЧА НИ БРО ЈА ЛИ ДО ПЕТ

У пе том ко лу Вој во ђан ске ли ге „Ис ток” фуд ба ле ри „Мла до -

сти” из гу би ли су у Омо љи ци од Кра ји не са 2:3. Го ло ве за

до ма ћи тим по сти гли су Ка ран фи лов ски и Ђу ка но вић.

На ред ног ви кен да Омољ ча ни по но во игра ју на свом те ре -

ну, а у го сте им до ла зи Рад нич ки из Ко ви на.

На ста вље но је так ми че ње и у Пр вој ју жно ба нат ској ли ги.

У ше стом ко лу су нај е фи ка сни ји би ли фуд ба ле ри „Стре ле”

из Ива но ва, ко ји су у Гре бен цу по бе ди ли „Вул ту рул” с 5:0.

„Сло га” је са вла да ла Ка ча рев це с 1:0, „Бо рац” је из гу био у

Де бе ља чи са 2:1, а „Ју го сла ви ја” је у Из би шту пре тр пе ла

по раз од 4:1.

На ред ног ви кен да Стар чев ци до че ку ју „Пот по рањ”, Ива -

нов ча ни „До ли ну”, а Ка ча рев ци „Спа р так”. У Ја бу ци ће се

са ста ти „Ју го сла ви ја” и „Сло га”.

ЗРЕЊАНИНЦИ ОДНЕЛИ БОДОВЕ

У среду, 19. септембра, на програму је било шесто коло

Српске лиге група „Војводина”.

„Железничар” је на свом терену одмерио снагу с

„Радничким” из Зрењанина. Гости су се  у овом надметању

показали као бољи такмац, па су тријумфовали са 2:0 (1:0).

Изабраници тренера Горана Мрђе су тако претрпели први

пораз у овогодишњем шампионату.

па ла го сти ма. На кра ју мо гу
да бу дем за до во љан осво је ним
бо дом, али и чи ње ни цом да
смо по сле пет ко ла и да ље не -
по ра же ни – ис та као је по сле

да не ку од ак ци ја пре тво ре у
по го дак, ко ји би нај ве ро ват ни -
је зна чио и по бе ду. „Це мент”
се бра нио, баш као што је тре -
нер Мр ђа и оче ки вао да ће би -
ти, па је на кра ју до шао до за -
слу же ног бо да. Го сти су у са -
мом фи ни шу утак ми це има ли
при ли ку да пот пу но из не на де

ње го ва мре жа оста ла не так ну -
та и у овом ме чу.

– Зна ли смо да ће би ти ве о -
ма те шко, јер су Бе о чин ци вр -
ло до бар тим, ко ји је сјај но во -
ђен. Ло ше смо отво ри ли утак -
ми цу, по том смо на мет ну ли
свој ри там игре, али је за вр -
шни ца утак ми це по но во при -

свог до ма ћи на, али је сјај но ин -
тер ве ни сао гол ман „Же ле зни -
ча ра” Или ја Ни ко лов ски, па је



У Ви шем су ду у Пан че ву у сре -
ду, 19. сеп тем бра, по че ло је по -
нов но су ђе ње бив шим ди рек -
то ри ма пан че вач ке ра фи не ри -
је Вик то ру Сла ви ну, Џаг џи ту
Син гу и Ста ни сла ву Ки сли ци -
ну, као и на шим др жа вља ни ма
Алек сан дру и Дра ги ши Де спо -
то ви ћу.

Они су већ јед ном у пан че -
вач ком су ду не пра во сна жно
осу ђе ни на три на ест го ди на за -
тво ра због сум ње да су при ма -
ли и да ва ли ми то, али је бе о -
град ски Апе ла ци о ни суд од лу -
чио да суд ски про цес про тив
њих мо ра да се по но ви.

Под се ћа мо, у оп ту жни ци ко -
ју је по ди гло пан че вач ко Ви -
ше јав но ту жи ла штво про тив
пе то ри це осум њи че них у овом
слу ча ју пи ше да по сто ји осно -
ва на сум ња да су Сла вин и Синг
тра жи ли ми то од Алек сан дра
Де спо то ви ћа и да су по том, у
два на вра та, у Ау стри ји при -

ми ли 303.000 евра од ње го вог
ку ри ра да би му пре не ли по -
вер љи ве по слов не ин фор ма ци -
је из Ра фи не ри је.

Бив ши ди рек то ри Ра фи не ри -
је су Алек сан дру Де спо то ви ћу у
ви ше на вра та са оп шта ва ли по -

Срп ска на пред на стран ка је са -
оп шти ла да ће на ста ви ти да
из но си исти ну и раз об ли ча ва
Дра га на Ђи ла са без об зи ра на
то што ју је Тре ћи основ ни суд
у Бе о гра ду оба ве зао да ли де ру
„Са ве за за Ср би ју” пла ти
300.000 ди на ра за не ма те ри -
јал ну ште ту због кле ве та из не -
тих на ње гов ра чун.

„Охо ли тај кун Ђи лас сма тра
очи глед но да су Ср би па ли с
кру шке и да ће га су тра сво је -
вољ но до ве сти на власт ка ко би
их по но во ома ло ва жа вао и
пљач као, али то се ни ка да не -
ће до го ди ти, бар не во љом гра -
ђа на Ср би је. Сва ка ње го ва кри -
ти ка из ре че на на ра чун пред -

сед ни ка Алек сан дра Ву чи ћа и
на ших на сто ја ња да за про бле -
ме на Ко со ву и Ме то хи ји из на -
ђе мо мир но и ком про ми сно ре -
ше ње, је сте у очи ма гра ђа на за -
пра во по твр да ис прав но сти оно -
га што чи ни мо. Ђи лас и тер -
ми ти ко ји ма је окру жен мо гу
да на ста ве да по ку ша ва ју да ру -
ше и рас та чу сва ку гра ђе ви ну
ко ју пра ви мо та мо где су они
оста ви ли раз ва ли не, али и по -
ред то га што је њи хов апе тит
не за ја жљив, по сао им је уза лу -
дан, јер Ср би ја их је над жи ве -
ла и пре жи ве ла и ни ка да ви ше
не ће би ти жр тва те ман гуп ске
дру жи не”, пи ше у са оп ште њу
Срп ске на пред не стран ке.

Под се ћа мо, Ђи лас је ту жио
СНС због са оп ште ња те стран -
ке ко је је об ја вље но на ње ном
сај ту 15. ја ну а ра ове го ди не. У
ње му је он на зван ло по вом и
тај ку ном, а оп ту жен је и да
кра де и да је пре ва рант. По во -
дом то га он се обра тио су ду и
на вео да је СНС у свом са оп -
ште њу без ика квих мо рал них
на че ла и етич ког ста ва из нео
низ не по твр ђе них ин фор ма ци -
ја и увре да на ње гов ра чун. На -
пи сао је и да сма тра да је то
учи ње но због нео бја шњи вог
ани мо зи те та пре ма ње му. 

Пре су да Тре ћег основ ног су -
да у Бе о гра ду у ко рист Дра га -
на Ђи ла са ни је пра во сна жна,

па та ко Срп ска на пред на стран -
ка има мо гућ ност жал бе. Ме -
ђу тим, то ком ње ног из ри ца ња
у суд ни ци ни је би ло ни ког од
пред став ни ка на пред ња ка.

„Са вез за Ср би ју”, ко а ли ци ја
ко ју пред во ди Дра ган Ђи лас, ни -
је ко мен та ри сао ре ак ци ју СНС-а
на суд ску пре су ду. Ме ђу тим, на
„Тви тер” на ло гу „Са ве за за Ср -
би ју” мо же се про чи та ти да је та
ко а ли ци ја за 25. сеп тем бар за -
ка за ла три би не у Пан че ву и Ло -
зни ци, а да вла сти у оба гра да
ни су хте ле да одо бре ни јед ну
са лу за тај до га ђај. Ме ђу тим,
„Са вез за Србију” је на ја вио да
ће на ћи на чин да у оба гра да
раз го ва ра с гра ђа ни ма.

Гла са чи у Ср би ји су
до са да гла са ли за
ли сте по ли тич ких
пар ти ја, а не за 
по је ди нач не 
кан ди да те

Због то га не зна ју ко
их за сту па у 
скуп шти на ма 
Вој во ди не и Ср би је

Уме сто да, као у свим зе мља -
ма с раз ви је ном де мо крат ском
тра ди ци јом, би ра чи у Ср би ји
гла са ју за по је ди нач не кан ди -
да те, пре ма њи хо вим име ни -
ма и пре зи ме ни ма и угле ду ко -
ји ужи ва ју у сво јим сре ди на -
ма, они се у Ср би ји опре де љу ју
за по ли тич ке пар ти је и лич но -
сти ко је оне пред ла жу да пред -
ста вља ју њи хо ве ин те ре се у
скуп шти на ма.

Да би се то про ме ни ло и да
би гра ђа ни ко нач но зна ли ко
су љу ди ко ји их за сту па ју у вој -
во ђан ском и срп ском пар ла -
мен ту, нео п ход но је про ме ни -
ти наш из бор ни си стем. За то
се за ла же гру па гра ђа на ко ји
су ује ди ње ни у ини ци ја ти ви
„Би рам ко га би рам”.

До са да су при ву кли ви ше од
20.000 гра ђа на ко ји су пот пи -
са ли њи хо ву де кла ра ци ју и пред -
ста ви ли сво је пред ло ге у ви ше
гра до ва ши ром Ср би је. У по не -
де љак, 17. сеп тем бра, по се ти ли
су и цен тар Пан че ва и раз го ва -
ра ли с про ла зни ци ма. По ста -
вља ли су им са мо јед но пи та -
ње: по зна је те ли по сла ни ке ко -

Ја од из бо ра ни ка да не бе жим, јер сма трам да је ле ги ти ми -
тет од су штин ског зна ча ја.

(Пред сед ник др жа ве Алек сан дар Ву чић, на кон фе рен ци ји
за ме ди је по сле оби ла ска КБЦ Зе мун, „Блиц”, 

14. сеп тем бар)

* * *
И пти це на гра ни зна ју да сам увек не дво сми сле но био про -
тив за мр зну тог кон флик та, јер је еко ном ски и де мо граф ски
нео др жив.

(Пред сед ник Срп ске де мо крат ске стран ке и бив ши 
пред сед ник др жа ве Бо рис Та дић у ин тер вјуу за „Блиц”, 

14. сеп тем бар)

* * *
Не мо ра ју сви да се во ле, али мо ра ју ме ђу соб но да се по шту ју.

(Но ви нар ка Су за на Тр ни нић, „ку ма” ово го ди шње „Па ра де
по но са”, у из ја ви ме ди ји ма, 16. сеп тем бар)

* * *
Оно што за по сле не и ши ру јав ност за ни ма, је сте под ко јим
усло ви ма ће „Фи јат” на да ље по сло ва ти у Ср би ји. Хо ће ли та
фа бри ка и убу ду ће до би ја ти суб вен ци је од др жа ве и би ти
осло бо ђе на оба ве зе пла ћа ња по ре за и до при но са, а да јав -
ност о то ме не зна ни шта?

(Из тек ста у ли сту „Да нас”, 17. сеп тем бар) 

* * *
Мо лим вас да не ши ри мо гла си не и не ве ру је мо у из ми шљо -
ти не. Ни ти ће се у Ср би ји отва ра ти но ви цен три за ми гран те,
ни ти ће до ла зи ти гра нич на по ли ци ја „Фрон текс” из дру гих
зе ма ља да би чу ва ла на ше гра ни це и гра ни це Европ ске уни је.

(Пре ми јер ка Ана Бр на бић у из ја ви за „Блиц”, 
18. сеп тем бар)

* * *
Баш дир љив мо ме нат. Од кли нач ких да на на ви јам за „Цр ве -
ну зве зду” и ра ду јем се и нер ви рам уз ње не игра че. Мом ци,
има те мо ју ве ли ку по др шку за да ље бор бе и ве ру свих, нас
ва ших на ви ја ча, да мо же те да по ме ри те све гра ни це.

(Но вак Ђо ко вић у обра ћа њу фуд ба ле ри ма „Цр ве не 
зве зде” у њи хо вој свла чи о ни ци, на кон што је по ја вљи ва њем

на ста ди о ну „Рај ко Ми тић” иза звао пра ву еу фо ри ју, 
16. сеп тем бар)

* * *
Ја то ни ка да ни сам до жи ве ла. Не мо гу ово да из др жим. Ни -
сам би ла „тро то ар ка”, раз ли ку јем се од оста лих ов де. При -
јат ни је бих се осе ћа ла да сам у дру штву с про сти тут ка ма у
јав ној ку ћи. Оне су бар пра ве, ни су ду хов не про сти тут ке.

(Сне жа на Илић, бив ши су ди ја, а са да је дан од так ми ча ра
у ри ја ли ти шо уу „За дру га 2”, „Ин фор мер”, 17. сеп тем бар)

* * *
До не дав но на ши умет ни ци ду го ни су има ли дом. Ду го ни су
ра ди ли ни Му зеј са вре ме не умет но сти, ни На род ни му зеј, а
са да је си ту а ци ја дру га чи ја. Све је то под стрек за умет ни ке.
Али је ва жно и да се по ди же свест о зна ча ју умет но сти, да се
на род обра зу је, да на у чи за што је зна чај но об но ви ти му зеј,
да ли је бит ни ја умет нич ка сли ка или пар ци пе ла.

(Глу ми ца Ма ри ја Ка ран у ин тер вјуу за „Срп ски те ле -
граф”, 17. сеп тем бар)

* * *
Бе стид ник! Пљу је Ву чи ћа за то што је по мо гао бо ле сној де ци.

(На слов кри тич ког тек ста о глум цу Сер ге ју Три фу но ви ћу,
„Срп ски те ле граф”, 17. сеп тем бар)
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ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА „БИ РАМ КО ГА БИ РАМ” ПРЕД СТА ВИ ЛА СВОЈ ПРО ГРАМ

ДА ГРА ЂА НИ ЗНА ЈУ КО СУ 
ПО СЛА НИ ЦИ КО ЈИ ИХ ПРЕД СТА ВЉА ЈУ

ДО БРО ВОЉ НО ДА ВА ЛА ШТВО КР ВИ

На ред на ак ци ја
26. сеп тем бра

Због за кон ских из ме на, до бро -
вољ ни да ва о ци кр ви од по чет -
ка овог ме се ца крв ви ше не да -
ју у Слу жби тран сфу зи је Оп -
ште бол ни це, већ са да тај ху -
ма ни чин оба вља ју у про сто -
ри ја ма Цр ве ног кр ста, у Ули -
ци Жар ка Зре ња ни на 15, и то
са мо сре дом, од 9 до 12 са ти.
По ред то га, спро во де се и ак -
ци је до бро вољ ног да ва ла штва
у шко ла ма и ком па ни ја ма, а
за све њих су са да, уме сто Тран -
сфу зи је, за ду же ни Цр ве ни крст

и За вод за тран сфу зи ју кр ви
Вој во ди не.

Сле де ћу при ли ку да да те крв
и та ко не ком спа се те жи вот
има ће те у сре ду, 26. сеп тем -
бра, од 9 до 12 са ти, у Цр ве -
ном кр сту. До кра ја ме се ца би -
ће ор га ни зо ва не и три ак ци је
на те ре ну: 21. сеп тем бра у Гим -
на зи ји (9–12 са ти) и 27. сеп -
тем бра у Ма шин ској шко ли
(11–13 са ти) и у ком па ни ји
НИС (8.30–10.30).

Д. К.

У ВИ ШЕМ СУ ДУ У ПАН ЧЕ ВУ

Бив ши ди рек то ри Ра фи не ри је по но во на су ду

дат ке о ви си ни бу џе та ко је је
НИС пред ви део за сва ки од
тен де ра. За хва љу ју ћи то ме он
је знао све о це на ма и усло ви -
ма ко је су по ну ди ли оста ли по -
ну ђа чи, па је на осно ву то га
фор ми рао сво ју по ну ду.

„Синг то ни је смео да чи ни,
јер је на тај на чин на ру ша вао
прин цип кон ку рент но сти при -
ли ком би ра ња нај по вољ ни јег
из во ђа ча ра до ва у Ра фи не ри -
ји”, пи ше из ме ђу оста лог у оп -
ту жни ци.

Као ре зул тат то га, фир ма
Алек сан дра и Дра ги ше Де спо -
то ви ћа по бе ди ла је на шест
тен де ра, јер је ње на по ну да
иза бра на као нај по вољ ни ја.
За хва љу ју ћи то ме ти ша бач -
ки при ват ни ци су оства ри ли
за ра ду од 22.834.105,76 евра
и 123.271.262,96 ди на ра без
ПДВ-а, та ко ђе пи ше у оп ту -
жни ци Ви шег јав ног ту жи ла -
штва.

ји вас за сту па ју у скуп шти на -
ма Ср би је и Вој во ди не? Ве ћи -
на од го во ра на ших су гра ђа на
би ла је не га тив на.

По во дом њи хо вог го сто ва ња
у на шем гра ду на пла тоу ис -
пред Град ске упра ве одр жа на
је отво ре на де ба та о по тре би
ре фор ме ак ту ел ног из бор ног
си сте ма у Ср би ји. У њој су уче -
ство ва ли на род ни по сла ник Ма -
ри ни ка Те пић, од бор ник у
Скуп шти ни гра да Ни ко ла Ће -
бић и но ви нар и НВО ак ти ви -
ста Не над Жив ко вић.

При сут ни су мо гли да чу ју од -
го во ре на пи та ња за што је ва -
жно да по сла ни ци бу ду од го вор -
ни гра ђа ни ма а не са мо пар тиј -
ским ли де ри ма, по сто ји ли по -
тре ба за ве ћим сте пе ном пер со -
на ли за ци је по сла ни ка, ка ко да

сви гра ђа ни бу ду рав но мер но ге -
о граф ски за сту пље ни у скуп шти -
на ма Ср би је и Вој во ди не и ка ко
се мо же ути ца ти на то да же не и
ма њи не бу ду аде кват но за сту -
пље не у на шим пар ла мен ти ма.

Го сто ва ње пред став ни ка Гра -
ђан ске ини ци ја ти ве „Би рам ко -
га би рам” у Пан че ву је за вр -
ше но из во ђе њем стен дап пред -
ста ве „Би рач про тив пре ле та -
ча” у ка фе-клу бу „Ку пе”.

За ни мљи во је да је пред лог
за про ме ну на шег из бор ног си -
сте ма до са да по др жа ло ви ше
од 40 по сла ни ка вла да ју ћих и
опо зи ци о них пар ти ја, као и је -
дан број екс пе ра та у обла сти
из бор ног пра ва и пред став ни -
ка ци вил ног дру штва.

– „Би рам ко га би рам” по -
сто ји већ три го ди не и са да

по ку ша ва мо да обез бе ди мо
30.000 пот пи са и да по кре не -
мо тзв. на род ну ини ци ја ти ву.
Же ли мо да се гла са по је ди -
нач но, а не као до са да за ли -
сте ко је пред ла жу по ли тич ке
пар ти је. У скуп шти на ма због
то га се де по сла ни ци и од бор -
ни ци ко ји су од го вор ни са мо
по ли тич ким стран ка ма ко је
су их иза бра ле, а не гра ђа ни -
ма. Ми би смо во ле ли да ви -
ше не бу де та ко. Пр ве ре ак -
ци је на оно за шта се за ла же -
мо су сјај не. Мно ги нас по др -
жа ва ју, а мно ги не, јер сма -
тра ју да иза нас сто ји не ка
по ли тич ка пар ти ја. Та ква сум -
ња је без раз ло жна – из ја ви ла
је Да ни је ла Ра до ше вић, ак ти -
вист ки ња ини ци ја ти ве „Би -
рам ко га би рам”.

СА ОП ШТЕ ЊЕ СРП СКЕ НА ПРЕД НЕ СТРАН КЕ

Не ће нас за у ста ви ти пре су да у Ђи ла со ву ко рист
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У на шој зе мљи се у по след њих не ко -
ли ко да на по ле ми ше на те му но вог
За ко на о фи нан сиј ској по др шци по -
ро ди ци. Но ви за кон, ко ји је на сна зи
од 1. ју ла, има од ре ђе на по бољ ша ња,
али и ма не. До бро је то што су овим
за ко ном же не ко је су ан га жо ва не на
осно ву уго во ра о де лу, оне ко је ра де
на при вре ме но-по вре ме ним по сло -
ви ма или су вла сни це по љо при вред -
них га здин ста ва у пот пу но сти из јед -
на че не са же на ма ко је су у стал ном
рад ном од но су. Ме ђу тим, по сто ји про -
блем код же на ко је су ра ди ле ма ње
од го ди ну и по да на. Пре ма но вом
за ко ну на кна да за њи хо во од су ство
об ра чу на ва се дру га чи је, па су због
то га оне при лич но оште ће не.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не да ли
је др жа ва фер пре ма по ро ди ља ма и
бу ду ћим мај ка ма ге не рал но.

ЈЕ ЛЕ НА БРА ШО ВАН, фи зи о те ра пе ут:
– Ми слим да је по треб на ве ћа ма те -

ри јал на по др шка. Најавe да ће ро ди те -
љи до би ти по моћ за пр во, дру го и тре ће
де те до бро ће до ћи и то је сва ка ко по зи -
тив но, али ни то не ка ко ни је до вољ но.
Фи нан сиј ска си ту а ци ја је у осно ви раз -
лог за што се па ро ви те же од лу чу ју за
ро ди тељ ство. Дру ги раз лог је то што љу -
ди пре ви ше ра де, па не ма ју вре ме на.

ЕСТИ РА ДИЋ, па тро на жна се стра у
пен зи ји:

– Др жа ва ни је фер, јер је ја ко ве -
ли ка по тре ба за бе ба ма, а с дру ге

стра не све је ску по. Си гур но је по -
треб на ве ћа сти му ла ци ја. По ред фи -
нан си ја, ко је су је дан од раз ло га, по -
сто ји још не што – мла ди јед но став но
не же ле да има ју ви ше од јед ног де -
те та. Сма трам да то ни је у ре ду и да
би тре ба ло да бу де ви ше де це. Мо ра
да се про ме ни на чин раз ми шља ња и
бу ду ћих ро ди те ља, али и си сте ма.

СА ЊА МА ТИЋ, про фе сор ка 
у сред њој шко ли:

– Не ра ђа ју мај ке де те др жа ви не -
го се би, али ми слим да ако је циљ
под сти ца ње ра ђа ња, не ка ко су кон -
тра дик тор ни сиг на ли. По зна јем мно -
ге же не ко је су угро же не но вим про -
пи си ма. Те же не ни су ро ди ле да би
до би ле не ку нов ча ну на кна ду, али
им но вац тре ба. У си ту а ци ји ка да
ра ди је дан ро ди тељ и, на при мер,
же на не ра ди за стал но, она је угро -
же на. За што има све ви ше ста ри јих
мај ки? Раз лог је што пр во че ка ју да
се за по сле, да до би ју по сао за стал -
но, па да про ђе не ки пе ри од да бу ду
си гур не да не ће до би ти от каз ако
оста ну труд не. У си ту а ци ји ка да вла -
да бе ла ку га, тре ба ло би да се же на -
ма ука же не ко по ве ре ње да ће има -
ти по сао иа ко се од лу че на труд но -
ћу. Има же на ко је ве жу ви ше труд -
но ћа, али др жа ва тре ба да се ста ви у
уло гу мај ке. Мо жда је у пи та њу ста -
ри ја же на ко ја ни је има ла при ли ку
ра ни је да ро ди. Тре ба све ста ви ти
на ва гу.

МО ША ЈА ША РЕ ВИЋ, 
пен зи о нер:

– По ли ти ка ко ја се од но си на труд -
ни це и по ро ди ље де сти му ли ше бу ду -
ће ро ди те ље. Пр во ка жу да је на та ли -
тет ни зак, да би тре ба ло да се ра ђа по
тро је де це, а он да ме ња ју про пи се.
Основ ни раз лог због ког се ра ђа ма -
ње де це, је сте то што љу ди не ма ју си -
гу ран по сао.

СИ НИ ША ЂОР ЂИЋ, бра вар:
– На ша др жа ва из у ми ре ла га но и

то пи та ње би тре ба ло да бу де број је -
дан, а све оста ло број два. Но ви за -
кон не сти му ли ше ро ди те ље и ра ђа -
ње де це. Бу ду ће мај ке мо ра ју да раз -
ми шља ју да ли ће има ти шта да је ду,
да ли ће из гу би ти по сао, па тек он да
да ра ђа ју. Тре ба ло би да же на чим
за труд ни, има не ку по моћ. Да је др -
жа ва охра бри да ро ди још јед но де те.
Ако се на му чи с пр вим де те том, за
дру го се не ће ни од лу чи ти.

МИ РО СЛАВ ША ИН, по сло во ђа на
оде ље њу во до вод не мре же:

– Ми слим да др жа ва тре ба да омо -
гу ћи мај ка ма да пла та за вре ме по -
ро диљ ског бу де иста као пре и да не -
ма сма ње ња. Чи ни ми се да ве ли ки
број же на стра ху је да се од лу чи за
труд но ћу да не би из гу би ле по сао ако
оду на труд нич ко бо ло ва ње.

Ан ке ти ра ла Мир ја на Ма рић

М. ЈАШАРЕВИЋС. МАТИЋ С. ЂОРЂИЋ М. ШАИН

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ ЈЕ ДР ЖА ВА ФЕР ПРЕ МА ПО РО ДИ ЉА МА?

Сиг на ли кон тра дик тор ни

Е. РАДИЋЈ. БРАШОВАН

ХРОНИКА

ПИ СМО ЧИ ТА О ЦА

Ка да ће Пан че во ре ши ти
про блем па са лу та ли ца?

Знам да сте већ не ко ли ко пу та до
са да пи са ли на ову те му, али вас мо -
лим да јој по но во по све ти те про стор
у но ви на ма, јер се про блем па са лу -
та ли ца већ го ди на ма не ре ша ва.

Они су си ноћ тре ћи пут у ро ку од
две го ди не на па ли мо ју су пру гу у
На род ној ба шти, пред гра ђа ни ма. У
пр ва два на па да ко је је пре тр пе ла,
лак ше је по вре ђе на. Због то га смо
ту жи ли над ле жне и до би ли од ште -
ту, али то ни је ре ше ње.

Дан на кон нај но ви јег на па да па са
обра тио сам се по ли ци ји са же љом да
под не сем кри вич ну при ја ву про тив
од го вор них из ЈКП-а „Хи ги је на”, а они
су ме упу ти ли у Ту жи ла штво. Та мо су
ми ре кли да не мо гу да де лу ју пре вен -
тив но, већ тек ка да се до го ди не што.

Зар ни је зло чин то што „Хи ги је -
на” не успе ва да ре ши про блем па са
лу та ли ца и ти ме угро жа ва без бед -
ност гра ђа на, као и њи хо во пра во на
нео ме та но кре та ње град ским ули -
ца ма? Ко ли ко пу та су пси по тр ча ли
за не ким би ци кли стом, ау то мо би -
ли ма, а не рет ко и за пе ша ци ма?

Мо лим вас да пи та те над ле жне до -
кле ће мо мо ра ти да се пла ши мо да

без бед но хо да мо ули ца ма гра да, у
стра ху да ће нас по ју ри ти не ки чо пор
па са. Број ни на ши су гра ђа ни су то -
ком ле та мо гли да ви де псе лу та ли це
ко ји ше та ју бли зу рас кр сни це Вој во -
де Ра до ми ра Пут ни ка и Жар ка Зре -
ња ни на, а мно ги од њих су ла ја ли и
на па да ли ау то мо би ле и про ла зни ке.

До кле ће те жи во ти ње има ти ве ћа
пра ва од нас гра ђа на ко ји тр пи мо
њи хо во при су ство? Још ко ли ко ду го
ће се одр жа ва ти пат-по зи ци ја ка да
је реч о овом про бле му и до кле ће
се над ле жни у гра ду прав да ти ка ко
не ма ју до вољ но љу ди и нов ца?

Не ка их ство ре, не за ни ма нас
ка ко. Ми гра ђа ни хо ће мо са мо да
тај про блем већ јед ном бу де ре шен.
Ако над ле жни ни су у ста њу да то
ура де и да ста ве тач ку на не што
што тра је већ де сет или чак пет на -
ест го ди на, а мо жда и ви ше, зна чи
да ни су спо соб ни да ра де по сао за
ко ји су пла ће ни. У том слу ча ју је
бо ље да се скло не из сво јих фо те ља
док још не ко не ду жан не на стра да
на ули ци. 

Са ша Ка ли нић
Пан че во

Нај ве ћи про бле ми – 
ло по ви ко ји кра ду 
дра го це но сти и 
оште ћи ва ње на ла зи шта
при ли ком из во ђе ња 
гра ђе вин ских ра до ва

Шта би би ло да Ле пен ски
вир ни је са чу ван?

За хва љу ју ћи на прет ку ком пју тер ске
тех но ло ги је, ла се ра и дру гих тех нич -
ких но во та ри ја, по сао ар хе о ло га са да
је не у по ре ди во лак ши не го ра ни је. На
при мер, они мо гу да пра ве тро ди мен -
зи о нал не при ка зе не ка да шњих гра -
ђе ви на иа ко су оне одав но по ру ше не,
или да у пот пу но сти ре кон стру и шу
ори ги нал ни  из глед на ла зи шта.

Ме ђу тим, без об зи ра на то они се
још увек су о ча ва ју с про бле ми ма. Гла -
во бо ље им ства ра ју ло по ви, ко ји, у
же љи да се до ко па ју дра го це но сти,
кра ду по ар хе о ло шким ис ко пи на ма,
као и из во ђа чи гра ђе вин ских ра до ва,
ко ји че сто због не па жње оште ћу ју ло -
ка ли те те из про шло сти.

Ови про бле ми су ма ли део оног
што се чу ло на пре да ва њу „По ди за ње
све сти о зна ча ју ар хе о ло шког на сле -
ђа” ко је је одр жа но 18. сеп тем бра у
ма лој са ли Град ске упра ве.

Ор га ни за то ри су би ли На род ни му -
зеј Пан че во и Срп ско ар хе о ло шко дру -
штво, а при сут ни ма се на по чет ку
обра тио Не ма ња Ро тар, члан Град -
ског ве ћа за ду жен за кул ту ру и ин -
фор ми са ње.

По том су го во ри ли Ми ро слав Бир -
цлин, ди рек тор На род ног му зе ја Пан -
че во, ар хе о лог Во ји слав Ђор ђе вић, ку -
стос те уста но ве кул ту ре, као и Адам

ЗА НИ МЉИ ВО ПРЕ ДА ВА ЊЕ У ГРАД СКОЈ СКУП ШТИ НИ

АР ХЕ О ЛО ШКО НА СЛЕ ЂЕ МО РА 
БО ЉЕ ДА СЕ ЧУ ВА

ИДУ ЋЕ НЕ ДЕ ЉЕ У ДО МУ ВОЈ СКЕ

Удру же ње вој них пен зи о не ра
обе ле жа ва ју би леј

По во дом 25-го ди шњи це од фор ми ра -
ња Удру же ња вој них пен зи о не ра Ср -
би је у До му вој ске у Пан че ву 25. сеп -
тем бра би ће обе ле жен ју би леј те ор га -
ни за ци је. Про сла ва ће по че ти се ми -
на ром за чла но ве пан че вач ког од бо ра
тог удру же ња, а од 13 са ти би ће при -
ре ђен кок тел за њих и њи хо ве го сте.

– У до са да шњем пе ри о ду нај ви ше
смо би ли ан га жо ва ни на ре ша ва њу
ста ту сних пи та ња вој них пен зи о не ра

и бо ри ли смо се за по бољ ша ње њи хо -
вог ма те ри јал ног по ло жа ја. Те ак тив -
но сти ће мо на ста ви ти и убу ду ће. На -
ши чла но ви су је дин стве ни ка да је
реч о пре ва зи ла же њу про бле ма ко је
има мо и сма тра ју да не сме мо да пре -
ки да мо бор бу за њи хо во ре ша ва ње –
из ја вио је Жи ван Мар ко вић, пред сед -
ник пан че вач ког од бо ра Удру же ња
вој них пен зи о не ра Ср би је.

М. Г.

Пан че вач ко срп ско цр кве но пе вач ко
дру штво одр жа ће це ло ве чер њи кон -
церт у че твр так, 27. сеп тем бра, од 19
са ти, у Све ча ној са ли На род ног му зе -
ја. Хо ром ру ко во ди мр Ве ра Ца ри на.

Као што је по зна то, ПСЦПД је нај -
ста ри је пе вач ко дру штво у срп ском
на ро ду, ко је ове го ди не сла ви 180 го -
ди на не пре кид ног по сто ја ња и де ло -
ва ња. Пре ма ре чи ма мр Ве ре Ца ри -
не, пред сто је ћи на ступ је са мо је дан

од до га ђа ја у обе ле жа ва њу ју би лар не
го ди шњи це.

Већ два да на ка сни је, у су бо ту, 29.
сеп тем бра, ПСЦПД ће го сто ва ти у Бе -
чу, на ма ни фе ста ци ји „Го спо јин ски да -
ни”. Пан че вач ки хор ће та мо, у Хра му
ро ђе ња Пре све те Бо го ро ди це, при ре -
ди ти це ло ве чер њи кон церт ду хов не и
све тов не му зи ке, а том при ли ком ће и
мр Ве ра Ца ри на одр жа ти пре да ва ње о
нај ста ри јем срп ском хо ру. Д. К.

Цр но бр ња, пред сед ник Срп ског ар хе -
о ло шког дру штва, за по слен у На род -
ном му зе ју у Бе о гра ду.

Адам Цр но бр ња је из ме ђу оста лог
из ја вио да је про је кат у окви ру ко га је
одр жа но ово пре да ва ње об у хва тио три -
на ест му зе ја по гра до ви ма ши ром Ср -
би је и да је по кре нут ка ко би се по ди -
гла свест о ва жно сти очу ва ња ар хе о -
ло шког на сле ђа. Пре ма ње го вим ре -
чи ма, оно не при па да са мо са да шњим
ге не ра ци ја ма, већ и они ма ко ји ће
жи ве ти на на шим про сто ри ма у бу -
дућ но сти. Због то га је ва жно да бу де
са чу ва но од зу ба вре ме на, кра дљи ва -
ца и оште ће ња.

– На ве шћу за при мер јед но од нај -
по зна ти јих на ших ар хе о ло шких на -
ла зи шта – Ле пен ски вир. За хва љу ју -
ћи тру ду јед ног бро ја на ших ко ле га,
оно је кон зер ви ра но, са чу ва но од оште -

ћи ва ња и ло по ва и по зна то је и у свет -
ским окви ри ма. Ме ђу тим, шта би би -
ло да се ни је ус пе ло у то ме и да је, ре -
ци мо, не ки при ват ни ин ве сти тор за у -
зео про стор на ко ме се да нас на ла зи
то на ла зи ште? – упи тао је Цр но бр ња.

Он је ре као и то да су уче ни ци
основ них шко ла нај по год ни ја по пу -
ла ци ја за ства ра ње и по ди за ње све сти
о очу ва њу ар хе о ло шких на ла зи шта, а
да за тај по сао тре ба да бу ду за ду же -
ни њи хо ви учи те љи и на став ни ци.

До дао је да ве ли ки про блем да нас
пред ста вља то што су ло по ви ко ји кра -
ду по ар хе о ло шким на ла зи шти ма од -
лич но тех нич ки опре мље ни, па та ко
има ју чак и спе ци јал не де тек то ре за
ме тал. Пре ма ње го вим ре чи ма, сва ко
ко при ме ти при су ство сум њи вих љу -
ди на не ком ар хе о ло шком на ла зи шту,
тре ба од мах то да при ја ви по ли ци ји.

М. Глигорић

ИДУ ЋЕГ ЧЕ ТВРТ КА У МУ ЗЕ ЈУ

ПСЦПД на сту па у Пан че ву,
па у Бе чу



При вред ни ци и гра ђа ни ви ше
не мо ра ју да до но се на увид
јав ним бе ле жни ци ма из вод
(пре пис) ли ста не по крет но сти
при ли ком со лем ни за ци је уго -
во ра о про ме ту не по крет но сти,
или при ли ком рас пра вља ња о
за о став шти ни.

Од са да ће јав ни бе ле жни ци
са ми вр ши ти увид у ка та стар
не по крет но сти, што је био је -
дан од пред ло га Гру па ци је по -
сред ни ка у про ме ту не по крет -
но сти Удру же ња за тр го ви ну
При вред не ко мо ре Ср би је.

Пре ма ре чи ма за ме ни ка
пред сед ни ка Гру па ци је Не на -
да Ђор ђе ви ћа, гра ђа ни и при -
вре да ће се на овај на чин осло -
бо ди ти не по треб них тро шко ва
и ад ми ни стра тив них про це ду -
ра у про ме ту не по крет но сти.

На сај ту Ми ни стар ства про све -
те об ја вљен је по зив за уче шће
у јав ној рас пра ви о На цр ту за -
ко на о Фон ду за на у ку Ре пу -
бли ке Ср би је, ко ја ће тра ја ти
до 24. сеп тем бра. Овим пу тем
по зва ни су сви гра ђа ни, као и
струч на јав ност, да се упо зна ју
с На цр том за ко на и да да ју сво -
је пред ло ге и су ге сти је.

Сле де ћа сед ни ца Са ве та за
са рад њу на у ке и при вре де, ко ја
ће би ти одр жа на 18. сеп тем бра
у 14 са ти у При вред ној ко мо ри

Ср би је, би ће та ко ђе по све ће на
овој те ми.

При мед бе, пред ло зи и су ге -
сти је до ста вља ју се Ми ни стар -
ству про све те, на у ке и тех но ло -
шког раз во ја, ис кљу чи во пре ко
по себ ног обра сца ко ји се мо же
пре у зе ти на зва нич ној ин тер нет
стра ни ци Ми ни стар ства про све -
те, на у ке и тех но ло шког раз во -
ја, на имејл nauka@mpn.gov.rs
(у на сло ву меј ла на ве сти: „На -
црт за ко на о Фон ду за на у ку Ре -
пу бли ке Ср би је”).

Пе сти ци ди су отров на хе -
миј ска је ди ње ња ко ја се упо -
тре бља ва ју за су зби ја ње про -
у зро ко ва ча бо ле сти на биљ -
ка ма, биљ них ште то чи на и
ко ро ва у усе ви ма. Они де -
ли мич но ула зе у жи вот ну
сре ди ну и ду же или кра ће
вре ме оста ју у њој, као њен
ин те грал ни са сто јак. Кон -
та ми на ци ја зе мљи шта пе -
сти ци ди ма од но си се пре -
те жно на ње го ву би о ло шку
ком по нен ту. Са вре ме ни пе -
сти ци ди ма ње ути чу на за -
га ђе ње зе мљи шта у ужем
сми слу ре чи, а оно, ако се и
де ша ва, углав ном не тра је
ду го. Њи хо вом при ме ном
жи вот у зе мљи шту се успо -
ра ва, за у ста вља, али се ипак
по пре стан ку де ло ва ња опет
об на вља. Ка ко се упо тре ба
пе сти ци да че сто по на вља,
не ма сум ње да се и ти не га -
тив ни про це си у зе мљи шту
по на вља ју. Све то сла би би -
о ло шку сна гу зе мљи шта, па
је биљ на про из вод ња све ви -
ше упу ће на на „хе миј ско га -
здо ва ње”, што не ми нов но
ду го роч но во ди ка сма ње -
њу укуп не плод но сти зе мљи -
шта.

Пра вил но упо тре бље ни
хер би ци ди вр ло рет ко у зе -
мљи шту тра ју ду же од го -
ди ну да на, ме ђу тим њи хо ва
зло у по тре ба, ка да не у пу -
ће ни ко ри сни ци при ме њу -
ју до зе ве ће од про пи са -
них, во ди ка кон та ми на -

ци ји зе мљи шта у ду жем
тра ја њу, че сто са штет ним
по сле ди ца ма за на ред не усе -
ве. Бак те ри је ни три фи ка то -
ри при вре ме но се инак ти -
ви ра ју при ли ком при ме не
ве ћи не хер би ци да. Ка ко упо -
тре ба ор ган ских ђу бри ва
(стај њак, ком пост, гли сте -
њак, зе ле ни шно ђу бри во)
по ве ћа ва број ност ми кро ор -
га ни за ма у зе мљи шту, та ко
пе сти ци ди упо тре бље ни с
ми не рал ним ђу бри ви ма
има ју на њих де пре сив но и
ре дук ци о но деј ство. Без об -
зи ра на то што ти ефек ти
ни су ду гог тра ја ња, њи хо ва
пер ма нент на упо тре ба до -
во ди до сма ње ња би о ге но -
сти зе мљи шта. П о  б о љ  -
ша ње ста ња мо же се оства -
ри ти при ме ном ши рих пло -
до ре да и укљу чи ва њем у
пло до сме ну ви ше го ди шњих
леп тир ња ча, крм них сме ша
и сл. Мо но кул ту ра ку ку ру -
за или ње го во га је ње у дво -

по љу, што се све ви ше прак -
ти ку је, уз упо тре бу ми не -
рал них ђу бри ва и пе сти ци -
да има нај не по вољ ни ји ути -
цај на жи вот ну спо соб ност
зе мљи шта.

По ред деј ства ин сек ти ци -
да на штет не ин сек те, стра -
да ју и број ни ко ри сни чла -
но ви зе мљи шне фа у не, чи -
ме се њи хо ва по зи тив на уло -
га у зе мљи шту сма њу је. Ми -
кро фло ра раз ла же ор ган ску
ма те ри ју, а гли сте и ми кро -
ан тро по де је усит ња ва ју,
дро бе биљ не остат ке и по -
спе шу ју њи хо во раз ла га ње.
Утвр ђе но је да је раз ла га ње
биљ них оста та ка у зе мљи -
шту ма ње за 25% ако се ми -
кро ан тро по де фу ми га ци јом
ели ми ни шу из ње га.

Не по сред но деј ство ин -
сек ти ци да на ко ри сне ин -
сек те пре да то ре и па ра зи -
то и де у зе мљи шту узро ко -
ва но је њи хо вом ди рект ном
при ме ном. Ин ди рект но,
при ме ном ин сек ти ци да сма -
њу је се број ност ште то чи -
на, та ко да ко ри сни ин сек -
ти оста ју без хра не, па се
њи хо ва по пу ла ци ја сма њу -
је. Та ко ђе, ште то чи не, на
при мер ва ши, знат но бр же
об на вља ју сво ју број ност не -
го њи хо ви при род ни не при -
ја те љи, а бр же сти чу и ре -
зи стент ност на ин сек ти ци -
де, па све то на ру ша ва при -
род ну рав но те жу у агро е ко -
си сте му. Нај ва жни ји пре да -
то ри у зе мљи шту су тр чуљ -
ци (Carabidae). Ве ли ки је
број ште то чи на ко ји ма се
ови ин сек ти хра не: ско чи -
бу бе, ре пи на пи па, ре пи чин
сјај ник, под гри за ју ће со ви -
це, кром пи ро ва зла ти ца,
жит не сте ни це и др. Очу ва -
ње тр чу ља ка од ве ли ког је
зна ча ја за хи ги је ну зе мљи -
шта, али упо тре ба ин сек ти -
ци да ра ди су зби ја ња ште то -
чи на у биљ ној про из вод њи
че сто до во ди до сма ње ња
бро ја ових ко ри сних ин се -
ка та у агро би о це но за ма. Та -
ко ђе, ин тен зив на агро тех -
ни ка хе миј ске по љо при вре -
де сма њу је број ност ки шних
гли ста у зе мљи шту, због че -
га из о ста је ве ли ка по моћ од
њи хо вог де ло ва ња у при род -
ном по бољ ша њу фи зич ких
осо би на и струк ту ре зе мљи -
шта. Та ко су, ре ци мо, фун -
ги ци ди на ба зи ба кра вр ло
ток сич ни за ки шне гли сте.

Иа ко да на шња на у ка ра ди
на про на ла же њу нај по вољ ни -
јих ре ше ња ка да су пе сти ци -
ди у пи та њу, не мо же мо би ти
пот пу но спо кој ни ка да је реч
о при ти ску хе ми је у по љо -
при вре ди. Ипак, по сто је број -
ни на чи ни да се тај при ти сак
сма њи: рад прог но зне слу жбе
у за шти ти би ља, пра ви лан из -
бор и упо тре ба пе сти ци да,
при ме на пло до ре да, уво ђе ње
ор ган ског ра та ре ња и слич -
но. За све то по треб но је не
са мо зна ње већ и про ме на
од но са пре ма биљ ној про из -
вод њи, ко ја тре ба да цр пе ис -
ку ства из тра ди ци о нал не про -
из вод ње и зна ња из но вих
тех но ло ги ја.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 21. септембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ДРУШТВО

Пе сти ци ди 
и зе мљи ште

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Страну припремила
Мирјана 

Марић 

ПРИ ХВА ЋЕН ПРЕД ЛОГ ЗА ПРО МЕТ 
НЕ ПО КРЕТ НО СТИ

Ма њи тро шко ви 
и про це ду ра

НА ЦРТ ЗА КО НА О ФОН ДУ ЗА НА У КУ 
РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

По зив за уче шће у 
јав ној рас пра ви

ЦР ТЕ ЖИ МЕХ МЕ ДА СЛЕ ЗО ВИ ЋА И ЈЕ ЛЕ НЕ ША ЛИ НИЋ ТЕР ЗИЋ

При ро да као по кре тач ин спи ра ци је
У Га ле ри ји са вре ме не умет но -
сти у пе так, 14. сеп тем бра, отво -
ре не су из ло жбе цр те жа Мех -
ме да Сле зо ви ћа под на зи вом
„Ме ди та ци је на Се ни” и Је ле -
не Ша ли нић Тер зић „Ожиљ ци
– усме на исто ри ја пла ни не”.

Ин спи ра ци ја за ра до ве ко је
је пред ста ви ла Је ле на Ша ли -
нић Тер зић би ла је сте на, ко ја
је њен уо би ча је ни мо тив. Она
се већ го ди на ма ба ви ис тра -
жи ва њем не ко ли ко ан тро по ло -
шких кон стан ти у од но си ма
чо век –при ро да.

– Овог пу та то је сте на као
из вор оно га што је еле мен тар -
но и што се ти че сва ког умет -
нич ког де ла, а то је ли ни ја и
ње но кре та ње. Та ко ђе, раз ми -
шља ње о вре ме ну ко је се стал -
но кре ће, али и сто ји. Ра до ви
го во ре о про ме ни прак тич но,
а шта би би ло та ко до бро, та ко
упе ча тљи во и сли ко ви то да се
то ис так не не го сте на. Ја сам

се у тим сво јим раз ми шља њи -
ма по зва ла и на де ло чу ве ног
По ла Се за на, ко ји је, по сма -
тра ју ћи пла ни ну, у свом опу су
на пра вио је дан фан та сти чан и
ве ли ки за о крет у чи та вој исто -
ри ји умет но сти на ја вљу ју ћи но -
во до ба у ли ков ној умет но сти

и сли кар ству уоп ште – ре кла
је Је ле на Ша ли нић Тер зић.

Она је на овом ци клу су ра -
ди ла про те кле три го ди не.

Мех мед Сле зо вић је но ви сег -
мент у свом ства ра ла штву за -
по чео 2012. го ди не, на кон што
је три ме се ца про вео у Па ри зу.

– Та да се ја ви ла иде ја ко ја се
ти ца ла во де, ре ке Се не и не ба.
Ра ди се о то ме да се па ри ско
не бо про ме ни сва ких де сет ми -
ну та, на о бла чи се и та да бу де
мрач но, па се раз ве дри и сун це
за си ја. Пер ма нент не про ме не
ко је се стал но од ра жа ва ју на
во де ној по вр ши ни. На кра ју сам
свео те ути ске, са брао, од у зео и
оста ло је са мо то као не ка су -
шти на ко ја се ме ни учи ни ла
бит ном. Ин спи ра ци ја тра је већ
шест го ди на, јед но пу ње ње енер -
ги је ко ја се аку му ли ра ла и, оно
што је за ни мљи во, ра до ви су
на ста ја ли сук це сив но од 2013.
го ди не – ре као је Сле зо вић.

До са да је с ра до ви ма из овог
опу са одр жао шест или се дам
из ло жби, сва ки пут с но вим.
На из ло жби у Пан че ву су пред -
ста вље ни и ра до ви ко ји ни ка -
да до са да ни су ви ђе ни.

Из ло жбе ће тра ја ти до 24.
сеп тем бра.

ИЗ ЛО ЖБА У НА РОД НОМ МУ ЗЕ ЈУ

ПРИ ЈА ТЕЉ СКИ ОД НО СИ ИЗ МЕ ЂУ 
СР БИ ЈЕ И САД

Сто го ди на од пр ве
срп ске ди пло мат ске
ми си је у Ва шинг то ну

Из ло жба „САД –Ср би ја, 1918–
2018, ди пло мат ски и кул тур -
ни од но си” отво ре на је у пе -
так, 14. сеп тем бра, у Све ча ној
са ли На род ног му зе ја Пан че -
во. Ка ко су ау то ри на ве ли, иде -
ја је да се на овај на чин су -
бли ми ра је дан бу ран век и
осве тле нај бит ни ји де та љи у
ди пло мат ској и кул тур ној ре -
ла ци ји две ју зе ма ља ко је су
ге о граф ски уда ље не, еко ном -
ски, по ли тич ки и кул тур но
аси ме трич не, али ис пре пле -
те не мно гим за јед нич ким ин -
те ре си ма и аспи ра ци ја ма.

Век ко јим се из ло жба ба ви
обе ле жи ла су два свет ска ра та,
то ком ко јих су вла да ли ја ки
са ве знич ки од но си Ср би је и
САД и брат ство по оруж ју ме -
ђу вој ни ци ма са обе стра не,
што је збли жи ло две зе мље,
али и два раз ли чи та дру штве -
на уре ђе ња и још раз ли чи ти је
по гле де на стре мље ње бо љем
и пра вед ни јем све ту, по себ но
људ ским пра ви ма и де мо крат -
ским сло бо да ма са вре ме ног
све та.

Док је у Ср би ји од 1945. до
1992. вла да ло ми шље ње да се
то мо же оства ри ти је ди но у
соц ре а ли стич ком дру штве ном
уре ђе њу, САД су то ком чи та -
вог 20. ве ка на сто ја ле да свој
си стем вред но сти у до ме ну људ -
ских пра ва и де мо крат ских сло -
бо да на мет ну као глав ну ци -
ви ли за циј ску те ко ви ну на ко -
јој по чи ва њи хо во дру штво и
по том ре а ли зу ју у прак си.

Из ло жбу је отво рио ди рек -
тор На род ног му зе ја Пан че во
Ми ро слав Бир цлин, ко ји је том
при ли ком за хва лио аме рич кој
ам ба са ди јер је омо гу ћи ла да
и на ши су гра ђа ни по гле да ју
по став ку, као и ау то ри ма Бо ри
Ди ми три је ви ћу из За је ча ра и
Ми ла ди ну Ми ло ше ви ћу из Бе -
о гра да, ко ји су ра ди ли на при -
ку пља њу по да та ка.

Он је на гла сио да је ово сја -
јан на чин да се по се ти о ци упо -
зна ју са исто риј ским лич но -

сти ма и до га ђа ји ма ко ји су се
де ша ва ли у за јед нич кој исто -
ри ји ових две ју др жа ва.

– Мо жда ни смо има ли ве -
ли ки ути цај на кул ту ру, али је
до при нос у на у ци зна ча јан, јер
су љу ди са ових про сто ра до -
при не ли да свет уз на пре ду је –
ре као је Ми ро слав Бир цлин.

Је дан од ау то ра, Ми ла дин Ми -
ло ше вић, об ја снио је да је из -
ло жба на ста ла по во дом обе ле -
жа ва ња сто го ди на од пр ве срп -
ске ди пло мат ске ми си је, ко ја је

би ла 1917. го ди не у Ва шинг то -
ну. Ис та као је да је упра во Аме -
ри ка би ла пр ва пре ко о ке ан ска
др жа ва с ко јом је Ср би ја ус по -
ста ви ла ди пло мат ске од но се.

По дроб ни ју при чу о са рад -
њи и исто ри ји ко ја по ве зу је на -
шу зе мљу са Сје ди ње ним Аме -
рич ким Др жа ва ма ис при чао је
кроз пре зен та ци ју Бо ра Ди ми -
три је вић.

Из ло жбу је отво рио но ви ата -
ше за кул ту ру аме рич ке ам ба -
са де Мајкл Брук.
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Ma re le Fe sti val s-a desfășurat în trei spec ta -
co le, pe par cur sul a trei zi le între 23 și 25 au -
gust). La Ov cea s-au pre zen tat an sam blu ri
fol clo ri ce, so liști  vo ca li și in stru men tiști , or -
che stre și ta ra fu ri, for mații co ra le și gru pu ri
vo ca le  din mai to a te localitățile no a stre, pre-
zentând te za u rul fol clor, tra diția, cântecele și
creației populară a românilor din Ba nat. Ov -
cea a găzduit această ma ni fe sta re după do-
uăzeci de ani, dând dovadă de o bună or ga -
ni za re.

la Ma re le Fe sti val și-au anunțat par ti ci pa rea
19 localități, 17 for mații de dan su ri, 9 or che -
stre, 12 co ru ri și 39 de so liști  vo ca li și in stru -
men tiști   în con cu rență. Ina u gu ra rea festivă
a avut loc pe da ta de 23 au gust . Cu acest pri -
lej, ga zde le s-au prezen tat cu  un pro gram de
ex cepție  la ca re au par ti ci pat to a te secții le
Societății Cul tu ral-Ar ti sti ce ,,Ste a ua” din
această lo ca li ta te. La pro gra mul ina u gu ral s-
au pre zen tat Li dia și Fi ruța Ci na, pre cum și
or che stra, for mația de dan sa to ri și gru pul
vo cal din Ov cea.  Pe scenă au ur cat apoi co -
ru ri lor și gru pu ri lor vo ca le iar în pro gra mul
de sti nat ta ra fu ri lor și or che stre lor, s-au pre -
zen tat or che stra de muzică populară a
S.C.A. ,,Ste a ua” din Ov cea, ta ra ful de muzi-
că populară al Căminului Cul tu ral ,,Do i na”
din Uzdin, ta ra ful de muzică populară al
Societății Cul tu ral-Ar ti sti ce ,,Ion Creangă”
din Do lo a ve și or che stra de muzică popula-
ră a Societății Cul tu ral-Ar ti sti ce ,,Ve se lia”
din Glo go ni. 

În fața spec ta to ri lor au evo lu at an sa blu ri -
le fol clo ri ce din Ov cea for mația  de dan su ri
de la  Bi se ri ca  Or to doxă Română ,,Sf. Ghe -
org he” din Uzdin, A.A.C. ,,Vic hen tie Pe tro -
vi ci Bocăluț” din To rac,  Căminul Cul tu ral

MA RE LE UI FE STI VAL DE FOL CLOR AL ROMÂNILOR DIN VO I VO DI NA, RE PU BLI CA SER BIA 

PĂSTRAREA PA TRI MO NIULUI PO PU LAR 

,,Do i na” din Uzdin,  So ci e ta tea Cul tu ral-
Artistică ,,Dr. Ra du Flo ra” din Sa tu-No u, Că-
minul Cul tu ral ,,25 Mai” din Do lo a ve, A.C.
,,Ti ne re tul” din Sân-Mi hai și So ci e ta tea Cul -
tu ral-Artistică ,,Ve se lia” din Glo go ni.

Cel de-al do i lea spec ta col
Spec ta co lul de vi ne ri 24 au gust a fost deschis
de Or che stra de Muzică Populară a Români-
lor din Vo i vo di na, condusă de mr. Ro man
Bu gar, ca re a in ter pre tat o suită de me lo dii
po pu la re românești. Pe scenă au ur cat so -
liști  vo ca li și in stru men tiști , ti ne ri in ter preți,

de bu tanți, pre cum și in ter peți con sac rați, au -
ten ti ci rap so zi ai mu zi cii po pu la re românești
atât de la noi cât și din România, for mații de
dan su ri po pu la re, for mații co ra le și ta ra fu ri
de muzică populară românească.
Mo men te de o se bi te au ofe rit in vi tații  și oa -

speții  fe sti va lu lui,  pre cum și so liști i vo ca li și
in stru men tiști  con sac rați, la u reați ai ediții lor
an te ri o a re ale Ma re lui Fe sti val. În fi na lul ce -
lui de al do i lea spec ta col s-a  pre zen tat,
S.C.A. ,,PKB” din Pa din ska Ske la cu o suită
de dan su ri sârbești în ca li ta te de oa speți ai
Ma re lui Fe sti val. 

Cel de-al tre i lea con cert
La încputul ce lui de al tre i lea con cert al fe sti -
va lu lui, s-au pre zen tat gru pu ri vo ca le, după
ca re a ur mat or che stra de muzică populară
„Lyra” a Aso ciaţiei  pen tru Artă și Cultură
Românească „Vic hen tie Pe tro vi ci Bocăluţ”
din To rac. apoi for maţii le de dan su ri,
S.C.A. „Lu mi na” din Ian caid și  S.C.A. „Mi -
hai Emi ne scu” din Coștei.

După pre zen ta rea for maţii lor de dan su ri,
pe sce na fe sti va lu lui a ur cat Or che stra de
Muzică Populară a Românilor din Vo i vo di na
(di ri jor: Graţian Pe tro vi ci, co or do na tor ar ti -
stic: Pe tru Po pa). S-au pre ze tat apoi ze ce so -
liști  vo ca li de bu tanţi: Na tașa An gel co vi ci
(Ov cea), Ma ri ne la At na gea (Coștei), Isi do ra
Io viţă (Ian caid), Io ne la Păuţă, Da niel Colo-
joară, Eu ge nia Pro dan și Ado nis Voin (Coș-
tei) și so liști i in stru men tiști : Dar co Ne da -
acor deon (Uzdin), Da vid Bu tan – cla ri net
(Coștei) și De nis Lupșor – vioară (Eci ca). 
Au ur mat so liști  vo ca li și in stru men tiști  ca re
au par ti ci pat și la ediţii le pre ce den te ale fe sti -
va lu lui, prin tre  ca re so li ste le vo ca le: Sa ne la
Căilean, Vir gi nia To tan, Cla u dia Ci na, Ma ri -
na Jur ca și An dre ea Șoșdean pre cum și so -
liști i in stru men tiști  la vioară Vic tor Ra du și
Adrian Bu gar. 

Apla u ze le pu bli cu lui a stârnit și in ter pre -
ta rea ve sti tu lui in ter pret la flu i er Bo ra Du gić.
În par tea finală s-a pre zen tat, an sam blul fol -
clo ric „Ko lo” din Arad  (co or do na tor ar ti stic:
Dar ko Voš ti nar).  

În con ti nu a re, au fost de cer na te  pre mi i le
ediţiei din acest an a Ma re lui Fe sti val de Fol -
clor al Românilor din Vo i vo di na – R. Ser bia

– Ov cea 2018. Pre mi i le au fost acor da te de
conf.univ. dr. Da na Chi fu, ca re în ca li ta te de
președin te a ju ri u lui s-a adre sat la începutul
festivităţii de de cer na re a pre mi i lor.

Cea de a 58-a Ediție a Ma re lui Fe sti val de
Fol clor al Românilor din Vo i vo di na – R. Ser -
bia – Ov cea 2018, a fost o ediție reușită. A
do ve dit că românii din Ba nat păstrează tra -
diții le, obi ce i u ri le, lim ba și iden ti ta tea
națională. Co stu me le su per be pre cum și in -
ter pre ta rea calitativă au tre zit in te re sul spec -
ta to ri lor. De ase me nea s-a aco r dat o atenție
deosebită de bu tanţilor ca re au pre zen tat cân-
tece po pu la re românești ca re nu au fost in -
ter pre ta te la  ediții le pre ce den te ale fe sti va lu -
lui. În altă or di ne de idei este vred nic de
amin tit fap tul că ediţia din acest an  a avut un
re per to riu ca li ta tiv,  ieșit din co mun faţă de
ediţii le pre cen den te.  

Ju riul în com po nența: conf. univ. dr. Da na
Chi fu  (președin te), prof. Le ri Men ger și Da -
ni e la Pe tro vi ci, co re graf a eva lu at con cu -
renții ca re s-au pre zen tat la fe sti val.

SĂRBĂTOARE A  CÂNTECULUI ȘI JO CU LUI PO PU LAR
ROMÂNESC

Do rel Ci na, președin te le Con si li u lui Exe cu tiv al Ma re lui Fe sti val de Fol clor al Ro-
mânilor din Vo i vo di na și președin te le Co mi te tu lui Lo cal de Or ga ni za re a evi -
dențiat , între al te le, că la această emu lație pretstigioasă, in ter preții  înzestrați au
con fir mat bogăția pa tri mo niul  po pu lar al românilor de pe ace ste me le a gu ri, prin
cântecele și dan su ri le au ten ti ce,  dar și prin fru mu sețea por tu lui po pu lar.



Cvar te tul de pian “Ani ma to” este
înfiinţat în 2013 în cla sa pro fe so a rei
Ve sna Jan ssens profesoară la Ca te -
dra de Muzică de Cameră la Aca de -
mia de Muzică din No vi Sad. Cvar -
te tul interpretează cu multă pri ce -
pe re muzică de ca li ta te, având un
re per to riu ales și bi ne con ce put.

În com po nenţa cvar te tu lui “Ani -
ma to” sunt: Ma ri ja Obre no vić
(pian), Te o do ra Bo le a nț (vioară),
Je le na Mi tro vić (violă) și Jo va na
Mi len ko vić (vi o lon cel), ca re au ab -
sol vit Aca de mia de Ar te din No vi
Sad. De la înființare și până azi,
cvar te tul exită în această com po -
nenţă. Începând cu anul tre cut,
cvar te tul arw ca men tor pe pro fe so -
rul De jan Su bo tić de la Fa cul ta tea
de Ar te Mu zi ca le din Bel grad.

Încă de la început, cvar te tul
“Ani ma to” s-a încadrat în activiăţile
și eve ni men te le or ga ni za te de Aca -
de mia de Ar te din No vi Sad din tre
ca re ce le mai im por tan te sunt: ”A-
fest”, con cer te le Ca te drei de muzică
de cameră, con cer te ale stu denților
la com po ziție. Prin re per to riul de -
se bit, do resc să ex tindă ori zon tu ri le
pu bli cului  și în afa ra re per to ri u lui
mu zi cii cla si ce, ast fel încât optează
pen tru pi e se mu zi ca le ale com po zi -
to ri lor con tem po ra ni mai puțin cu -
no scuţi.

O deosebită ono a re și plăcere au
atun ci când interpretează me lo dii
cum sunt „Ho ra sârbă”, a com po zi -
to ru lui no stru con tem po ran Alek -
san dar S. Vu jić, ca re a com pus în
spe cial pen tru acest an sam blu o
nouă ver si u ne a ace stei com po ziții.
De ase me nea, au par ti ci pat la Fe sti -
va lul de muzică sârbă și rusă
„Balșoi“ or ga ni zat de Emir Ku stu ri -
ca, în Dr ven grad pe Mo kra Go ra.

În do rința de a for ma și a obține
ex pe ri ențe noi, în au gust 2015, par-

ticipă la Fe sti va lul „Sa ra je vo
Cham ber Mu sic Fe sti val“ un de co-
laborează cu pro fe so ri de re nu me,
mem bri ai Cvar te tul de co a r de
“Man hat tan” (Cur tis Ma com ber,
Cal vin Wi ers ma, John Dex ter,
Chris Finck). Participă la cur su ri le
pro fe so ri lor de re nu me din SUA:
Ke mal Ge kić, Step hen Go sling și
alții.  Pen tru a tre zi conști en ti za rea
pri vind păstrarea is to ri ei și a pa tri -
mo ni u lui cul tu ral pen tru ca Mu -
zeul Națio nal din Sa ra i e vo să își
reînceapă ac ti vi ta tea, cvar te tul
“Ani ma to” a susţinut un con cert de
muzică de cameră în sa la ace stei
clădiri impunătoare, un de s-au pre -
zen tat și alți par ti ci panți de seamă
din viaţa muzicală din Sa ra je vo.
Cvar te tul “Ani ma to” colaborează
cu pro fe so rii Vi da Vu jić din Au stria
și Ma rio Pe rez din Spa nia. 

Este vre dic de amin tit fap tul că
cvar te tul este câștigătorul pre mi i lor
la Con cur sul in ter națio nal “Da vo -
rin Jen ko” din Bel grad (2014 și
2015)  un de au cu ce rit pre miul II)
și pre miul întâi la Con cur sul in ter -
națio nal “Don ne in Mu si ca” la Kra -
gu je vac, în 2016. În no i em brie 2015
participă la pro i ec tul “Atac Cul tu -
ral”, con ce put ca o pro mo va re a tu -
tu ror ra mu ri lor de artă ale Aca de -
mi ei și or ga ni zat în to a te orașele
din Vo i vo di na.

Cvar te tul „Ani ma to” a re a li zat o
se rie de con cer te uma ni ta re la Ru -
ma, Ša bac, No vi Sad, Pan ci o va și
Bel grad.

Cu oca zia Zi lei In ter națio na le a
Mu zi cii, cvar te tul a susţinut un
con cert la Sa tu Nou, după ca re a ur -
mat un con cert la Ga le ria SA NU
din Bel grad. În iu lie și au gust Cvar -
te tul „Ani ma to” a par ti ci pat la fe -
sti va lu ri le in ter națio na le de muzică
de cameră din Bul ga ria și Slo ve nia.

În urmă cu trei ani, în ca drul Șco -
a lii de Înalte Stu dii pen tru Edu ca -
to ri„Mi ha i lo Pa lov” – Vârșeț, a lu at
ființă Ate li e rul cre a tiv „Aca de mi ca”
la iniția ti va pro fe so ri lor dr. Eu fro -
zi na Gre o neanț, dr. Eu gen Cin ci,
dr. Mir cea Măran și conf. dr
Brândușa Juică.

S-au or ga ni zat lansări de car te
cum sunt:vo lu mul  Me mo rie și tra -
diție familială al dr. Eu fro zi na Gre -

o neanț, ro ma nul „Fi o re la” al Ma ri -
a nei Stra tu lat pre cum și al te vo lu -
me. Oa speții  au fost pro fe so a ra
conf. univ. dr. Mi ha e la Bu cin și Sza-
bó Zsolt lec tor de lim ba română la
Ca te dra de Lim ba Română a
Universității din Seg he din.

Ul te ri or,  s-a inițiat și o trupă de
te a tru. Ast fel anul tre cut, tru pa de

te a tru s-a pre zen tat pen tru pri ma
dată în ca drul Zi le lor de Te a tru ale
Românilor din Ser bia cu spec ta co lul
„Pro fe so rul de franceză” de Tu dor
Mușate scu, re gie Iu lian Ur su le scu.
Spec ta co lul nu a fost no mi na li zat,
dar s-au obținut câteva pre mii im -
por tan te: Ma ri a na To tan (ac trița se -
rii) și pre miul pen tru de but, Eli za -
be ta Lazăr pre miul pen tru pre stația
scenică, Ma ri bel Po pa, pre miu pen -

tru pre stația scenică iar Li li a na Bar -
bu lov, pre miul pen tru sce no gra fie.

Anul ace sta au pregătit pi e sa
„Re vi zo rul ” de N.A. Go gol, adap -
ta rea și re gia fi ind semnată de Că-
tălin Ur su, ac tor pro fe si o nist la Te -
a trul națio nal din Ti mișoa ra și pro -
fe sor de ac to rie la Li ceul „Ioan Vi -
du” din Ti mișoa ra.

Va len tin Mic s-a născut în anul 1974
la Pan ci o va. Șco a la Generală o termi-
nă la Sa tu Nou, iar apoi frecventează
Li ceul și Aca de mia Pedagogică la
Vârșeţ. În anul 2016 a încheiat stu di -
i le de ma ste rat la Fa cul ta tea de
Științe Po li ti ce Ad mi ni stra ti ve și ale
Comunicării ”Ba beș-Bo lyai ” din
Cluj-Na po ca un de în mo men tul de
față frecventează stu di i le doc to ra le.
În tim pul stu denţiei , între anii 1993-
1995, redactează ru bri ca „Pasărea
Vârșeţului” din ca drul emi si u nii în
lim ba română a Po stu lui de ra dio in -
ter co mu nal V.A.P. (Vârșeţ, Ali bu nar
și Plan diște), emi si u ne consacrată ti -
ne ri lor ta len taţi și pa si o naţi de di fe ri -
te do me nii ale ar tei. 

Va len tin Mic debutează re vi sta „Tri -
bu na ti ne re tu lui”.Publică ver su ri în
re vi ste de cultură atât din țară cât și
din România. Po e zi i le îi sunt pre mi -
a te la mai mul te con cur su ri de po e -
zie și anu me: Pre miu spe cial la con -
cur sul de po e zie „Ale xan dru Je be le -
a nu” al re vi stei „He li o po lis” din Ti -
mișoa ra (1998). 

În anul 1997 s-a an ga jat la săptă-
mânalul „Li ber ta tea”, pe post de zi a -
rist un de lucrează și în pre zent Între
anii 2006 și 2008 deţine funcţia de
re dac tor-co or do na tor al re vi stei ti -
ne ri lor români din Vo i vo di na „Ti ne -
reţea ”.  

Din anul 2007 este și mem bru al
Aso ciaţiei  zi a riști lor pro fe si o niști
din România, iar din anul 2008,
mem bru al Aso ciaţiei  Scri i to ri lor
din România. Este și mem bru al
Aso ciației  Scri i to ri lor și Traducăto-
rilor Li te ra ri din Pan ci o va, re spec tiv
al Aso ciației  pen tru Afir ma rea Ar tei
”ARS” din Vârșeț

Este fon da to rul și pri mul preșe-
din te, din anul 2006, al Or ga ni zaţie i
Non gu ver na men ta le “Cen trul eu ro -
re gi o nal pen tru de zvol ta rea societă-
ţii în me dii mul ti et ni ce  - In me di as
res” din Pan ci o va, iniţia to rul și fon -
da to rul re vi stei din ca drul ace stei or -
ga ni zaţii  cu de nu mi rea “XXI vek”
(se co lul XXI). 

Din anul 2009 a fost mem bru al
Con si li u lui pen tru Re laţii le In ter et -
ni ce al Mu ni ci pi u lui Pan ci o va, 2005
și 2009 a îndeplinit funcţia de mem -
bru al Con si li u lui de ad mi ni straţie  al
Societăţii Zi a riști lor din Vo i vo di na
iar în anul 2009 este ales mem bru în
con du ce rea Uni u nii Zi a riști lor din
Ser bia. A par ti ci pat la mai mul te
sim po zi o a ne și con gre se din do me -
niul zi a ri sti cii în țară și străinătate.

• Ca re sunt începuturile po e ti ce
ale po e tu lui Va len tin Mic?

– Po e zia o port în mi ne pro ba bil
de la naște re. Sunt si gur că Ea este un
dar al Cre a to ru lui și o mi si u nea a
mea pe pământ. Am de sco pe rit-o în
de pli na ei mărăție abia în cla sa I-a a
Li ce u lui, când pro fe so rul de limbă și
literatură a ce rut de la noi să ci tim
cât mai mul te cărți de proză și po e -
zie, în fe lul ace sta să ne îmbogățim
vo ca bu la rul. Atun ci i-am de sco pe rit
ma ri poeți pe Ma rin So re scu și pe
Vas ko Po pa, pen tru mi ne doi poeți
neîntrecuți pen tru pe ri o a da când au
cre at. Apoi au început războaiele pe
te ri to riul fo stei RS FI, em bar goul și
re stricții le de cu rent și în loc să mă
plic ti sesc prin caf fe-ba ru ri ca și ma -
jo ri ta tea pri e te ni lor mei de atun ci,
eu am început să scriu, să ci tesc și să

rămas ca să ser vesc adevărului. În
pro fe sia noastră este cea mai înaltă
funcție posibilă. Min te sau manipu-
lează ori nu știe ce este jur na li smul
cel ca re susține că a îndeplinit o
funcție mai înaltă decât cea de a slu ji
adevărului. 

• Sun teți fon da to rul și pri mul pre-
ședin te,al Or ga ni zaţie i Non gu ver na -
men ta le “Cen trul eu ro re gi o nal pen -
tru de zvol ta rea societăţii în me dii
mul ti et ni ce  - „In me di as res”” din
Pan ci o va. 

– ”In me di as res” a fost o oglindă
a mem bri lor săi. ”In me di as res” au
for mat-o un grup de in te lec tu a li din
Pan ci o va de di fe ri te pro fe sii și
naționalități cu sco pul de a pro mo va
va lo ri le cul tu ra le co mu ne și de a de -

zvol ta și mai mult di a lo gul in ter cul -
tu ral. Pan ci o va este orașul ca re se
po a te mândri cu o lu me pașnică și
tolerantă și cu o tra diție a con viețui -
rii înfiptă în te me le i i le sa le. Din di fe -
ri te mo ti ve în ul ti mii doi ani am mai
re dus din activități dar or ga ni zația
încă există și încetul cu încetul re vi -
ne pe scenă. Fap tul ca re a ca rac te ri -
zat-o a fost co la bo ra rea cu apro a pe
to a te in sti tuții le cul tu ra le de pe te ri -
to riul Mu ni ci pi u lui Pan ci o va dar to-
todată am avut co la bo ra re bună și cu
in sti tuții  și or gan ziații  de la ni vel de
Pro vin cie și Republică. 

• Ca re este sfe ra D-voastră de in -
te res la ora actuală?

– Am in ve stit în per fecțio na rea
mea profesională încă câțiva ani de
viață. Între al te le am ab sol vit și stu -
di i le de ma ste rat la Fa cul ta tea de
Științe Po li ti ce și ale Comunicării
din ca drul Universității ”Ba beș-Bo -
lyai ” din Cluj-Na po ca, ca re este în
mo men tul de față cea mai presti-
gioasă Uni ver si ta te din această par te
a Eu ro pei cu li nii de stu dii în lim bi le
engleză, germană, română și ma-
ghiară. În anul 2017 am înscris stu dii
de doc to rat în ca drul ace stei
facultăți, te ma te zei fi ind ”De zvol ta -
rea sustenabilă a pre sei în lim bi le
minorităților națio na le”. În ul ti mii
ani am par curs și ze ci de se mi na rii

ca re îmi ajută să cu nosc mai bi ne
ten dințele  noi în do me niul jur na li -
smu lui. Dezvoltările teh no lo gi ce și
apa riția de me dia so ci a le creează noi
stan dar de pen tru ce înseamnă un re -
por taj de ca li ta te. Acum nu tre bu ie
do ar să creăm o po ve ste, tre bu ie să
fim ca pa bi liși să cre am tot ce este in -
clus în ea – de la fo to gra fii la di stri -
bu i rea ști rii în mass-me dia re spec tiv
în rețele le so ci a le. To tuși cea mai
ma re plăcere mi-o prezintă va canțel e
pe tre cu te cu fa mi lia mea și mă tot
gândesc cum să fac să le am cât mai
mul te în de cur sul anu lui. 

ment a mai aștep tat câțiva ani. To -
tuși, po e zia mi-a ofe rit fo a r te mul te
posibilități și mi-a deschis mai mul te
uși în viață. 

• De un de ne vo ia de po e zie?
– Po e zia este de fapt ce ea ce mă

de fi nește , ce îmi dă ari pi să zbor în
zările tul bu ri ale realității no a stre, ce
îmi dă forța necesară să lupt cu ob -
sta co le vi zi bi le și in vi zi bi le ce ne în-
conjoară sau ne împovărează mer sul.
Un pri e ten pic tor mi-a spus că el-
pic to rul este do ar in ter me di a rul pe
pământ din tre Dum ne zeu și artă. Și
eu cred că și noi cei ce ne ocupăm cu
scri sul avem ace lași rost, să fa cem lu -
mea mai bună și viața mai frumoasă,
să hrănim su fle te le oa me ni lor cu lu-
mină. Este o mi si u ne cu ca re nu mai
Dum ne zeu te po a te înzestra. Ea nu
se po a te învăța pen tru că ori îți este
dată ori nu-ți este dată, la fel ca și
mu zi ca, pic tu ra, dan sul... Pen tru mi -
ne ori ce artă reprezintă o con fir ma re
a pre zenței lui Dum ne zeu pe Pământ
și cu cât o consumăm mai mult cu
atât înnobilăm spațiul din jur, pri e te -
nii și fa mi i le no a stre și chi ar oa me nii
ne cu no scuți ca re respectă ar ta ca cea
mai ma re re a li za re a ome ni rii. 

Îmi amin tesc de pri ma D-voastră
plachetă de ver su ri. Cred că nu
greșesc dacă afirm că ni ci un vo lum
de de but nu a tre zit un ast fel in te res
atât de ma re in rândul iu bi to tri lor de
po e zie ca acest  vo lum. 

– Vo lu mul de de but s-a întitulat
”Zbo rul cu vin te lor spi no a se” și el a
re flec tat ati tu di nea mea față de mi -
ze ri i le războiului și a sărăciei de
atun ci. Mă re fer atât la sărăcia mate-
rială cât și la cea spirituală de la înce-
putul ani lor 90. În legătură cu acest
vo lum au exi stat păreri di fe ri te în
rândul cri ti cii li te ra re. Cei mai mulți
au lăudat cu ra jul cu ca re am înnotat
în lu mea po e zi ei în timp ce alții au
con te stat sti lul puțin cam re bel. De -
si gur că părerea pu bli cu lui este fo ar -
te importantă pen tru ori ce cre a tor
de artă, dar mai im por tant pen tru
mi ne atun ci a fost ca ver su ri le me le
să fie ci ti te și apre ci a te de ge ne rația
mea, abia trecută de vârste de 20 de
ani, ca re la fel ca și mi ne, s-au aflat în
căutarea de si ne, într-o lu me afec ta tă
de războaie și sărăcie și deznădejde.  

• După o le ge nescrisă, apro a a pe
fi ec re po et se ocupă și cu zi a ri sti ca.
Cum de li mi tați acest mod de ex pri -
ma re? 

– În cla sa a IV-a de Li ceu am avut
fe ri ci rea să re dac tez o emi si u ne la
po stul de ra dio in ter co mu nal
”Vârșeț-Ali bu nar și Plan diște” cu se -
diul în Vârșeț. Timp de trei ani am
con ti nu at să re dac tez, odată pe săp-
tămână, emi si u nea dedicată ti ne ri -
lor. Pe lângă fap tul că am învățat de
la zi a riști i  is cu siți sec re te le pro fe si ei,
am reușit și să câștig și niște ono ra rii
de stul de fru mo a se pen tru vre mea
ace ea, ast fel că am reușit și să îmi ac -
hit anu mi te chel tu i e li ale școlarizării,
chi ri ei... Mo men tul cru cial s-a pe tre -
cut în anul 2008 când m-am an ga jat
pe post de zi a rist la Ca sa de Presă și
Editură ”Li ber ta tea” un de am înde-
plinit di fe ri te funcții iar cea mai im-
portantă pe ca re am avut-o a fost și a

Vineri, 21 septembrie 2018

pancevac@pancevac-online.rs
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INE R VIU: VA LEN TIN MIC

DO AR ÎN SLUJ BA ADEVĂRULUI
ATE LI E RUL CRE A TIV „ACA DE MI CA” DIN VÂRȘEȚ

Activități dem ne
de laudă

CVAR TE TUL “ANI MA TO”

Sen si bi li ta te și pa si u ne

scriu, din ce în ce mai mult. In te re -
sant de spus că apro a pe în întregime
pri mul meu vo lum de po e zii a fost
scris la za rea lumănării. De ja, un de -
va în cla sa a III-a de Li ceu pri mul
meu vo lum a fost pregătit pen tru ti -
par dar din ca u za cri zei acest mo -
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Но ви нар ство у
слу жби исти не
» страна IV

Жи вот је леп ако
уме мо 
да га жи ви мо
» страна V

Труд, зна ње и рад
» страна VI 

Дуга традиција
» страна VI

Ве ли ки фе сти вал је одр жан то ком три
ве че ри, од 23. до 25. ав гу ста. У Ов чи су
би ли при сут ни фол клор ни ан сам бли, во -
кал ни и ин стру мен тал ни со ли сти, ор ке -
стри и ма ли ин стру мен тал ни са ста ви,
ко ји су пред ста ви ли фол клор ну ри зни цу,
тра ди ци ју, пе сме и на род но ства ра ла -
штво Ру му на из Ба на та. Се ло Ов ча би ло
је до ма ћин ове ма ни фе ста ци је по сле два -
де сет го ди на и по но во се до ка за ло као до -
бар до ма ћин.

На фе сти ва лу се пред ста ви ло 19 на се ље -
них ме ста, 17 фол клор них ан сам ба ла, де -
вет ор ке ста ра, 12 хо ро ва и 39 во кал них и
ин стру мен тал них со ли ста, ко ји су се так -
ми чи ли. Све ча но отва ра ње при ре ђе но је
23. ав гу ста и том при ли ком се сво јим из -
вр сним про гра мом пред ста вио до ма ћин,
тач ни је све сек ци је Кул тур но-умет нич ког
дру штва „Сте а уа”. У про гра му све ча ног
отва ра ња уче ство ва ле су Ли ди ја и Фи ру -
ца Ћи на, као и ор ке стар, фол клор ни ан -
самбл и гру па во кал них со ли ста из Ов че.

На кон то га на сце ни су се пред ста ви ли
хо ро ви и во кал не гру пе, а у де лу про гра -
ма по све ће ном ор ке стри ма и ин стру мен -
тал ним са ста ви ма на сту пи ли су на род ни
ор ке стар КУД-а „Сте а уа” из Ов че, ин -
стру мен тал ни са став До ма кул ту ре „До и -
на” из Уз ди на, на род ни ин стру мен тал ни
са став Кул тур но-умет нич ког дру штва
„Јон Кре ан га” из До ло ва и ор ке стар на -
род не му зи ке Кул тур но-умет нич ког дру -
штва „Ве се ли ја” из Гло го ња.

У по след њем де лу ве че ри на сту пи ли су
фол клор ни ан самбл из Ов че, ан самбл на -
род них ига ра ру мун ске пра во слав не цр -
кве Св. Ге о р ге из Уз ди на, Кул тур но-умет -
нич ко дру штво „Др Ра ду Фло ра” из Ба -
нат ског Но вог Се ла, Дом кул ту ре „25.
мај” из До ло ва, фол клор ни ан самбл

„Ти не ре тул” из Ло ка ва и Кул тур но-
-умет нич ко дру штво „Ве се ли ја” из Гло го ња.

Дру го ве че
Дру ге ве че ри фе сти ва ла, 24. ав гу ста, пр ви
су на сце ну иза шли чла но ви Ор ке стра на -
род не му зи ке Ру му на из Вој во ди не, под ру -
ко вод ством мр Ро ма на Бу гар, ко ји се пред -
ста вио спле том ру мун ских на род них ме ло -
ди ја. На кон то га су се на сце ни пред ста ви -
ли во кал ни и ин стру мен тал ни со ли сти,

мла ди из во ђа чи, де би тан ти, као и по зна ти
ин тер пре та то ри, ау тен тич ни из во ђа чи ру -
мун ске на род не му зи ке из на ше зе мље и
Ру му ни је, као и фол клор ни ан сам бли, хо -
ро ви и ор ке стри ру мун ске на род не му зи ке.

По себ не мо мен те су нам пру жи ли го -
сти фе сти ва ла, као и во кал ни и ин стру -
мен тал ни со ли сти, до бит ни ци на гра да на
прет ход ним фе сти ва ли ма. На кра ју дру ге
ве че ри пред ста ви ли су се го сти из КУД-а
ПКБ из Па дин ске Ске ле спле том срп ских
на род них ига ра. 

Во кал не гру пе
На по чет ку тре ће ве че ри фе сти ва ла пред -
ста ви ле су се во кал не гру пе, на кон че га су
на сту пи ли чла но ви на род ног ор ке стра
„Ли ра” Дру штва за умет ност и кул ту ру
„Ви кен ти је Пе тро вић Бо ка луц” из Тор ка.
На кон то га су на сту пи ли фол клор ни ан -
сам бли КУД-а „Лу ми на” из Јан ко вог Мо ста
и КУД-а „Ми хај Еми не ску” из Ку шти ља.

После фол клор них ан сам ба ла на сце ну
је сту пио Ор ке стар на род не му зи ке Ру му -
на из Вој во ди не (ди ри гент: Гра ци јан Пе -
тро вић; умет нич ки ко ор ди на тор: Пе тар
По па). Пред ста ви ло се и сле де ћих де сет
во кал них со ли ста, де би та на та, и то: На та -
ша Ан ђел ко вић (Ов ча), Ма ри не ла Ат на ђа
(Ку штиљ), Иси до ра Јо ви ца (Јан ков Мост),
Јо не ла Па у ца, Да ни јел Ко ло жо а ра, Еу ђе -
ни ја Про дан и Адо нис Во ин (Ку штиљ),
као и ин стру мен тал ни со ли сти: Дар ко
Не да (хар мо ни ка) из Уз ди на, Да вид Бу тан
(кла ри нет) из Ку шти ља и Де нис Луп шор
(ви о ли на) из Еч ке.

По сле њих на сце ну су иза шли во кал ни
и ин стру мен тал ни со ли сти ко ји су на сту -
па ли и на прет ход ним фе сти ва ли ма, ме ђу
ко ји ма во кал не со лист ки ње: Са не ла Ка и -
ле ан, Вир ђи ни ја То тан, Кла у ди ја Ћи на,
Ма ри на Жур ка и Ан дреа Шош де ан, као и
ин стру мен тал ни со ли сти на ви о ли ни
Вик тор Ра ду и Адри јан Бу гар.

Ве ли ки апла уз пу бли ке до био је чу ве ни
из во ђач на фру ли Бо ра Ду гић. У за вр -
шни ци се пу бли ци пред ста вио фол клор -
ни са став „Ко ло” из Ара да (умет нич ки
ко о р ди на тор: Дар ко Во шти нар).

У на став ку ве че ри до де ље не су на гра де
Фе сти ва ла фол кло ра Ру му на из Вој во ди -
не – Ре пу бли ка Ср би ја – Ов ча 2018. На -
гра де је уру чи ла проф. др Да на Ки фу,
пред сед ни ца жи ри ја, ко ја се пре до де ле
на гра да обра ти ла при сут ни ма.

Пе де сет осми Фе сти вал фол кло ра Ру -
му на из Вој во ди не – Ре пу бли ка Ср би ја –
Ов ча 2018. био је ве о ма успе шан. До ка зао
је да Ру му ни из Вој во ди не чу ва ју сво ју
тра ди ци ју, оби ча је, је зик и на ци о нал ни
иден ти тет.

Пре див на на род на но шња, као и ин -
тер пре та ци ја по бу ди ле су ин те ре со ва ње
пу бли ке. По себ но тре ба ис та ћи де би тан -
те, ко ји су пред ста ви ли ру мун ске на род не
пе сме ко је ни су до са да из во ђе не на овом
фе сти ва лу. Дру гим ре чи ма, ово го ди шњи
фе сти вал имао је ква ли те тан про грам, ко -
ји се раз ли ко вао од прет ход них из да ња
овог фе сти ва ла.

Жи ри је био у са ста ву: проф. др Да на
Ки фу (пред сед ник), проф. Ле ри Мен гер и
Да ни је ла Пе тро вић, ко ре о граф. Они су
оце њи ва ли све уче сни ке фе сти ва ла. Во ди -
те љка про гра ма би ла је Ми ре ла Ар де љан.

ФЕ СТИ ВАЛ ФОЛ КЛО РА РУ МУ НА ИЗ ВОЈ ВО ДИ НЕ – РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА

ОЧУ ВА ЊЕ НА РОД НЕ БА ШТИ НЕ

ПРА ЗНИК РУ МУН СКИХ ПЕ СА МА И ИГА РА

До рел Ћи на, пред сед ник из вр шног од бо ра Фе сти ва ла фол кло ра Ру му на

из Вој во ди не и пред сед ник ме сног ор га ни за ци о ног од бо ра, ис та кao je,

из ме ђу оста лог, да су сви уче сни ци ово го ди шњег фе сти ва ла, ове пре сти -

жне ма ни фе ста ци је, по твр ди ли бо гат ство на род не ба шти не Ру му на са

ових про сто ра сво јим пе сма ма и ау тен тич ним игра ма, али и ле по том на -

род не но шње.



Ва лен тин Мик је ро ђен 1974. го ди -
не у Пан че ву. Основ ну шко лу је за -
вр шио у Ба нат ском Но вом Се лу, а
по том гим на зи ју и Пе да го шку
ака де ми ју у Вр шцу. Го ди не 2016.
за вр шио је ма стер-сту ди је на Фа -
кул те ту по ли тич ких, ад ми ни -
стра тив них и ко му ни ка ци о них
на у ка на Уни вер зи те ту Ба беш-
Бо љај у Клу жу, где тре нут но по -
ха ђа док тор ске сту ди је. Као сту -
дент, из ме ђу 1993. и 1995. го ди не
уре ђу је ра дио-еми си ју „Вр шач ка
пти ца” у окви ру еми си је на ру мун -
ском на ме ђу оп штин ској ра дио-
ста ни ци В. А. П. (Вр шац, Али бу -
нар и План ди ште) по све ће не мла -
дим та лен то ва ним љу ди ма у раз -
ли чи тим обла сти ма умет но сти.

Ва лен тин Мик је пр ве пе сме об ја -
вио у ча со пи су „Три би на мла дих”.
По том, по ја ви ле су се и у не ко ли -
ко ан то ло ги ја по е зи је код нас и у
Ру му ни ји. О ње го вом ства ра ла -
штву на пи са но је мно го стра ни ца
књи жев не кри ти ке. До бит ник је
спе ци јал не на гра де за по е зи ју на
кон кур су „Алек сан дру Же бе ља -
ну” ча со пи са „Хе ли о по лис” из Те -
ми шва ра (1998).

Го ди не 1998. за по слио се као
но ви нар у НИУ „Ли бер та теа”, где
ра ди и да нас. По ста је уред ник –
ко ор ди на тор ру мун ског омла дин -
ског ча со пи са „Мла дост” на ме ње -
ног мла ди ма из Вој во ди не. Од
2007. го ди не је члан Удру же ња
књи жев ни ка Ру му ни је. Осни вач је
и пр ви пред сед ник, од 2006. го ди -
не, НВО Евро ре ги о нал ни цен тар
за раз вој дру штва у мул ти ет нич -
ким сре ди на ма „Ин ме ди јас рес” у
Пан че ву, ини ци ја тор и осни вач
ча со пи са под на зи вом „XXI век”.

Од 2009. го ди не био је члан Са -
ве та за ме ђу на ци о нал не од но се у
оп шти ни Пан че во, 2005. и 2009.
го ди не био је члан Управ ног од бо -
ра Дру штва но ви на ра Вој во ди не,
а 2009. је иза бран за чла на Управ -
ног и Из вр шног од бо ра Удру же ња
но ви на ра Ср би је. Уче ство вао је у
ра ду ви ше сим по зи ју ма и кон гре -
са из обла сти но ви нар ства у зе -
мљи и ино стран ству.

• Ко ји су ва ши по ет ски по че ци?
– По е зи ју но сим у се би ве ро ват -

но од ро ђе ња. Си гу ран сам да је
дар пи са ња по клон од Ство ри те ља
и мо ја ми си ја на зе мљи. По е зи ју
сам от крио у пу ној ве ли чи ни тек у
сред њој шко ли, у пр вом раз ре ду
гим на зи је, ка да је наш про фе сор
књи жев но сти ин си сти рао да про -
чи та мо што ви ше књи га про зе и
по е зи је ка ко би смо обо га ти ли
реч ник. Та да сам от крио ве ли ке
пе сни ке Ма ри на Со ре скуа и Вас ка
По пу, за ме не два не пре ва зи ђе на

ве ли ка на пе сни штва у пе ри о ду
њи хо вог ства ра ња. Та да су по че ли
ра то ви на те ри то ри ји бив ше
СФРЈ, ем бар го и ре стрик ци је
елек трич не енер ги је и, уме сто да
се до са ђу јем у ка фи ћи ма, као ве -
ћи на мо јих та да шњих при ја те ља,
по чео сам да чи там и пи шем све
ви ше. За ни мљи во је на по ме ну ти
да је мо ја пр ва књи га пе са ма на пи -
са на уз све тло упа ље не све ће. Већ
не где у тре ћем раз ре ду гим на зи је
мо ја пр ва књи га је би ла при пре -
мље на за штам пу, али због кри зе и
бес па ри це у из да вач кој де лат но -
сти, овај тре ну так сам до че као тек

не ко ли ко го ди на ка сни је. Ипак,
по е зи ја ми је пру жи ла мно го мо -
гућ но сти и отво ри ла ми ви ше
пра ва ца у жи во ту.

• Ода кле по тре ба за по е зи јом?
– По е зи ја је за пра во све оно

што ме де фи ни ше, да је ми кри ла
да ле тим у уз бур ка ном хо ри зон ту
на ше ствар но сти. Она ми да је сна -
гу да се из бо рим с ви дљи вим и не -
ви дљи вим пре пре ка ма ко је нас
окру жу ју и оте жа ва ју наш ход
кроз жи вот. Је дан при ја тељ, сли -
кар, ре као ми је да је он са мо по -
сред ник на Зе мљи из ме ђу Бо га и
умет но сти. Ми слим да и ми ко ји
се ба ви мо пи са њем има мо исту
уло гу и сми сао: да учи ни мо свет
бо љим и жи вот леп шим, да хра -
ни мо људ ске ду ше све тло шћу. То
је чу до ко је са мо Бог мо же пру жи -
ти. Она се не мо же на у чи ти, јер
или је има те или не, као и му зи ка,
сли кар ство, плес... За ме не је сва ка
умет ност по твр да бож јег при су -
ства на Зе мљи и ко ли ко тро ши мо
овај дар, то ли ко опле ме њу је мо
про стор око нас, на ше по ро ди це и
при ја те ље, па чак и не по зна те љу -
де ко ји по шту ју умет ност као нај -
ве ће до стиг ну ће чо ве чан ства.

• Се ћам се пр ве ва ше књи ге пе -
са ма. Ми слим да не гре шим ако
ка жем да ни јед на де би тант ска
књи га ни је иза зва ла та кво ин те ре -
со ва ње ме ђу љу би те љи ма по е зи је
као ова ва ша.

– Мо ја де би тант ска књи га но си
на слов „Лет бо дљи ка вих ре чи” и
она од ра жа ва мој став пре ма бе ди
ра та и си ро ма штва тог вре ме на.
Ни сам пи сао са мо о ма те ри јал ном

си ро ма штву с по чет ка де ве де се -
тих го ди на, већ и о ду хов ном си -
ро ма штву и де гра да ци ји мо рал -
них на че ла и вред но сти. Ка да је
реч о овој збир ци пе са ма, би ло је
раз ли чи тих ми шље ња ме ђу књи -
жев ним кри ти ча ри ма. Ве ћи на
њих је хва ли ла хра брост с ко јом
сам упли вао у свет по е зи је, док су
се дру ги про ти ви ли мом по бу ње -
нич ком сти лу. На рав но да је ми -
шље ње чи та ла ца ве о ма ва жно за
сва ког ства ра о ца, али још ва жни је
за ме не та да би ло је да мо ји сти хо -
ви бу ду чи та ни и це ње ни од мо је
ге не ра ци је, од мла дих ко ји су тек

сти, али ор га ни за ци ја и да ље по сто -
ји и по сте пе но се вра ћа на сце ну.
Чи ње ни ца ко ја ју је ока рак те ри са ла
би ла је са рад ња с го то во свим кул -
тур ним ин сти ту ци ја ма на те ри то -
ри ји гра да Пан че ва, али у исто вре -
ме има ли смо до бру са рад њу са ин -
сти ту ци ја ма и ор га ни за ци ја ма из
по кра ји не и ре пу бли ке.

• Ко ја је ва ша тре нут на пре о ку -
па ци ја?

– Ин ве сти рао сам у сво је да ље
струч но уса вр ша ва ње још не ко ли -
ко го ди на жи во та. Из ме ђу оста лог,

за вр шио сам Еко ном ски фа кул -
тет, за тим ма стер-сту ди је на Фа -
кул те ту по ли тич ких, ад ми ни стра -
тив них и ко му ни ка ци о них на у ка
на Уни вер зи те ту Ба беш-Бо љај у
Клу жу, ко ји је тре нут но је дан од
нај пре сти жни јих уни вер зи те та у
овом де лу Евро пе, с мо гућ но шћу
сту ди ра ња на је зи ци ма као што су
ен гле ски, не мач ки, ру мун ски и
ма ђар ски. У 2017. сам упи сао док -
тор ске сту ди је на истом фа кул те -
ту, а те ма док тор ске ди сер та ци је је
„Одр жи ви раз вој ме ди ја на је зи -
ци ма на ци о нал них ма њи на”. По -
след њих го ди на сам при су ство вао
и де се ти на ма се ми на ра ко ји ми
по ма жу да бо ље схва тим но ве
трен до ве у но ви нар ству. Тех но ло -
шки раз вој и по ја вљи ва ње дру -
штве них мрежа ства ра ју но ве
стан дар де, што зна чи и ква ли тет -
ни ји но ви нар ски са др жај. Ми као
но ви на ри са да шњи це тре ба да бу -
де мо спо соб ни да пра ти мо све
оно што под ра зу ме ва и што за о -
кру жу је је дан но ви нар ски текст –
од пи са ња, ква ли тет них фо то гра -
фи ја и сни ма ња ви део-са др жа ја,
до ди стри бу ци је ве сти на мо дер -
ним плат фор ма ма и дру штве ним
мре жа ма. Ипак, нај ве ће за до вољ -
ство је да про ве дем го ди шњи од -
мор са сво јом по ро ди цом и стал -
но раз ми шљам ка ко да ова квих
тре ну та ка имам што ви ше то ком
го ди не.

пре шли два де сет го ди на, ко ји су,
као и ја, би ли у по тра зи за со бом у
све ту под ути ца јем ра та, си ро ма -
штва и без на ђа.

• По не ком не пи са ном пра ви лу
ско ро сва ки пе сник се ба ви но ви -
нар ством. Ка ко раз гра ни чи ти ова
два на чи на из ра жа ва ња?

– У че твр том раз ре ду гим на зи је
имао сам сре ћу да уре ђу јем ра дио-
еми си ју на вр шач кој ра дио-ста ни ци
Вр шац, Али бу нар и План ди ште.
То ком три го ди не на ста вио сам да
уре ђу јем јед ном не дељ но еми си ју о

мла ди ма. По ред то га што сам на у -
чио од ис ку сних но ви на ра мно ге
тај не ове про фе си је, успе вао сам и
ја да за ра дим со лид не хо но ра ре за
то вре ме, чи ме сам по кри вао не ке
тро шко ве шко ло ва ња, ста но ва ња.
Пре суд на пре крет ни ца се до го ди -
ла 2008. го ди не, ка да сам се за по -
слио као но ви нар у Но вин ско-из -
да вач кој уста но ви „Ли бер та теа”,
где сам оба вљао раз ли чи те функ -
ци је, а нај ва жни ја је би ла и оста ла
да слу жим исти ни. У на шој про фе -
си ји то је нај ви ша мо гу ћа по зи ци ја.
Ла же или ма ни пу ли ше или не зна
шта је но ви нар ство онај ко ји твр ди
да је вр шио ви шу функ ци ју од оне
да слу жи исти ни.

• Осни вач сте и пр ви пред сед -
ник не вла ди не ор га ни за ци је
Евро ре ги о нал ни цен тар за раз вој
мул ти ет нич ког дру штва „Ин ме -
ди јас рес” у Пан че ву.

– Ор га ни за ци ја „Ин ме ди јас рес”
би ла је огле да ло сво јих чла но ва.
Цен тар „Ин ме ди јас рес” осно ва ли
су ин те лек ту ал ци раз ли чи тих про -
фе си ја и на ци о нал но сти из Пан че -
ва, с ци љем про мо ви са ња за јед нич -
ких кул тур них вред но сти и да љег
уна пре ђе ња ин тер кул тур ног ди ја -
ло га. Пан че во је град ко ји се мо же
по но си ти мир ним и то ле рант ним
ста нов ни ци ма и тра ди ци јом ко ег -
зи стен ци је у свим обла сти ма. Из
ра зних раз ло га, у по след ње две го -
ди не сма њи ли смо обим ак тив но -
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ИН ТЕР ВЈУ: ВА ЛЕН ТИН МИК

НО ВИ НАР СТВО У СЛУ ЖБИ ИСТИ НЕ
Пре три го ди не на Ви со кој стру -
ков ној шко ли за обра зо ва ње вас -
пи та ча „Ми хај ло Па лов” у Вр -
шцу осно ва на је Кре а тив на ра ди -
о ни ца „Ака де ми ка”, на ини ци ја -
ти ву професорa у овој шко ли др
Еу фро зи не Гре о њанц, др Еу ђе на
Чин ча, др Мир че Ма ра на и др
Бран ду ше Жуј ке.

Ор га ни зо ва не су про мо ци је
сле де ћих књи га: „Ме мо ри ја и по -
ро дич на тра ди ци ја” ау тор ке др

Еу фро зи не Гре о њанц, ро ман
„Фи о ре ла” Ма ри ја не Стра ту лат,
као и мно ге дру ге књи ге. Го сти
кре а тив не ра ди о ни це би ли су ва -
нр. проф. др Ми ха е ла Бу чин и
Жолт Са бо, лек тор за ру мун ски
је зик на Ка те дри за ру мун ски је -
зик Уни вер зи те та у Се ге ди ну.

Убр зо је до не та од лу ка о осни -
ва њу по зо ри шне тру пе. Про шле

го ди не су уче ство ва ли пр ви пут
на фе сти ва лу „По зо ри шни да ни
Ру му на у Вој во ди ни” с по зо ри -
шном пред ста вом „Про фе сор
фран цу ског је зи ка” Ту до ра Му -
ша те скуа, у ре жи ји Ју ли ја на Ур -
су ле скуа. Пред ста ва ни је би ла на -
гра ђе на, али на гра де су до би ли:
Ма ри ја на То тан (глу ми ца ве че ри
и на гра да за де би), Ели за бе та Ла -
зар (на гра да за сцен ску из вед бу),
Ма ри бел По па (на гра да за сцен -

ску из вед бу) и Љи ља на Бар бу лов
(на гра да за сце но гра фи ју).

Ове го ди не су при пре ми ли
пред ста ву „Ре ви зор” Н. А. Го го -
ља, у адап та ци ји и ре жи ји Ка та -
ли на Ур суа, про фе си о нал ног
глум ца у На ци о нал ном по зо ри -
шту у Те ми шва ру и про фе со ра
глу ме у Гим на зи ји „Јон Ви ду” у
Те ми шва ру.

КРЕ А ТИВ НА РА ДИ О НИ ЦА „АКА ДЕ МИ КА” ИЗ ВР ШЦА

Aк тивности за сва ку
по хва лу

КЛА ВИР СКИ КВА Р ТЕТ „АНИ МА ТО”

Сен зи би ли тет 
и енер гич ност

Кла вир ски ква р тет „Ани ма -
то” осно ван је из љу ба ви пре ма
ка мер ном му зи ци ра њу, 2013. го -
ди не, у кла си проф. Ве сне Јан -
ссенс, ре дов ног про фе со ра на Ка -
те дри за ка мер ну му зи ку Ака де -
ми је умет но сти у Но вом Са ду.
Ква р тет му зи ци ра у са ста ву: Ма -
ри ја Обре но вић (кла вир), Те о до ра

Бо љанц (ви о ли на), Је ле на Ми -
тро вић (ви о ла) и Јо ва на Ми лен -
ко вић (ви о лон че ло). Све чла ни -
це квар те та ди пло ми ра ле су на
Ака де ми ји умет но сти у Но вом
Са ду. Од осни ва ња до да нас ква -
р тет ин тен зив но ра ди у овом са -
ста ву. Од про шле го ди не је под
мен тор ством ре дов ног про фе со -
ра Де ја на Су бо ти ћа на Фа кул те ту
му зич ких умет но сти у Бе о гра ду.

Њи хо ви по че ци ве зу ју се за
број не ма ни фе ста ци је у ор га ни -
за ци ји Ака де ми је умет но сти, од
ко јих су нај зна чај ни је: „А-фест”,
кон цер ти Ка те дре за ка мер ну му -
зи ку, као и они сту де на та ком по -
зи ци је. Сво јим ре пер то а ром же -
ле да про ши ре ви ди ке срп ске пу -
бли ке из ван скром ног, сви ма по -
зна тог ре пер то а ра кла сич не му -
зи ке за овај са став, та ко да се
опре де љу ју за ма ње по зна та де ла
и де ла са вре ме них ау то ра.

По себ ну част и за до вољ ство
да из ве ду „Срп ско ко ло”, де ло са -
вре ме ног ком по зи то ра Алек сан -
дра С. Ву ји ћа, ко ји је спе ци јал но
за овај ан самбл на пи сао но ву
вер зи ју ове ком по зи ци је, има ле
су на фе сти ва лу срп ске и ру ске
му зи ке „Бољ шој”, у ор га ни за ци ји
Еми ра Ку сту ри це, у Др вен гра ду
на Мо крој го ри.

Са же љом за уса вр ша ва њем и
сти ца њем но вих ис ку ста ва, у ав -
гу сту 2015. го ди не уче ству ју на

фе сти ва лу „Sarajevo Chamber
Music”, уз са рад њу са еми нент -
ним про фе со ри ма, чла но ви ма гу -
дач ког квар те та „Мен хетн” (Curtis
Macomber, Calvin Wiersma, John
Dexter, Chris Finckle). По ха ђа ју
пре да ва ња број них ре но ми ра них
аме рич ких про фе со ра, по пут Ке -
ма ла Ге ки ћа и Сте фа на Го слин га.

Ка ко би се про бу ди ла свест о очу -
ва њу исто ри је и кул тур не ба шти -
не и ка ко би Зе маљ ски му зеј у Са -
ра је ву по но во по чео да ра ди, одр -
жан је це ло ве че њи кон церт ка мер -
не му зи ке у про сто ри ја ма те им по -
зант не гра ђе ви не, где су, по ред са -
ста ва „Ани ма то”, у овом пер фор -
ман су уче ство ва ли и оста ли по ла -
зни ци СЦМФ-а. Са ра ђу ју с про фе -
со ри ма Ви дом Ву јић (Ау стри ја) и
Ма ри ом Пе ре зом (Шпа ни ја).

Овај квар тет је до бит ник на -
гра да на Ин тер на ци о нал ном
так ми че њу „Да во рин Јен ко” у
Бе о гра ду 2014. и 2015. го ди не
(дру га на гра да) и пр ве на гра де на
Ин тер на ци о нал ном так ми че њу
„Donne in musica” у Кра гу јев цу
2016. го ди не. У но вем бру 2015.
го ди не уче ству је у про јек ту „Кул -
тур ни на пад”, ко ји је осми шљен
као про мо ци ја свих гра на умет -
но сти Ака де ми је и ор га ни зо ван
у гра до ви ма ши ром Вој во ди не.

Одр жао је ве ли ки број це ло ве -
чер њих и ху ма ни тар них кон це -
ра та у Ру ми, Шап цу, Но вом Са ду,
Пан че ву и Бе о гра ду.

По во дом Ме ђу на род ног да на
му зи ке ква р тет је имао кон церт у
Ба нат ском Но вом Се лу а за тим
це ло ве чер њи кон церт у Га ле ри ји
СА НУ у Бе о гра ду. У ју лу и ав гу -
сту су уче ство ва ли и на ме ђу на -
род ним фе сти ва ли ма ка мер не
му зи ке у Бу гар ској и Сло ве ни ји.
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Про је кат „Ло кал на ба шти на за
ак тив ни ту ри зам у Ба на ту” (Хе рА)
фи нан си ра се у окви ру Interreg–IPA
про гра ма пре ко гра нич не са рад ње
из ме ђу Ру му ни је и Ср би је.

Про је кат има одр жи ви об лик
парт нер ства из ме ђу За пад ног
уни вер зи те та у Те ми шва ру и
град ске скуп шти не Ки кин да у пе -
ри о ду 2013–2015. го ди не у слич -
ном про јек ту пре ко гра нич ног
парт нер ства („Жи вот на ба шти -
на”) („Living Heritage – an Unlimi-
ted Resource for Tourism Develop-
ment”), ко јем се овог пу та при кљу -
чио и На род ни му зеј Ки кин да.

С пе ри о дом им пле мен та ци је од
18 ме се ци (мај 2017 – но вем бар
2018), про је кат пр вен стве но има
циљ да ис пу ни по тре бу за де фи -
ни са њем и раз во јем ино ва тив них
ту ри стич ких про из во да ка ко би
се обез бе ди ла за јед нич ка про мо -
ци ја пре ко гра нич них сред ста ва и
по ве ћа ла атрак тив ност ту ри стич -
ке по ну де.

У том сми слу пр ва ак тив ност
би ла је ис тра жи ва ње те ре на од
стра не струч ња ка са За пад ног
уни вер зи те та из Те ми шва ра ра ди
утвр ђи ва ња ре сур са кул тур не ба -
шти не пре ко гра нич них за јед ни ца
ко ји мо гу да по ста ну осно ва за
раз вој ту ри стич ких про из во да.
Ис тра жи ва но је укуп но се дам за -
јед ни ца/под руч ја, од ко јих че ти ри
у Ру му ни ји: Sannikolau Mare, Ора -
ви ца, До ли на Ал ма жа и Ка ран се -
беш, као и три ме ста у Ср би ји
(Ки кин да, Зре ња нин и Пан че во).

По чет ком 2018. го ди не у окви -
ру про јек та је ор га ни зо ва но шест
до га ђа ја у сми слу раз во ја све сти
ло кал них за јед ни ца и ло кал них
ак ци о них гру па, јав них ин сти ту -
ци ја, не вла ди них и еко ном ских
ор га ни за ци ја и уче ни ка о зна ча ју
кул тур ног ре ги о нал ног на сле ђа и

на чи ну њи хо вог ре ги о нал ног раз -
во ја. Пр ве две ак тив но сти укљу -
чи ва ле су де цу из жу па ни је Ка -
раш –Се ве рин. У окви ру две ју ра -
ди о ни ца у Ру му ни ји ак тив ни су
би ли и од ра сли из Ка раш –Се ве -
ри на и ме ста Sannikolau Mare.

Ра ди о ни це из Ср би је има ле су
по себ ну циљ ну гру пу, а ор га ни зо -
ва не су уз по др шку при вред них
ко мо ра Ки кин де, Зре ња ни на и
Пан че ва. У ма ју је у Ки кин ди одр -
жан са ста нак с ци љем раз во ја ме -
то до ло ги је за про це ну на чи на на
ко ји ће 50 ре сто ра на у по гра нич -
ном ре ги о ну Ба на та би ти на гра ђе -
но. У ма ју је при ме њен и упит ник
за спро во ђе ње сту ди је у ту ри зму.

У на ред ним ме се ци ма за вр ши -
ће се де сет спо то ва за ту ри стич ку
пре зен та ци ју, те мат ски ор га ни зо -
ван ту ри стич ки во дич („Ба нат на
10 на чи на”), је дан го ди шњи ет но-
ка лен дар и књи га ре це па та спсе -
ци фич них за Ба нат.

По сто ји и низ ак тив но сти у за -
јед ни ци у обла сти ту ри зма или га -
стро но ми је (га стро фе сти вал) или
ор га ни зо ва ња про гра ма струч ног
уса вр ша ва ња. Али нај ам би ци о -
зни ја ак ци ја је да се ство ри за јед -
нич ка софт вер ска плат фор ма за
при ку пља ње јав но ко ри сних ре ле -
вант них ин фор ма ци ја то ком те -
рен ског ис тра жи ва ња. Тре нут но
се ра ди на овој плат фор ми.

Ме ђу циљ ним гру па ма про јек -
та су: пред у зет ни ци ко ји су укљу -
че ни у раз вој ту ри стич ких про -
из во да и услу га (за на тли је, ку ва -
ри итд.), при ват ни сек тор (ту ри -
стич ке аген ци је, уго сти те љи
итд.), јав ни сек тор (јав не вла сти,
јав не уста но ве итд.); пред став ни -
ци удру же ња же на, ис тра жи ва чи,
кул тур ни рад ни ци, ту ри сти, во -
лон те ри и сви они ко ју пре гле да -
ју за јед нич ку софт вер ску плат -
фор му.

Све про јект не ак тив но сти ко је
се од ви ја ју то ком 2018. го ди не на -
ла зе се на ли сти про је ка та под
окри љем Европ ске го ди не кул -
тур не ба шти не. Циљ ових ак тив -
но сти је очу ва ње не ма те ри јал не

кул тур не ба шти не у скла ду с Де -
кла ра ци јом Са ве та Евро пе. По -
треб но је на пра ви ти ре ал не про -
ме не у ве зи с тим ка ко це ни мо,
шти ти мо и уна пре ђу је мо на ше
на сле ђе.

Проф. Ди ја на Ми хуц

„Ло гос” је се ме страл ни на уч но -
фи ло ло шки ча со пис ко ји из ла зи у
из да њу Дру штва за ру мун ски је -
зик Вој во ди не, у парт нер ству са
Уни вер зи те том „Ва си ле Гол диш”
из Ара да (Ру му ни ја). Слу жи као
плат фор ма за нај но ви ја на уч на
ис тра жи ва ња у обла сти фи ло ло -
шких на у ка, а осно ва ли су га про -
фе со ри и ис тра жи ва чи из не ко ли -
ко зе ма ља, с ци љем да се мла дим
ис тра жи ва чи ма омо гу ћи да се
афир ми шу – нај ви ше сту ден ти ма
на док тор ским сту ди ја ма и ма сте -
ран ди ма. Глав ни циљ ча со пи са је
пре зен та ци ја нај но ви јих на уч них
до стиг ну ћа и уче шће у раз ме ни
иде ја из обла сти: књи жев но сти,
лин гви сти ке, исто ри је, кул ту ре,
ет но ло ги је, ан тро по ло ги је, тра -
дук то ло ги је, бал ка но ло ги је, обра -
зо ва ња итд., на на ци о нал ном и
ме ђу на род ном ни воу.

Осно ван је 2016, тре нут но је у
про це су акре ди та ци је, а раз лог је
за до во ље ње по тре ба за ши ре њем
но вих ин фор ма ци ја, иде ја и ме то -
да у до ме ну фи ло ло шких на у ка,

као и да би се до при не ло на у ци и
омо гу ћи ло об ја вљи ва ње ра до ва
ко ји би би ли до ступ ни ака дем ској
за јед ни ци и мла дим ис тра жи ва -
чи ма у обла сти кул ту ре и фи ло ло -
шких на у ка.

„Ло гос” пру жа про фе со ри ма,
ис тра жи ва чи ма и на уч ним рад -

ни ци ма ана ли зу зна чај них ак ту -
ел них те ма и као фо рум ин тер кул -
ту рал них и ин тер ди сци пли нар -
них ди ску си ја отва ра мо гућ ност
об ја вљи ва ња нај но ви јих ис тра -
жи ва ња у обла сти ма зна чај ним за
очу ва ње је зи ка и иден ти те та Ру -
му на у Вој во ди ни и дру гих на ци о -

нал них за јед ни ца са овог про сто -
ра. Ча со пис пра ти ак ту ел на де ша -
ва ња на по љу на у ке у Ру му ни ји и
Ре пу бли ци Ср би ји, пру жа ју ћи мо -
гућ ност ком па ра тив ног про у ча ва -
ња кул ту ре, је зи ка и књи жев но -
сти оба ју на ро да. Гра до ви Те ми -
швар и Но ви Сад по ста ли су
европ ске пре сто ни це кул ту ре за
2021. го ди ну и као та кви пру жа ју
ши рок ди ја па зон те ма за ис тра -
жи ва ње, а ча со пис „Ло гос” по све -
тио је јед но по гла вље са рад њи
две ју пре сто ни ца кул ту ре.

„Ло гос” је је ди ни ча со пис та кве
вр сте на ру мун ском је зи ку у Вој -
во ди ни. Глав на иде ја за осни ва ње
овог ча со пи са је про мо ви са ње и
не го ва ње кул тур них вред но сти
Ру му на и дру гих на ро да, као и ре -
ги о нал на са рад ња на уч ни ка из
Ср би је с на уч ни ци ма су сед них зе -
ма ља.

Ва нр. проф. др Вир ђи ни ја

По по вић

Ра ди као ви ши на став ник ве шти -
на на Од се ку за ру му ни сти ку на
Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер -
зи те та у Но вом Са ду. По сао пре -
во ди о ца јој пру жа мно го са тис фак -
ци је и ну ди мо гућ ност да пу ту је и
да стал но упо зна је но ва ме ста и
но ве љу де. Ро ђе на је у Пан че ву. 

– У овом гра ду сам жи ве ла до 1987.
го ди не, ка да сам се с ро ди те љи ма
пре се ли ла у Но ви Сад, где жи вим
и да нас. Же лим да на по ме нем чи -
ње ни цу да сам у де тињ ству жи ве ла
и у Бу ку ре шту, где је мој отац ра -
дио као пре во ди лац у Ам ба са ди
Ју го сла ви је и где сам на у чи ла ру -
мун ски књи жев ни је зик, што ми је
ве о ма по мо гло у мом про фе си о -
нал ном ра ду. С но стал ги јом и љу -
ба вљу се се ћам го ди на про ве де них
у Пан че ву. По ха ђа ла сам Основ ну
шко лу „Јо ван Јо ва но вић Змај”, јер
сам жи ве ла у цен тру, у Ка ра ђор ђе -
вој ули ци. Две го ди не сред ње шко -
ле сам за вр ши ла у шко ли „Бо рис
Ки дрич”, а на кон то га сам за вр ши -
ла Гим на зи ју „Урош Пре дић”, кул -
ту ро ло шки смер – ка же Ро ди ка
Ур су ле ску Ми ли чић.

Ве о ма емо тив но се при се ћа де -
тињ ства и на по ми ње да је има ла
ле по де тињ ство и мла дост и у том
пе ри о ду је сте кла при ја те ље за цео
жи вот. С не ки ма од њих је оста ла
и да нас у кон так ту и ка да јој вре ме
до зво ли, ра до их по се ћу је. То ком
пе ри о да про ве де ног у Пан че ву би -
ла је ве о ма ак тив на у ван на став -
ним ак тив но сти ма. Ишла је шест
го ди на на ба лет у шко лу „Јо ван
Бан дур”, би ла је ак тив на у та да -
шњем До му пи о ни ра, где је пе ва -
ла, игра ла... Би ла је и чла ни ца Хо -
ра де во ја ка До ма ЈНА. За хва љу ју -
ћи овим ак тив но сти ма пу то ва ла је
по це лој бив шој Ју го сла ви ји и уче -
ство ва ла на мно го број ним деч јим
фе сти ва ли ма и ра зним дру гим ма -
ни фе ста ци ја ма.

Као што је већ на по ме ну ла,
1987. го ди не је пре шла у Но ви
Сад, где је за вр ши ла Фи ло зоф ски
фа кул тет, гру пу за ру мун ски је зик
и књи жев ност и срп ски је зик и ју -
го сло вен ске књи жев но сти. Ка -
сни је је ма ги стри ра ла, с ра дом
„Спе ци јал не па де жне кон струк -
ци је у ру мун ском и срп ском је зи -
ку”. Ра ди као ви ши на став ник ве -
шти на на Од се ку за ру му ни сти ку
на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни -
вер зи те та у Но вом Са ду. Уче ство -
ва ла је на мно го број ним на уч ним
ску по ви ма и сим по зи ју ми ма у Но -
вом Са ду, Су бо ти ци, Те ми шва ру,
Ре ши ци, Бу ку ре шту, Ба ја Ма реу,
Бра ти сла ви, Вар ша ви, Са ра је ву.
Об ја вље ни су јој ра до ви из обла -
сти фо не ти ке, мор фо ло ги је, лек -

АК ТИВ НИ ТУ РИ ЗАМ У БА НА ТУ”

Пре глед про јек та и 
до са да шње ак тив но сти

РО ДИ КА УР СУ ЛЕ СКУ МИ ЛИ ЧИЋ

ЖИ ВОТ ЈЕ ЛЕП АКО УМЕ МО 
ДА ГА ЖИ ВИ МО

си ко ло ги је, син так се и ди ја лек то -
ло ги је ру мун ског је зи ка, као и
кон тра стив не ана ли зе срп ског и
ру мун ског је зи ка. Кон тра стив ну
ана ли зу је иза бра ла по што се бе
сма трам би лин гвал ном осо бом у
пра вом сми слу те ре чи и та област
је од у век би ла пред мет ње ног ин -
те ре со ва ња.

Од 1995. го ди не ра ди хо но рар но
и као пре во ди лац за раз не не вла -
ди не ор га ни за ци је, као и за фир ме,
син ди ка те, при вред не ко мо ре из
Ср би је и Ру му ни је. О то ме ка же:

– Пре во ди лач ки по сао ми пру -
жа мно го са тис фак ци је и ну ди мо -
гућ ност да пу ту јем и стал но упо -
зна јем но ва ме ста и но ве љу де. Са -
ра ђи ва ла сам као но ви нар с ре дак -
ци ја ма на ру мун ском је зи ку РТВ
Вој во ди не и с Ра ди ом 021 из Но -
вог Са да. Члан сам Дру штва за
при ме ње ну лин гви сти ку Ср би је,
Ру мун ског дру штва (Фон да ци је)
за ет но гра фи ју и фол клор из Вој -
во ди не, Дру штва за ру мун ски је -
зик Вој во ди не, Мре же ру му ни ста
из се вер не и цен трал не Евро пе,
би ла сам пред сед ник Управ ног од -
бо ра НИУ „Ли бер та теа” из Пан че -
ва (2007–2015) и члан Управ ног
од бо ра За во да за кул ту ру вој во -
ђан ских Ру му на. Глав ни уред ник

сам ча со пи са за ет но гра фи ју и
фол клор на ру мун ском је зи ку
„Тра ди ци ја”, као и члан ко ми си је
за из ра ду и ева лу а ци ју те сто ва за
так ми че ња из ру мун ског је зи ка за
уче ни ке сед мог и осмог раз ре да
основ не шко ле.

Ро ди ка је до бит ник пре сти жне
на гра де за књи гу го ди не НИУ
„Ли бер та теа”. По во дом то га је из -
ја ви ла:

– Иа ко сам про фе си о нал но ак -
тив на на ви ше пла но ва, мој нај ве -
ћи успех је до би ја ње на гра де за
књи гу го ди не 2017. за мо ју књи гу
под на зи вом „Срп ско-ру мун ски
лин гви стич ки кон так ти”, ко ја је
про гла ше на за нај бо љу књи гу об -
ја вље ну на ру мун ском је зи ку ко ју
је из да ла НИУ „Ли бер та теа” из
Пан че ва. Ве о ма сам срећ на и по -
но сна јер је у кон ку рен ци ји два де -
сет на сло ва жи ри пре по знао мој
ви ше го ди шњи рад. Још срећ ни ја
сам и због чи ње ни це да је тог див -
ног да на у Пан че ву уз ме не био мој
отац, ко ји је и сам био до бит ник те
на гра де пре не ко ли ко го ди на. Че -
сто по ми сли мо, мо жда, да ка да до -
би јеш не ку на гра ду, не тре ба ви ше
ни шта ра ди ти. На про тив, ова на -
гра да за ме не пред ста вља знак да
тре ба још ви ше да ра дим, да

ЧА СО ПИС ЗА ФИ ЛО ЛО ГИ ЈУ „ЛО ГОС” ИЗ НО ВОГ СА ДА

Плат фор ма за нај но ви ја на уч на ис тра жи ва ња

оправ дам све оно што сам до сад
ра ди ла. Али, искре но го во ре ћи,
имам же љу да се ма ло уда љим од
те ма из обла сти лин гви сти ке. Пла -
ни рам да на пи шем књи гу крат ких
при ча, о не ким мо јим лич ним ис -
ку стви ма и раз ми шља њи ма, о не -
че му што сам про жи ве ла у ових
ско ро по ла ве ка жи во та. Ми слим
да би то чи та о ци ма би ло за ни -
мљи во.

Ка да је реч о не ким бу ду ћим
пла но ви ма, Ро ди ка спа да у оне
осо бе ко је не пра ве ду го роч не
пла но ве. Жи вот ју је на у чио да
јед ног да на мо жеш би ти нај срећ -
ни ја осо ба на све ту, а су тра дан да
ти се жи вот из ко ре на про ме ни.
На жа лост, њој се то до го ди ло, ка -
да јој је пре се дам го ди на из не на да
пре ми нуо су пруг. Али по при ро ди
је по зи тив на осо ба, сма тра да је ја -
ка и да је због то га ус пе ла да пре -
ва зи ђе све те шко ће, на ста ви ла је
да ра ди и да бу де ак тив на у жи во -
ту Ру му на са ових про сто ра. Же ља
јој је да бу де здра ва ка ко би мо гла
да ре а ли зу је још мно го то га у свим
обла сти ма ра да. Же ли да што ви -
ше пу ту је и да има што ви ше при -
ја те ља. Јер жи вот мо же би ти леп
ако уме мо да га жи ви мо.



ни ци по ка зу ју у нај бо љем све тлу.
Ова смо тра одр жа на је 27. апри ла
у Де бе ља чи, а тим по во дом Да ни -
јел Кец је ре као:

– Ту су се ор ке стри обе ју шко ла
пла си ра ли на да ље так ми че ње, тј.
на 57. му зич ки фе сти вал де це Вој -
во ди не, ко ји је одр жан 13. ма ја у
Бач кој То по ли. На том фе сти ва лу
уз дин ски ор ке стар је до био сре бр -
но од лич је, са 89 бо до ва, а хор
злат но од лич је, са 91 бо дом, док је
ор ке стар из ОШ „Са ва Же бе љан”
из Цре па је осво јио сре бр но од -
лич је, са 85 бо до ва. За хва љу ју ћи
овим ре зул та ти ма пла си ра ли смо
се на ре пу блич ко так ми че ње у Ла -
за рев цу.

Од 7. до 10. ма ја ор ке стар
Основ не шко ле из Уз ди на уче -
ство вао је на фе сти ва ли ма „Би ли
смо и би ће мо” и „Да ни Му ре ша” у
Ру му ни ји. По што је фе сти вал „Би -
ли смо и би ће мо” био так ми чар -
ског ка рак те ра, ор ке стар је осво јио

Петак, 21. септембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Вр хун ски ре зул та ти
на по кра јин ским и
ре пу блич ким 
так ми че њи ма

Про фе сор Да ни јел Кец ве о ма
озбиљ но схва та рад са уче ни ци ма
и ве ли ку ва жност при да је му зич -
ком обра зо ва њу и ра ду с де цом.
Ра ди у две шко ле: у ОШ „Све ти Ге -
ор ги је” у Уз ди ну и у ОШ „Са ва
Же бе љан” у Цре па ји. Због ве ли -
ког ен ту зи ја зма и љу ба ви пре ма
по зи ву ње гов рад ни је остао не -
при ме ћен. То ком го ди на био је до -
бит ник мно го број них на гра да и
при зна ња. Ди пло ми рао је 2001.
го ди не на Му зич ком фа кул те ту у
Те ми шва ру.

С по но сом из два ја сле де ће:
– Ове го ди не хор и ор ке стар

ОШ „Све ти Ге ор ги је” из Уз ди на
уче ство вао је на 28. ре пу блич кој
смо три хо ро ва основ них шко ла
Ср би је и на 19. ре пу блич кој смо -
три ор ке ста ра основ них шко ла и
основ них му зич ких шко ла Ср би -
је, ко је су одр жа не 26. и 27. ма ја у
Ла за рев цу. На овим так ми че њи ма
хор је осво јио злат ну пла ке ту, са
укуп но 95 бо до ва од мо гу ћих 100,
као и ор ке стар, с мак си мал них
100 бо до ва. Школ ски ор ке стар
ОШ „Са ва Же бе љан” из Цре па је
осво јио је та ко ђе злат ну пла ке ту,
са 99 бо до ва од мак си мал них 100.

Би ло је пу но на гра да и при зна -
ња и на дру гим фе сти ва ли ма – од
оних у Ру му ни ји до го ди шњих му -
зич ких фе сти ва ла де це Вој во ди не.

На кра ју школ ске го ди не, ка да
се су ми ра ју ре зул та ти, про фе сор
Да ни јел Кец с по но сом ис ти че:

– Ове го ди не сам имао мно го
на сту па и так ми че ња са школ -
ским хо ром и ор ке стром, по чев од
на сту па с хо ром на фе сти ва ли ма
ко ле дар ских пе са ма одр жа ним у
де цем бру 2017. го ди не, до уче шћа
на школ ским при ред ба ма.

На гра ђе ни ор ке стри
По зна то је да при пре ме за сва так -
ми че ња по чи њу ве о ма ра но. Хор и
оба ор ке стра за по чи њу при пре ме
на са мом по чет ку школ ске го ди -
не. То ком це ле школ ске го ди не
тре ба уло жи ти мно го тру да и зна -
ња у рад с де цом. Так ми че ња по -
чи њу Оп штин ском смо тром му -
зич ког ства ра ла штва, ка да се уче -

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ПРО ФЕ СОР ДА НИ ЈЕЛ КЕЦ

ТРУД, ЗНА ЊЕ И РАД
Ди пло ми ра ла је на
од се ку oпш те 
еко но ми је и 
еко ном ске 
ко му ни ка ци је на 
За пад ном 
уни вер зи те ту 
у Те ми шва ру

Тре нут но је на 
док тор ским 
сту ди ја ма у окви ру
истог фа кул те та

Па три ци ја Алек сан дра Ар де љан
је ве о ма ам би ци о зна и од луч на у
све му што ра ди. Ускла ђу је све
што ви ди, чу је или на у чи ка ко би
оства ри ла ци ље ве и пре ва зи шла
раз ли чи те пре пре ке у жи во ту.

Ка же да иза сва ког чо ве ка ко -
јег срет не мо на ули ци сто ји јед на
при ча. При ча ко ја је мо жда оста -
ла не из ре че на до да на шњег да на.
Иза сва ког осме ха кри је се не -
што. Сва ка сре ћа кри је раз лог.
Иза сва ке ту ге на ла зи се оно што
је узро ку је.

Ко ја је ње на при ча? Ко ји је пр -
ви сте пе ник ње ног жи во та?

– Зна те, сва ки чо век има сво ју
при чу. Ис при ча ћу вам сво ју. Шта

се кри је иза мог осме ха, иза мо је
ра до сти и шта је узрок мо је ту ге.
Ро ђе на сам 8. ја ну а ра 1993. у Вр -
шцу. Мо гу да ка жем да су за мој
осмех пр вен стве но за слу жни мо -
ја по ро ди ца, као и осам го ди на
ко је сам про ве ла у Основ ној
шко ли „3. ок то бар” у Ло ква ма,
2002–2008, и че ти ри го ди не у
сред њој шко ли „До си теј Об ра до -
вић” у Али бу на ру, где сам се
оства ри ла лич но и про фе си о -
нал но – ка же она.

Ово је би ла пр ва ета па ње ног
жи во та. Го ди не шко ло ва ња про -
шле су бр зо као пе сак у пе шча -
ном са ту. До ве ле су је до жи вот -
не рас кр сни це. Сва ко на овом
све ту на ла зио се бар јед ном у
жи во ту на тој рас кр сни ци, не
зна ју ћи ко ји пут да иза бе ре. Па -
три ци ја ве ру је да не по сто је по -
гре шни пу те ви или по гре шни
из бо ри, јер на кра ју сва ко ода бе -
ре пра ви пут.

– По не кад су љу ди уз не ми ре -
ни и упла ше ни да ни ма, не де ља -
ма, по ку ша ва ју ћи да от кри ју ко ји
је њи хов нај бо љи из бор у жи во ту
и пи та ју ћи се да ли су иза бра ли
пра ви пут. И да, на том рас кр -

из у зет но во ли еко но ми ју, јер нас
еко но ми ја окру жу је и увек је ак -
ту ел на и за ни мљи ва. За њу је она
са став ни део са вре ме ног све та.

– Ми слим да сва ко тре ба да зна
шта се де ша ва у све ту. Кроз еко но -
ми ју раз ви ја те ве о ма ко ри сну фи -
нан сиј ску свест и то је то. О еко но -
ми ји мо же мо раз го ва ра ти да ни -
ма... На кра ју, же лим да вам ка жем
да ствар но во лим да пу ту јем.
Упра во сам про ве ла не ко ли ко да -
на у Швај цар ској, у Ци ри ху, и при -
пре мам се за ег зо тич ну де сти на -
ци ју на Ку би, у ок то бру. До шли
смо до ту ге, што код сва ко га узро -
ку је вре ме. Би ћу ту жна због све га
што се де ша ва, не из бе жно. Нај ва -
жни је тре нут ке др жа ћу у свом ср -
цу. Не мо гу да раз гра ни чим за до -
вољ ство ди пло ми ра ња на док тор -
ским сту ди ја ма и ту гу због за вр -
шет ка пре ле пе ета пе у мом жи во -
ту – искре на је Па три ци ја.

На кра ју је из ра зи ла на ду да
ће мо за две го ди не по но во раз го -
ва ра ти, ка ко би нам ис при ча ла
при чу о за вр шет ку док тор ских
сту ди ја и о ис ку стви ма с пу то ва -
ња, ре ци мо с Ку бе.

шћу, иза бра ла сам свој пут, пра -
ви пут ко ји ме је до вео до тле да
оства рим свој сан да по ста нем
док тор еко но ми је. У је сен 2012.
го ди не упи са ла сам сту ди је на
Еко ном ском фа кул те ту За пад ног
уни вер зи те та у Те ми шва ру. Ла га -
ним ко ра ци ма ушла сам у но ву
ета пу свог жи во та – об ја шња ва
Па три ци ја.

Ди пло ми ра ла је на од се ку оп -
ште еко но ми је и еко ном ске ко -
му ни ка ци је. Спе ци ја ли за ци ја се
раз ли ку је од свих сме ро ва фа -
кул те та, јер су сту ден ти усме ре -
ни пр вен стве но ка сти ца њу зна -
ња из еко но ми је. И ни је по гре -
ши ла. До да је:

– На кон за вр шет ка ових три ју
го ди на фа кул те та, у је сен 2015,
упи са ла сам ма стер-сту ди је, спе -
ци ја ли за ци ју у обла сти ра чу но -
вод ства и по слов не про це не. На -
кон ма стер-сту ди ја, за хва љу ју ћи
из ван ред ном успе ху и на по ру,
ус пе ла сам да ис пу ним сво ју нај -
ве ћу же љу: да упи шем док тор ске
сту ди је. Тре нут но сам на пр вој
го ди ни док тор ских сту ди ја из
еко но ми је и ве о ма сам срећ на и
за до вољ на.

Па три ци ја је „при зна ла” да
во ли мно го да пу ту је и да се осе -
ћа до бро кад мо же да по мог не
дру гим љу ди ма. Та ко ђе, ка же да
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Сва ки чо век има сво ју
при чу

пр во ме сто. Исте те не де ље, 11. и
12. ма ја, хор и ор ке стар су уче -
ство ва ли на ру мун ском му зич ком
фе сти ва лу де це у Тор ку (Бе геј ци).
Ту су осво је на оба пр ва ме ста.

Ус пе си про фе со ра Ке ца по че ли
су још од пр вих да на ка да се 2003.
го ди не за по слио у основ ној шко ли
у Уз ди ну, јер је већ имао фор ми ран
хор. До ду ше, ус пе си ни су би ли на
ова квом ни воу као да нас, али то су
би ли по чет ни ко ра ци, до во љан
под стрек да кре не да ље и да сво ја
зна ња пре не се на сво је уче ни ке, да
вред ни је и озбиљ ни је ра ди. Зна -
чај не на гра де по че ле су да се ни жу
од 2010. го ди не, ка да су се пла си -
ра ли на дру го и тре ће ме сто на по -
кра јин ским фе сти ва ли ма де це Вој -
во ди не. Тек од 2013. го ди не кре ну -
ли су вр хун ски ре зул та ти на по -
кра јин ском и ре пу блич ком ни воу.

Ак тив но сти у Уз ди ну
Од ше стог раз ре да основ не шко ле
по чео је да сви ра кла ри нет код
Кра чу на Кре цуа. У то вре ме ди ри -
гент ор ке стра је био ње гов син
Кра чун Кре цу мла ђи, ко ји је др -
жао и му зич ку шко лу. Од њих
дво ји це је на у чио пр ве му зич ке
ко ра ке. За тим је узи мао при ват не
ча со ве код про фе со ра До ри на Ку -
и ба ри јуа из Ру му ни је, где је „ап -
сол ви рао” тај не кла ри не та у ру -
мун ској на род ној му зи ци.

Пр ви фе сти вал на ко ме је уче -
ство вао био је 1986. го ди не. И од
та да уче ству је сва ке го ди не. С по -

ЦРКВЕНА СЛАВА УСПЕЊЕ ПРЕСВЕТЕ 

БОГОРОДИЦЕ У ГЛОГОЊУ

Дуга традиција

У Цркви Успења Пресвете Бого-
родице у јутарњим часовима све-
чану литургију су одржали све-
штеници Роман Хегеан и Трајан
Брађеану из Овче.

Литургији је  присуствовало
много верника. Ове године кума
сеоске славе била је Стелуца Стојку.
Том приликом је Василе Бугарин
изабран за кума следеће године.
Након литургије одржан је богат
културно-уметнички програм. Ор-
кестар „Веселија” извео је традици-
оналне песме и присутни су били
одушевљени његовим наступом.

У вечерњим сатима у дворишту
те цркве приређена је игранка, ко-
јој су присуствовали пријатељи и
рођаци из других места и других

земаља, као и мештани Глогоња.
Наступио је оркестар, а потом и
фолклорни ансамбл Културно-
уметничког друштва „Веселија”, с
циљем очувања традиције и на-
слеђа румунске националне зајед-
нице. Игранка је почела у 20 сати
и трајала је до 23 сата.

Овом приликом су вокалне со-
листкиње, сестре Кристина и Тео-
дора Мик, извеле неколико песа-
ма, а фолклорни ансамбл КУД-а
„Веселија” представио је нову ко-
реографију.

Ова слава има дугу традицију и
мештани се труде да је сваке годи-
не обележе како доликује. Као и
претходних година, догађај је оку-
пио велики број људи.

но сом ис ти че да је у пе ри о ду од
1990. до 1994. осво јио, као со ли -
ста, пр ва ме ста на овим фе сти ва -
ли ма. Сле ди ли су ра зни фе сти ва -
ли у Ру му ни ји, на ко ји ма је та ко ђе

оства рио зна чај не ре зул та те, као
на при мер: фе сти вал „Ма ри ја Та -
на се” 1993. го ди не, где је био до -
бит ник спе ци јал не на гра де за вир -
ту о зност, за тим „Му зеј се ла”
(1991, Бу ку решт) и „Пе сме Ру му на
из ди ја спо ре” (од 15. до 17. ок то -
бра 2003, Дро бе та-Тур ну Се ве -
рин), где је био ла у ре ат спе ци јал не
на гра де жи ри ја.

Та ко ђе, до био је раз не ди пло ме
и за хвал ни це за из ван ред но из во -
ђе ње – као со ли ста на кла ри не ту,
ди ри гент ве ли ког ор ке стра фе сти -
ва ла и ди ри гент ло кал ног ор ке -
стра, ди ри ген та хо ра До ма кул ту -
ре итд.

– Тре нут но, по ред то га што ра -
дим у шко ли с де цом, ра дим и с
цр кве ним жен ским хо ром. Спре -
ма мо ли тур ги ју Св. Јо ва на Зла то -
у стог у че ти ри гла са и раз не на -
род не пе сме за по тре бе фе сти ва -
ла на ко ји ма уче ству је мо. С хо -
ром уче ству је мо у обе ле жа ва њу
ве ли ких цр кве них пра зни ка, ка -
да пе ва мо ли тур ги ју, као и на фе -
сти ва ли ма ду хов не му зи ке.

Вред но је на по ме ну ти да про -
фе сор Кец ра ди и с цре па јач ким
там бу ра шким ор ке стром До ма
кул ту ре КУД „Св. Са ва”, ко ји је
осно ван про шле го ди не.



Pro i ec tul „Lo cal He ri ta ge for Ac -
ti ve To u rism in Ba nat” (He rA) este
fi nanțat  în ca drul Pro gra mu lui In -
ter reg IPA de Co o pe ra re Transfron-
talieră România-Ser bia. Pro i ec tul
reprezintă o formă de con ti nu a re
mai aplicată a par te ne ri a tu lui din tre
Uni ver si ta tea de Vest din Ti mi so a ra
și Primăria Ki kin da, în pe ri o a da
2013-2015, într-un pro i ect si mi lar
(„Li ving He ri ta ge -  an Un li mi ted
Re so ur ce for To u rism De ve lop -
ment”), par te ne ri at tran sfron ta li er la
ca re se adaugă de această dată și Mu -
zeul Națio nal din Ki kin da.

Cu o perioadă de im ple men ta re ca -
re se întinde pe 18 lu ni (mai 2017 –
no i em brie 2018), pro i ec tul urmărește,
în prin ci pal, să răspundă ne vo ii de de -
fi ni re și de zvol ta re de pro du se tu ri sti -
ce ino va to a re pen tru a asi gu ra pro mo -
va rea în co mun a pa tri mo ni u lui tran -

sfron ta li er și crește rea atractivitãții
ofer tei tu ri sti ce. 

În acest sens, o primă ac ti vi ta te a
fost reprezentată de in cur si u nea în
te ren a spe ci a liști lor de la Uni ver si -
ta tea de Vest  din Ti mișo a ra în ve de -
rea cercetării comunităților tran -
sfron ta li e re pen tru iden ti fi ca rea re -
sur sei pa tri mo ni a le cul tu ra le pe ca re
comunitățile lo ca le o re simt ca una
identitară și ca re po a te de ve ni punct

de ple ca re pen tru de zvol ta rea de
pro du se tu ri sti ce. Au fost in ve sti ga te
un număr to tal de 7 comunități /
are a le, din tre ca re 4 în România:
Sânnicolau Ma re, Ora vița, Po ar ta
Almăjului și Ca ran se beș, și 3 în Ser -
bia (Ki kin da, Zre nja nin, Pan ce vo).

La începutul anu lui 2018, în ca -
drul pro i ec tu lui au fost or ga ni za te 6
eve ni men te de di ca te conștientizării
comunităților lo ca le, gru pu ri lor de
acțiu ne locală, in sti tuții lor pu bli ce,
or ga ni zații lor non gu ver na men ta le și
eco no mi ce și ele vi lor cu pri vi re la
im por tanța pa tri mo ni u lui cul tu ral
re gi o nal și a va lențelor de de zvol ta re
regională pe ca re ace stea le are.

Pri me le două activități au avut în
cen trul lor co pi ii, activitățile deru-
lându-se în ju dețul  Ca raș-Se ve rin,
re spec tiv la Șco a la Gimnazială Ia bla -
nița .Al te două ate li e re din România
au avut ca pu blic țintă adulți repre-
zentând comunitățile lo ca le, și anu -
me la Primăria „Ef ti mie Mur gu” (ju -
deț Ca raș-Se ve rin) și în co la bo ra re
cu autoritățile lo ca le, re spec tiv Sân-

nicolau Ma re, în co la bo ra re cu so ci -
e ta tea civilă. Ate li e re le din Ser bia au
avut grup țintă un pu blic spe ci a li zat,
fi ind or ga ni za te cu spri ji nul Ca me -
re lor de Co merț din Ki kin da, Zre -
nja nin și Pan ciova. În lu na mai a fost
organizată la Ki kin da o întâlnire
pen tru ela bo ra rea unei me to do lo gii
de eva lu a re a ma ni e rei în ca re 50 de
re sta u ran te din zo na transfrontalie-
ră a Ba na tu lui vor fi pre mi a te în ca -
drul pro i ec tu lui ca re sta u ran te tra -
dițio na le. Tot în lu na mai a fost apli -
cat un set de che sti o na re în ve de rea
realizării unui stu diu în tu rism.

În următoarele lu ni vor fi fi na li za -
te 10 spo tu ri de pre zen ta re turistică,
un ghid tu ri stic or ga ni zat te ma tic
(„Ba na tul în 10 fe lu ri“), un et no-ca -
len da rul anual și o car te de rețete cu
fe lu ri de mâncare spe ci fic bănățene. 
Prin tre activități se mai enumeră și o

se rie de acțiu ni co mu ni ta re în do -
me niul tu ri smu lui ori în cel al  ga -
stro no mi ei (ga stro fe sti val) sau or ga -
ni za rea unor pro gra me de for ma re
profesională. Cea mai am bițioasă
acțiu ne însă este cea de a crea o plat-
formă soft wa re comună ca re să adu -
ne și să facă pu bli ce într-un mod pri -
e te nos și util in for mații le re le van te
co lec ta te în tim pul cercetării de te -
ren. În mo men tul de față, această

platformă este dezvoltată și se află în
eta pa de po pu la re cu in for mații .

Din tre gru pu ri le țintă, amin tim: an -
tre pre no rii cu rol în de zvol ta rea pro du -
se lor și ser vi ci i lor tu ri sti ce (meșteșuga -
ri, bucătari etc.), sec to rul pri vat (agenții
tu ri sti ce, pro pri e ta ri de re sta u ran te
etc.), sec to rul pu blic (autoritãți pu bli ce,
in sti tuții  pu bli ce din comunitãți etc.);
Re pre zen tanți ai Aso ciației  Fe me i lor,
cercetãtori, re fe renți cul tu ra li, tu riști ,
vo lun ta rii im pli cați, vi zi ta to rii plat for -
mei soft wa re co mu ne. 

To a te activitățile pro i ec tu lui ca re
se desfășoară în pe ri o a da anu lui
2018 se află pe li sta pro i ec te lor ce se
vor desfășura sub egi da Anu lui Eu -
ro pean al Pa tri mo ni u lui Cul tu ral.
Ace ste activități mizează pe de zba te -
rea pro ble ma ti ci lor pa tri mo ni u lui
cul tu ral ima te rial și vizând, in li nia
dec la rații lor de in tenții  ale Con si li u -
lui Eu ro pei. Este ne ce sar să se dec -
lanșeze  schimbări re a le în mo dul în
ca re ne apre ci em, ne protejăm și ne
promovăm pa tri mo niul..

Prof. Di a na MI HUȚ

Re vi sta „Lo gos” este o pu bli caţie
știinţifică semestrială cu pro fil fi lo -
lo gic, editată sub co or do na rea
Societății de Lim ba Română din Vo -
i vo di na-Re pu bli ca Ser bia, în par te -
ne ri at cu Uni ver si ta tea de Vest ,,Va -
si le Gol diș” din Arad, România. Re -
vi sta con sti tu ie o platfomă pen tru
cercetări științifi ce re cen te din do -
me niul științelor fi lo lo gi ce, lan sa te
de cecetători din mai mul te țări dar
și o po si bi li ta te de te sta re a
capacităților de in ve sti ga re a ti ne ri -
lor cercetători – doc to ran zi lor, ma -
ste ran zi lor, atât din in sti tuții le de
învățământ uni ver si tar, pre u ni ver si -
tar și in sti tuții le cul tu ra le din Ser bia,
România și din al te țări eu ro pe ne.
Prin ci pa lul obi ec tiv al re vi stei este
pre zen ta rea ce lor mai re cen te reali-
zări știinţifi ce și par ti ci pa rea la
schim bul de idei în do me ni i le:  lite-
ratură, lingvistică, is to rie culturală,
et no lo gie, an tro po lo gie, tra duc to lo -
gie, bal ca no lo gie, edu cație, etc. la ni -
vel naţio nal și in ter naţio nal. Re vi sta
înființată în anul 2016 și este în pro -
ce sul de ac re di ta re în con for mi ta te
cu Stan dar de le Re pu bli cii Ser bia și
cu Stan dar de le In ter naţio na le pre -
sta bi li te pen tru re vi ste le știinţifi ce. 

Așadar, re vi sta „Lo gos” este o re-
vistă in ter națională, în sco pul sa tis -
fa ce rii ne vo ii ac tu a le de di se mi na re

a no i lor in for maţii , idei și me to de,
re simţit ă în sfe ra știinţelor fi lo lo gi ce
și își pro pu ne să facă loc con tri buţii -
lor de gen nu do ar cercetătorilor din
do me niul aca de mic ci și, în mod
spe cial, ale ti ne ri lor cercetători, per -
miţându-le ac ce sul la cercetările in -
ter naţio na le din do me niul știinţelor
fi lo lo gi ce.

Re vi sta pu ne la dis po ziţia pro fe -
so ri lor, cercetătorilor, oa me ni lor de

știință în do me niul știinţelor fi lo lo -
gi ce, ana li ze ale unor su bi ec te de
vârf din do me niu, oferă un fo rum
pen tru di scuţii  pri vind su bi ec te le
im por tan te pen tru păstrarea lim bii
și identității românilor din Vo i vo di -
na și a al tor naționalități con viețui -
to a re în Vo i vo di na. Re vi sta „Lo gos”
urmărește pre zen ta rea re zul ta te lor
obţinu te în do me niul știinţelor fi lo -
lo gi ce în România și Re pu bli ca Ser -

bia, realizând, în ace lași timp, un
stu diu com pa ra tiv cu si tuaţia  exi -
stentă în ce le două țări eu ro pe ne.

Prin te ma ti ca lucrărilor pu bli ca te,
re vi sta „Lo gos” con tri bu ie, în ma re
măsură, la îmbunătăţirea și di ver si fi -
ca rea activităţilor spe ci fi ce de cer ce -
ta re în do me niul fi lo lo gic. Co le giul
de re dacţie  este con sti tu it din perso-
nalităţi re cu no scu te din Ser bia, Ro-
mânia, Re pu bli ca Mol do va și din al -
te țări eu ro pe ne. Orașele Ti mișoa ra
și No vi Sad au de ve nit Ca pi ta le Eu -
ro pe ne ale Cul tu rii pen tru anul
2021, ofe rind ast fel un larg di a pa zon
de te me de cer ce ta re, încât re vi sta
„Lo gos” a înființat un ca pi tol în ca re
vor fi pu bli ca te cercetările ca re pro-
movează co la bo ra rea din tre ce le do-
uă ca pi ta le eu ro pe ne ale cul tu rii. 

Re vi sta „Lo gos” este uni ca revistă
de acest fel în Vo i vo di na, apa re în
lim ba română și în lim bi le in ter -
națio na le, conține pa gi ni în cu lo ri,
re zu ma te și cu vin te che ie în lim ba
engleză, iar ide ea de bază a ace stei
re vi ste este pro mo va rea și păstrarea
va lo ri lor cul tu ra le ale românilor și a
al tor naționalități con lo cu i to a re din
Vo i vo di na, pre cum și co la bo ra rea
regională a oa me ni lor de știință din
Ser bia cu cei din țările ve ci ne.

Conf.univ.dr. Vir gi nia Po po vić
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Lucrează ca asi stent uni ver si tar de
lim ba română la De par ta men tul de
Lim ba și Li te ra tu ra Română la Fa -
cul ta tea de Fi lo zo fie, Uni ver si ta tea
din No vi Sad. Mun ca de tran sla tor îi
adu ce mul te sa tis facții  și îi oferă po si -
bi li ta tea să călătorească și să cunosa-
că lo cu ri și oa me ni noi. Cu no stal gie
și dra go ste își amin tește de Pan ci o va
unde s-a născut și și-a pe tre cut cei
mai fru moși ani ai copilăriei.

Iată ce ne-a spus Ro di ca de spre
această perioadă a vieţii ei: 

– La Pan ci o va am trăit până în
anul 1987, când m-am mu tat cu
părinții la No vi Sad, un de trăiesc și
astăzi. Vre au să amin tesc și fap tul că
pa tru ani, în copilărie, am trăit la
Bu cu rești , un de tatăl meu a luc rat la
Am ba sa da Iu go sla vi ei ca tran sla tor
și un de am învățat lim ba română li-
terară, ce ea ce m-a aju tat fo a r te mult
în pro fe sia mea. Cu drag îmi amin -
tesc de anii pe tre cuți la Pan ci o va.
Am fre cven tat Șco a la generală „Jo -
van Jo va no vić Zmaj”, pen tru că am
trăit în cen tru, în stra da Ka ra đor đe -
va. Pri mii doi ani de școală me die i-
am făcut la șco a la „Bo ris Ki drič”, iar
după ace ea am ter mi nat Li ceul „Uroš
Pre dić”, pro fi lul cul tu ro lo gic.

Fo a r te emo tiv își amin tește de co-
pilărie și menţionează că a avut o co-
pilărie și ti ne rețe frumoasă și în acea
perioadă și-a cre at pri e te ni pe toată
viața. Cu unii din tre ei este și acum
în con tact și atun ci când tim pul îi
per mi te îî vizitează cu drag. În pe ri -
o a da petrecută la Pan ci o va, a fost fo -
ar te activă când este vor ba de
activitățile ex trașco la re. A mers 6 ani
la ba let, la Șco a la de Muzică Jo van
Ban dur, a fost membră a Căminului
Pi o ni e ri lor de pe atun ci, un de a cân-
tat, dan sat...A fost și membră a Co -
ru lui de Fe te din ca drul Ca sei Ar ma -
tei. Mulțumită ace stor activități a că-
lătorit prin toată fo sta Iu go sla vie,
un de a par ti ci pat la di fe ri te fe sti va lu -
ri pen tru co pii și la al te manifestări. 

După cum a amin tit de ja, în anul
1987 s-a mu tat la No vi Sad, un de a
ab sol vit Fa cul ta tea de Fi lo zo fie din
ca drul Universităţii din No vi Sad,
secţii le lim ba și li te ra tu ra română și
lim ba și li te ra tu ra sârbă. Mai târziu a
susţinut te za de ma gi ste riu intitulată
„Con strucţii pre po ziţio nal-ca zu a le
spaţia le în lim ba română și sârbă” și
a pri mit ti tlul de ma gi stru în știinţe
fi lo lo gi ce. În pre zent își pregătește
te za de doc to rat, din do me niul ter -
mi no lo gi ei ca sei la românii din Ba -

„TU RI SMUL LO CAL ÎN BA NAT” 

Pre zen ta rea  pro i ec tu lui
activităților desfășura te

DE VORBĂ CU: RO DI CA UR SU LE SCU-MI LI ČIĆ

VIAŢA ESTE FRUMOASĂ DACĂ 
ȘTII SĂ O TRĂIEȘTI

nat. Lucrează ca asi stent uni ver si tar
de lim ba română la De par ta men tul
de Lim ba și Li te ra tu ra Română la
Fa cul ta tea de Fi lo zo fie, Uni ver si ta -
tea din No vi Sad. A par ti ci pat la nu -
me ro a se sim po zi o a ne știinţifi ce in -
ter naţio na le și con gre se la No vi Sad,
Su bo ti ca, Ti mișoa ra, Reșiţa, Bu cu -
rești , Ba ia Ma re, Bra ti sla va,
Varșovia, Sa ra je vo. Lucrările pre zen -
ta te sunt din do me niul fo ne ti cii,
mor fo lo gi ei, le xi co lo gi ei, sin ta xei și
di a lec to lo gi ei, pre cum și un număr
de lucrări din do me niul ana li zei
con tra sti ve din tre lim bi le română și
sârbă. Acest do me niu l-a ales pen tru
că se consideră persoană bilingvă în
adevăratul sens al cuvântului și din -
tot de a u na a atras-o cer ce ta rea în
acest sens. 

Din anul 1995 lucrează ono rar ca
tran sla tor pen tru di fe ri te or ga ni -
zaţii  ne gu ver na men ta le, pre cum și
fir me, sin di ca te, ca me re de co merț
din Ser bia și România. Această mun-
că de tran sla tor îi adu ce mul te sa tis -
facții  și îi oferă po si bi li ta tea să călă-
torească și în per ma nență să cunosa-
că lo cu ri și oa me ni noi. A co la bo rat
și cu re dacţii le în lim ba română ale
RTV Vo i vo di na, pre cum și cu Ra dio
021 din No vi Sad. Este membră a So-
cietăţii de lingvistică aplicată a Ser -
bi ei, Societăţii (Fun daţiei ) Române
de Et no gra fie și Fol clor din Vo i vo di -

na, Societăţii de Lim ba Română din
Vo i vo di na, a Reţelei Româniști lor
din Eu ro pa Centrală și de Nord, am
fost președin ta Con si li u lui de Ad mi -
ni straţie  al C.P.E. Li ber ta tea (2007-
2015), membră al Con si li u lui de Ad -
mi ni straţie  al In sti tu tu lui de Cultură
al Românilor din Vo i vo di na (2008-
2016). Este re dac tor șef și re spon sa -
bil al re vi stei Tra diţia, pre cum și
membră a Co mi si ei pen tru ela bo ra -
rea și eva lu a rea te ste lor pen tru com -
pe tiții le la lim ba română ale ele vi lor
cla se lor a VII-a și a VI II-a ale șco lii
ge ne ra le. 

Ro di ca este la u re a ta pret si gi o su lui
pre miu Car tea anu lui al Ca sei de Pre-
să și Editură „Li ber ta tea”. Iată ce ne-a
mărturisit re fe ri tor la acest pre miu:

– Chi ar dacă sunt activă pro fe si o -
nal în mai mul te do me nii, cea mai
ma re re a li za re este fap tul că am pri -
mit pre miul Car tea ani lor edi to ri a li
2015-2016  în 2017 pen tru vo lu mul
„Con tac te lin gvi sti ce româno-sârbe”,
pre miu con fe rit de Ca sa de Presă și
Editură Li ber ta tea. Sunt fo ar te ferici-
tă și mândră că într-o con cu rență de
20 de cărți va lo ro a se, ju riul a re cu no -
scut mun ca  depusă de mi ne la re a li -
za rea ace stui vo lum. Și mai mult bu-
cură fap tul că în acea zi minunată la
Pan ci o va, alături de mi ne a fost tatăl
meu, de alt fel și el fi ind deținătorul
ace stui pre miu în urmă cu mai mulți

ani. De mul te ori, po a te, considerăm
că atun ci când pri mești un pre miu,
nu mai tre bu ie să te străduiești să
con ti nui mun ca. Dimpotrivă, acest
pre miu pen tru mi ne înseamnă că
tre bu ie și mai mult să luc rez, să ju sti -
fic tot ce ea ce am re a li zat până în pre -
zent. Dar, sin cer să spun, am do rința
să mă îndepărtez puțin de ace ste te -
me strict lin gvi sti ce. Pla ni fic să scriu
o car te de spre ex pe ri ențel e me le per -
so na le, mi ci po ve sti ri de spre...să  spu -
nem așa... pri ma jumătate a vieții
me le. Cred că ar fi in te re sant pen tru
ci ti to ri. 

Când este vor ba de spre pla nu ri le
de vi i tor, la ge ne ral vor bind, Ro di ca
este o persoană ca re nu fa ce pla nu ri
de lungă durată. Viața a învățat-o că
într-o zi poți fi cea mai fericită per-
soană din lu me, iar în cealaltă să ți se
schim be viața com plet. Ace a sta i s-a
și întâmplat în urmă cu șap te ani,
când i-a de ce dat soțul, Însă, fi ind o
fi re pozitivă și puternică, a reușit să
depășescă to a te greutățile și a con ti -
nu at să luc re ze, să fie inclusă ac tiv în
viața românilor din ace ste spații.
Do rința îi este să fie sănătoasă pen -
tru a pu tea re a li za încă mul te în to a -
te do me ni i le de ac ti vi ta te, să călăto-
rească cât mai mult, să aibă și mai
mulți pri e te ni. Pen tru că viața po a te
fi frumoasă dacă știi cum să o
trăiești.

RE VI STA DE FI LO LO GIE, „LO GOS” DIN NO VI SAD

Platfomă  pen tru cercetări științifi ce
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Pro fe so rul Cheţ
lucrează cu ace laşi 
en tu zi azm în două 
șco li: Șco a la Generală
“Sf. Ghe org he” din
Uzdin și Șco a la
Generală “Sa va 
Že be ljan” din Cre pa ja 

Datorită ma re lui  en tu zi asm și a iu -
bi rii pen tru che ma re de pro fe sor,
mun ca sa nu a rămas neobservată.
De-a lun gul ani lor a câști gat mul te
pre mii și ono ru ri atât cu cu co rul cât
și cu or che stra școlară.

Pro fe soul Cheţ menţionează cu
mândrie următoarele:

– Anul ace sta cu co rul și or che -
stra Șco a lii Ge ne ra le “Sf. Ghe org he”
din  Uzdin, m-am pre zen tat la două
emu laţii și anu me la cea de a  „Cea
de a 28-a tre ce re în revistă republica-
nă a co ru ri lor șco li lor ge ne ra le din
Ser bia“ și la „ Cea de a 19-a tre ce re
în revistă republicană a or che stre lor
șco li lor ge ne ra le din Ser bia “ , ca re
au avut loc la da ta de 26 și 27 mai cu -
rent la La za re vac. La ace ste com pe -
tiţii, co rul a câști gat plac he ta de aur,
acumulând  95 de puc te din  numă-
rul ma xim de pun cte de 100, iar or -
che stra a câști gat de ase me nea pre -
miul I re spec tiv plac he ta de aur, ob-
ţinând ma xi mum 100 de pun cte. În
altă or di ne de idei, or che stra școlară

a Ș.G. „Sa va Že be ljan“ din Cre pa je,
s-a bu cu rat de ase me nea de plac he ta
de aur, acumulând 99 de puc te din
ma xi mum de  100 de pun cte.
Au cu ce rit pre mii  și re cu noștiinţe
atât la  fe sti va lu ri le din România  cât

POR TRET- PRO FE SO RUL DA NIEL CHEŢ 

STRĂDUINŢĂ ȘI CU NOȘTI NŢE TE ME I NI CE
A ab sol vit Eco no mie
Generală și 
Co mu ni ca re
Economică La 
Fa cul ta tea de Vest
din Ti mișoa ra

În mo men tul de față,
este în anul I la stu dii
do co ra le, în domeniul 
Eco no mie

Pa triția  este fo ar te am bițioasă, ho-
tărâtă și perseverentă în tot ce ea ce
fa ce. Fo lo sește  efi ci ent tot ce ve de,
au de sau învață pen tru a atin ge
sco pul pro pus și nu se lasă învinsă
de di ver se ob sta co le le niciodată. 

De fi e ca re dată când îmi pro -
pun să re a li zez por ter tul unui tâ-
năr, rămân plăcut surprinsă de
mo dul lor de a gândi, de a con ce -
pe viața și de fe lul lor de co mu ni -
ca re. Mă sur prin de spon ta ne i ta te

SCHIȚĂ DE POR TRET-  PA TRIȚIA ALE XAN DRA
AR DE LEAN

Fi e ca re om are o 
po ve ste

și la ce le din țară. În fi e ca re an s-au
pre zen tat la ediţii le Fe sti val de Fol -
clor al Co pi i lor din Vo i vo di na un de
de fi e ca re da ta an au fost la u reaţii
pre mi u lui de frun te atât cu or che stra
cât și cu co rul șco lar.

La sfârșit de an șco lar, pro fe so rul
Da niel Cheţ, a menţio nat următoa-
rele:

– Anul ace sta am avut o mulțime
de spec ta co le și com pe tiţii cu co rul
șco lar și or che stra. începând cu obi -
ce i u ri le de iarnă când ne-am pre zen -
tat cu co lin de, în de cem brie 2017,
pre cum și par ti ci pa rea la eve ni men -
te le șco la re. 

Pre mii de o se bi te
Este bi ne cu no scut fap tul că pregăti-
rile pen tru to a te com pe tiții le încep
fo ar te de tim pu riu. Co rul și am be le
or che stre încep să se pregătească în-
că de la începutul anu lui șco lar .În
cur sul întregului an șco lar, se de pu -
ne mult efort în ac ti vi ta tea cu ele vii.
Com pe tiții le încep  cu tre ce rea în re-
vistă comunală când formațiile co -
ru le și or che stre le din șco li le ge ne ra -
le se prezintă în cea mai bună lumi-
nă. Anu me, acest eve ni ment a avut
loc la 27 apri lie la De be lja ča. Iată ce
ne-a spus pro fe so rul Cheţ re fe ri tor la
ace ste com pe tiţii:

– La com pe tiţia, or che stre le am -
be lor șco li s-au pla sat la “ Cea de a
57-a ediţie a Fe sti va lu lui de muzică al

co pi i lor din Vo i vo di na “, ca re a avut
loc pe 13 mai la Bač ka To po la. La
această emu laţie, or che stra Ș.G. “Sf.
Ghe org he” din Uzdin a câști gat plac -
he ta de ar gint cu 89 de pun cte, iar co -
rul, plac he ta de aur cu 91 de pun cte,
în timp ce or che stra  Ș.G. “Sa va Že -
be ljan” din Cre pa ja, a câști gat plac he -
ta de ar gint cu 85 de pun cte. Cu ace -
ste re zul ta te ne-am pla sat la întrece-
rile re pu bli ca ne din La za re vac. 

La începutul lu nii mai (7-10), or -
che stra șco lii ge ne ra le din Uzdin a
fost invitată la Fe sti va lul “Am fost ș-

om fi” la Sig he tu Mar mației  și la Fe -
sti va lul “Zi le le Mu reșului” din Ba ia
Ma re, România. Din mo ment ce fe -
sti va lul de la Sig he tu Mar mației  a
fost un ca rac ter com pe ti tiv, or che -
stra a câști gat pri mul loc. În ace eași
săptămână, 11-12. mai, co rul și or -
che stra, au par ti ci pat la Fe sti va lul de
Muzică și Fol clor al Co pi i lor, ținut la
To rac. Aci or che stra și co rul a câști -
gat pri mul loc.

Suc ce se le pro fe so ru lui Cheţ au în-
ceput încă din pri me le zi le când, în
2003, a început să luc re ze la Ș.G. “Sf.
Ghe org he” din Uzdin, pen tru că a
exi stat de ja un cor bi ne for mat. La
început, nu au exi stat suc ce se la ace -
lași ni vel ca și astăzi, dar au fost pași
începători, un sti mu lent de a con ti -
nua ac ti vi ta tea și de a tran smi te ele -
vi lor săi adevărate cu noștiinţe. Pre -
mi i le sem ni fi ca ti ve au început cu
anul 2010, când s-au pla sat pe lo cul
al do i lea și al tre i lea la com pe tiţii le
pro vin ci a le ale co pi i lor din Vo i vo di -
na. Începând cu anul 2013, au câști -
gat pre mii la ni vel pro vin cial și re pu -
bli can. 

Activități în ca drul 
Căminului cul tu ral din Uzdin
Din cla sa a VI-a a Șco lii Ge ne ra le
din Uzdin Daniel Cheț a început să
cânte la cla ri net la Crăciun Creţu, se -
ni or. La acea vre me, di ri jo rul or che -
strei era fiul său Crăciun Creţu Jr.,

ca re deținea și o școală de muzică.
De la ei învățase pri mii pași în muzi-
că. Apoi a lu at lecții par ti cu la re la
pro fe so rul Do rin Cu i ba riu din Ro-
mânia, un de a esco pe rit sec re te le
cla ri ne tu lui în mu zi ca populară ro-
mânească.

Pri mul fe sti val la ca re a par ti ci pat
a fost în 1986. De atun ci, participă în
fi e ca re an la Fe sti va lul de fol clor și
muzică populară românească, iar
mai târziu la ”Ma re le Fe sti val de fol -
clor al Românilor din Vo i vo di na..
Da niel Cheţ menţionează cu mân-

drie că în pe ri o a da 1990-1994 a
câști gat pri mul loc ca so list in stru -
men tist la acest fe sti val. Au ur mat
di ver se fe sti va lu ri în România, un de
a avut și re zul ta te sem ni fi ca ti ve. De
exem plu, la Fe sti va lul “Ma ria Tăna-
se” din 1993 un de a câști gat pre miul
spe cial pen tru vir tu o zi ta te. Apoi
“Mu zeul sa tu lui” din 1991, la Bu cu -
rești , “Cîntecele românilor de pre tu -
tin de ni”, în pe ri o a da 15-17.10.2003.
Dro be ta Tur nu Se ve rin un de a fost
la u re a tul Pre mi u lui Spe cial al Ju ri u -
lui etc.

De ase me nea, pen tru per for -
manțe re mar ca bi le, a pri mit di ver se
di plo me și re cu noști nțe ca so list la
cla ri net, ca di ri jor al or che strei Ma -
re lui fe sti val și ca di ri jor al or che strei
lo ca le, di ri jor al co ru lui Căminului
Cul tu ral din Uzdin etc.

– În pre zent, în afară de ac ti vi ta -
tea școlară cu ele vii, luc rez și cu co -
rul fe mi nin bi se ri cesc. Pregătim Li -
turg hia Sf. Ioan Gură de Aur pe pa -
tru vo ci și di ver se cântece po pu la re
pen tru di fe ri te fe sti va lu ri la ca re par-
ticipăm. Cu co rul participăm la săr-
bătorile bi se ri cești  ma ri și fe sti va lu -
ri le mu zi cii spi ri tu a le un de interpre-
tăm li turg hia. 

Merită mențio nat fap tul că pro fe -
so rul Cheţ lucrează și cu Or che stra
de tam bu rași din Cre pa ja din ca drul
S.C.A. “Sf. Sa va “, ca re a fost fondată

lor și acea ușurătate a ființei.   Pa -
tri cia Ale xan dra Ar de lean este una
din in ter lo cu to a re ca re a lăsat o
im pre sie fo ar te plăcută asu pra
mea. M-a im pre si o nat fer mi ta tea
și fe lul în ca re mi-a vor bit de spre
viața ei de stu deny, de spre călăto-
riile ei, de spre fa mi lia ei. Dar să o
lăsăm să ne vorbească singură: 

Mi-a spus că în spa te le fiecărui
om pe ca re-l întâlnim pe stradă și
nu nu mai se află o po ve ste. O po -
ve ste ca re po a te a rămas nespusă
până în zi ua de azi. În spa te le fie-
cărui zâmbet se află ce va. În spa te -
le fiecărei bu cu rii se află un mo tiv.
În spa te le fiecărei tri steţi se află o
întâmplare ca re a pro vo cat-o. 

Ca re este po ve stea vieții ei? Ca -
re este pri ma etapă a vieții ei?

– Dar stiții... fi e ca re om are po ve -
stea sa. Astăzi  vă voi po ve sti po ve -
stea mea, ce se găsește în spa te le
zâmbetului meu, în spa te le bu cu ri ei
me le și ce îmi adu ce tri stețe în viață.
Sunt născută pe da ta de 08.01.1993
la Vârșeț. Pot spu ne că zâmbetul
meu îl da to rez mai întâi fa mi li ei me -
le, pre cum și ce lor 8 ani pe tre cuți la
Sco a la Elementară “3 Oc tom brie” –
Sân-Mi hai, Lo kve (2002 - 2008) și 4
ani în Li ceul de co merț “Do si tej Ob -
ra do vić” - Ali bu nar în ca re m-am
de zvol tat atât per so nal, cât și pro fes -
si o nal. mi-a mărturisit Patriția.

Asta era pri ma etapă a vieții  ei,
ani ca re au tre cut re pe de ca ni si pul
ca re se scur ge într-o clepsidră. Ni -
ci nu și-a dat se a ma când au tre cut
anii... ca re la fi nal au pus-o la o răs-
crucere de drum. Fi e ca re per so a na
din ace a sta lu me a tre cut, cel pu tin
o da ta in vi a ta, de o răscruce de
dru mu ri și nu a ști ut ca re drum să
aleagă.Pa tri cia consideră că de
fapt, nu există ni ci un drum sau

înscris tot în ca drul ace stei facultăți
un ma ster in con ta bi li ta te, și anu me
Ex per ti za con ta bi la si eva lu a rea afa -
ce ri lor. Însă, după ter mi na rea ma ste -
ru lui, datorită suc ce su lui și efor tu lui
până atun cea, am reușit să îmi in de -
pli nesc do rința cea mai ma re de a în-
scrie și stu dii doc to ra le. În mo men tul
de față, mă găsesc în anul I la stu dii
do co ra le, pe Eco no mie și sunt fo ar te
fericită. Pa triția  ne-a mărturisit îi plac
fo ar te mult călătoriile și se sim te bi ne
atun ci când po a te ofe ri al tor oa me ni
aju to rul ei. pe ca re îl oferă cu drag.
Mi-a mai spus că îi pla ce eco no mia,
pen tru că eco no mia ne înconjoară, se
găsește pe ste tot, este ce va ac tual.
Pen tru ea eco no mia fa ce par te inte-
grantă din  lu mea modernă.

– Cred că toată lu mea tre bu ie să
știe ce se întâmplă în lu me. Prin eco -
no mie, de zvolți o conștiință financia-
ră ex trem de benefică și cam asta ar fi.
To tuși de spre eco no mie pu tem vor bii
zi le întregi... în fi nal do resc să vă spun
că îmi pla ce fo ar te mult să călătoresc.
Chi ar acum de curând mi-am pe tre -
cut câateva zi le în El veția  în Zu rich, si
mă pregătesc pen tru o de sti nație  exo -
tică în oc tom brie pe Cu ba. 

În fi na lul di scuție i no a stre, Pa -
triția  mi-a mărturisit:

– Am ajuns și la tri stețea, pe ca re cu
si gu ranță la toți ne-o provoacă tim pul.
Voi fi tristă pen tru că tot ce se terimină
e trist. Sunt ce le mai im por tan te mo -
men te pe ca re le voi păstra în ini ma
mea. De ase me nea, nu pot de li mi ta bu -
cu ria ab sol vi rii, dar și tri steţea încheie-
rii unei eta pe fru mo a se din viaţă.

Acum, la sfârșitul con vor bi rii no a -
stre, sper că pe ste doi ani de zi le, la fel
să vor bim și să vă po ve stesc cum se va
ter mi na această etapă, si fi na lul stu di -
lor doc to ra le pre cum si ex pe ri en te le
me le de pe Cu ba. 

ale ge ri greșite și că în fi nal, fi e ca re
ale gem un răspuns, o ca le:

– Une o ri, oa me nii ajung să fie ne -
li niști ți, agi tați și spe riați zi le, săptă-
mâni in tre gi, incercând să afle ca re
este cea mai bună ale ge re.  Și da, în
acel mo ment de răscruce am ales
dru mul meu, ca re nu era greșit și ca -
re m-a adus azi la do rința mea de a
ajun ge și Doc to rand în acel do me -
niu. eco no mia. În to am na anu lui
2012, oc tom brie  am înscris Fa cul ta -
tea de Eco no mie și de Ad mi ni stra re
a afa ce ri lor din Ti mișoa ra, Uni ver si -
ta tea de Vest. Cu pași ușori am pașit
în no ua etapă a vieții- afirmă Pa -
triția  
Pro fi lul pe ca re l-a ab sol vit este Eco -
no mie Generală și Co mu ni ca re Eco-
nomică. Spe ci a li za rea. se di stin ge
din tre to a te specializările facultăţii
dat fiindcă pregătirea stu denților es-
te orientată în pri mul rând pe cu -
noaște rea economică. Și nu a greșit
de loc. Pa triția  menționează:

– După fi na li za rea ace stor 3 ani de
fa cul ta te, în to am na anu lui 2015, am

HRA MUL BI SE RI CESC ”ADOR MI REA MA I CII
DOM NU LUI”LA GLO GO NI

Tra diție îndelungată

La hra mul bi se ri cesc ”Ador mi rea
Ma i cii Dom nu lui” la da ta de 15 au -
gust, la Glo go ni, la ora 10, a început
li turg hia din par tea pre o tu lui pa roh
Ro man He gean și pre o tu lui din Ov -
cea Tra ian Brăgean. 

La sluj ba bisericească, au fost fo ar te
mulți cre din cioși. Anul ace sta la ne de -
ie, nașa Hra mu lui a fost Ste luța Sto i cu.
Cu acest pri lej Va si le Bu ga rin a fost
ales  naș pe anul vi i tor. După ter mi na -
rea sluj bei, în cur tea bi se ri cii, or che -
stra ”Ve se lia” a in ter pre tat me lo dii tra -
dițio na le, iar cei pre zenți s-au de lec tat
admirând mi nu na te le me lo dii in ter -
pre ta te de ceastă vestită orchestră. 

În ore le se rii, în cur tea bi se ri cii, a
avut loc jo cul tra dițio na la ca re au
par ti ci pat pri e te nii și ru de le ca re au
ve nit din al te localități. Or che stra a
in ter pre tat me lo dii tra dițio na le, iar
cei pre zenți au dan sat, Jo cul  a înce-
put la ora 8 se a ra și a du rat până
apro a pe de 23h. 

Eve ni men tul a fost ono rat de in -
ter pre ta rea impecabilă a so li ste lor
vo ca le Cri sti na și Te o do ra Mic. La
fe sti vi ta ter s-a pre zen tat și an sam -
blul fol clo ric al S.C.A. ”Ve se lia”, pre-
zentând co re gra fia nouă în fața pu -
bli cu lui nu me ros, ce ea ce a fost o bu -
cu rie apa r te pen tru toți.



Ми ни стар ство про све те, на -
у ке и тех но ло шког раз во ја
по зи ва уче ни ке и њи хо ве ро -
ди те ље да до 28. сеп тем бра
кон ку ри шу за до би ја ње уче -
нич ких сти пен ди ја у школ -
ској 2017/2108. Пра во на по -
моћ др жа ве, у скла ду са за -
ко ном, има ју ђа ци основ них
и сред њих шко ла чи ји је
осни вач Ре пу бли ка Ср би ја,
ау то ном на по кра ји на или је -
ди ни ца ло кал не са мо у пра ве,
ко ји су пр ви пут упи са ни у
од ре ђе ни раз ред у те ку ћој
школ ској го ди ни, чи је се
шко ло ва ње фи нан си ра из бу -
џе та и ко ји по се ду ју др жа -
вљан ство Ср би је. Др жа ва ће
сти пен ди ра ти уче ни ке и уче -
ни це ко ји по сти жу од лич не
ре зул та те у уче њу и вла да њу
(оп шти успех од 4,50 до 5).

Кан ди да ти из осе тљи вих
дру штве них гру па (уче ни ци
без ро ди тељ ског ста ра ња, јед -
но ро ди тељ ске по ро ди це, ром -
ска на ци о нал на ма њи на, уче -
ни ци са ин ва ли ди те том, уче -
ни ци с хро нич ним бо ле сти -
ма, уче ни ци чи ји су ро ди те -
љи не ста ли или су кид на по -
ва ни на те ри то ри ји Ко со ва и

Ме то хи је и на те ри то ри ји ре -
пу бли ка бив ше СФРЈ, из бе -
гли це и ра се ље ни уче ни ци,
по врат ни ци по спо ра зу му о
ре ад ми си ји и де пор то ва ни уче -
ни ци) има ју пра во да под не су
зах тев да се по себ но ран ги ра -
ју у окви ру на мен ски опре де -
ље ног бро ја, при ме ном бла -
жих кри те ри ју ма, у скла ду са
за ко ном и пра вил ни ком.

Ре до след кан ди да та за до -
де лу уче нич ке сти пен ди је
утвр ђу је се на осно ву успе ха
оства ре ног у прет ход ном
шко ло ва њу и со ци јал но-еко -
ном ског ста ту са по ро ди це
(про сек укуп них ме сеч них
при хо да по чла ну по ро ди це
уче ни ка за пе ри од ја ну ар –јун
те ку ће го ди не). Кад је реч о
бро ју уче нич ких сти пен ди ја,
он се утвр ђу је пре ма рас по -
ло жи вим сред стви ма у бу џе -
ту Ре пу бли ке Ср би је за ову
го ди ну.

Афир ма ци ја 
ал тер на тив них 
ви до ва пре во за

Наш град је и ове го ди не део
ве ли ке по ро ди це европ ских гра -
до ва ко ји су се при кљу чи ли
еко ло шкој ак ци ји Европ ске ко -
ми си је „Не де ља мо бил но сти”.
Те ма ово го ди шње ма ни фе ста -
ци је је „Мул ти мо дал ност”, под
сло га ном „Ком би нуј те и кре -
ни те”. Град ски Се кре та ри јат за
за шти ту жи вот не сре ди не, у са -
рад њи са Аген ци јом за са о бра -
ћај гра да Пан че ва и удру же -
њем гра ђа на „Ср би ја, мој дом”,
по во дом обе ле жа ва ња еко ло -
шке не де ље ор га ни зу ју овај до -
га ђај у на шој ло кал ној за јед -
ни ци, а ак це нат је ста вљен на
афир ма ци ју би ци кли зма, пло -
вид бе и пе ша че ња. Циљ је да
се про ду би еко ло шка свест Пан -
че ва ца ка ко би што ви ше ко -
ри сти ли ал тер на тив не ви до ве
пре во за, по пут би ци ка ла, бро -
до ва итд.

Европ ска еко-ма ни фе ста ци -
ја по че ла је ак ци јом пло вид бе
ка та ма ра ном, 16. сеп тем бра,
ка да су ђа ци ОШ „Мо ша Пи -
ја де” из Ива но ва, по бед ни ци
че твр тог ци клу са еко-ак ци је
„Са ку пи и уште ди – вре ди”,
има ли при ли ку да се про во за -
ју Та ми шем. На ред ног да на,
17. сеп тем бра, пред став ни ци
ло кал не са мо у пра ве пред ста -
ви ли су јав но сти тре на жне би -
ци кле ко ји су пре у ре ђе ни, па
се са да окре та њем пе да ла мо -
гу до пу ни ти мо бил ни уре ђа ји.

Град Но ви Сад и ком па ни ја
НИС пред ста ви ли су про шле
не де ље ре зул та те ви ше го ди -
шње успе шне са рад ње кроз
про грам дру штве не од го вор -
но сти „За јед ни ци за јед но” ко -
ји НИС ре а ли зу је већ де сет
го ди на же ле ћи да уна пре ди
ква ли тет жи во та ло кал них за -
јед ни ца ши ром Ср би је. Све -
ча но сти у Град ској ку ћи при -
су ство ва ли су Ми лош Ву че -
вић, гра до на чел ник Но вог Са -
да, Ки рил Тјур де њев, ге не -
рал ни ди рек тор НИС-а, број -
не зва ни це и пред став ни ци
ме ди ја.

Ки рил Тјур де њев, ге не рал -
ни ди рек тор НИС-а, тим по -
во дом је ис та као да је НИС у
ср цу Но вог Са да, не са мо ге -
о граф ски, и да на пре дак те
ком па ни је не би био пот пун
ако не би до при нео и на прет -
ку гра да у ко јем за по сле ни
жи ве и ра де.

– По но сни смо што то парт -
нер ство тра је већ де сет го ди -
на и што из го ди не у го ди ну
ви ди мо до при нос НИС-а раз -
во ју ло кал них за јед ни ца ши -
ром Ср би је. Но ви Сад, сва ка -
ко, има по себ но ме сто и ко -
ли ко је за до вољ ства због ре а -
ли зо ва них про је ка та, још нас
ви ше ра ду ју они ко ји до ла зе.
Де це ни ја на ше успе шне са -
рад ње кроз про грам „За јед -
ни ци за јед но” још јед ном по -
твр ђу је на шу за јед нич ку во -
љу и по ве ре ње у  са рад њи за
до бро бит Но вог Са да и Но во -
са ђа на – ре као је ге не рал ни
ди рек тор НИС-а.

Кроз разли чи те про гра ме
дру штве не од го вор но сти,

во ђен сво јим сло га ном „Бу -
дућ ност на де лу”, НИС је од
2009. го ди не у раз вој Но вог
Са да уло жио го то во 300 ми -
ли о на ди на ра. Од то га је са -
мо кроз про грам „За јед ни ци
за јед но” ре а ли зо ва но 86 про -
је ка та, ко ји су до при не ли по -
бољ ша њу усло ва жи во та Но -
во са ђа на. Ови про јек ти ујед -
но су сја јан при мер за јед нич -
ког ан га жо ва ња НИС-а и ло -
кал не за јед ни це на оп шту до -
бро бит.

По ред парт нер ства оства -
ре ног кроз дру штве но од го -
вор не про јек те, НИС и Но ви
Сад оства ру ју и успе шну по -
слов ну са рад њу. По ред то га
што је у Но вом Са ду се ди ште
ком па ни је, НИС у том гра ду
по се ду је зна чај не би знис ка -
па ци те те, ме ђу ко ји ма и три -
на ест ма ло про дај них обје ка -
та и На уч но тех но ло шки цен -
тар, а ком па ни ја упо шља ва
ви ше од 2.000 Но во са ђа на.

Са рад ња с ло кал ним за јед -
ни ца ма у Ср би ји је дан је од
при о ри те та дру штве не од го -
вор но сти НИС-а, ко ји се ре а -
ли зу је кроз про грам „За јед ни -
ци за јед но”. Од 2009. го ди не
НИС је у окви ру овог про гра -
ма оства рио са рад њу с 11 ло -
кал них за јед ни ца и ре а ли зо -
вао ви ше од 900 про је ка та вред -
них пре ко ми ли јар ду ди на ра.
Ове го ди не про гра му се при -
дру жи ла и два на е ста ло кал на
за јед ни ца – По жа ре вац, чи ме
је НИС на ста вио да ши ри круг
сво јих при ја те ља и парт не ра
ка ко би уна пре дио ква ли тет
жи во та гра ђа на ши ром Ср би -
је, пре све га оних нај мла ђих.

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 21. септембар 2018.
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ЗА ЈЕД НИ ЦИ ЗА ЈЕД НО

Про сла ва ју би ле ја

ОТВО РЕН НАЈ ВЕ ЋИ ВЕ ТРО ПАРК У СР БИ ЈИ

Сна гом ве тра чу ва мо пла не ту
Срп ска елек тро мре жа
бо га ти ја за 200
ме га ва та елек трич не
енер ги је

На ша зе мља 
тре нут но де се та на
ли сти ин ве сти ци ја у
ве тро пар ко ве

Ком па ни ја „Ели сио” за вр ши ла
је не дав но у али бу нар ском ата -
ру из град њу но вог ве тро пар ка
сна ге 42 ме га ва та, та ко да ће
два де сет јед на тур би на сна гом
ве тра про из во ди ти стру ју за око
38.000 до ма ћин ста ва. Све ча -
но сти је при су ство вао ми ни -
стар ру дар ства и енер ге ти ке
Алек сан дар Ан тић, ко ји је сим -
бо лич но отво рио ве тро парк.
Том при ли ком он је ис та као
да ће у на шој зе мљи до кра ја
го ди не у елек тро мре жу би ти
пу ште но ви ше од 200 ме га ва та
елек трич не енер ги је до би је не
из овог об но вљи вог из во ра. Он
је по здра вио ре а ли за ци ју овог
про јек та, ко ји је од ви ше стру -
ког зна ча ја за Ср би ју, с об зи -
ром на то да ће зна чај но до -
при не ти ис пу ње њу оба ве зе на -
ше зе мље да до 2020. го ди не
про из во ди и тро ши 27 про це -
на та енер ги је до би је не из об -
но вљи вих из во ра.

Ка ко је на ја вље но на све ча -
ном ску пу у Али бу на ру, 2019.
го ди не Ср би ја ће би ти бо га ти ја
за до дат них 200 ме га ва та, чи -
ме ће би ти за о кру жен план ре -
пу блич ке вла де да се у на шој
зе мљи про из ве де 500 ме га ва та
елек трич не енер ги је по мо ћу
сна ге ве тра. Ка да је реч о енер -
ге ти ци, до 2020. го ди не Ср би ја
ће по ве ћа ти сво ју енер гет ску
ста бил ност пу шта њем у рад бло -
ка Б3 ТЕ у Ко стол цу и га сне
елек тра не ТЕ –ТО Пан че во.

Зе ле на енер ги ја
Ди рек тор ком па ни је „Ели сио”
Лу до Ван дер вел ден ре као је на
све ча но сти да се на ста вља ју ис -
тра жи ва ња у Ср би ји о мо гућ -

– Овај про је кат је де ло про -
фе со ра и уче ни ка Ма шин ске
шко ле Пан че во. Ини ци ја ти ва је
по те кла од Град ске упра ве још
пре две го ди не, с об зи ром на то
да је Пан че во уче сник Европ -
ске не де ље мо бил но сти још од
2002, ка да је она по че ла. Ипак,
ни шта не би би ло од ини ци ја -
ти ве без сјај них уче ни ка и про -
фе со ра. Они су ре а ли зо ва ли ову
иде ју о ко ри сном ре кре и ра њу –
ре кла је Гор да на Вла јић из град -
ског Се кре та ри ја та за за шти ту
жи вот не сре ди не и до да ла да
ће би ци кло фо ни би ти до ступ -
ни и уче ни ци ма дру гих обра -
зов них уста но ва у Пан че ву.

ЕВРОП СКА ЕКО ЛО ШКА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

НЕ ДЕ ЉА МО БИЛ НО СТИ У ПАН ЧЕ ВУ

У Ива но ву је одр жа на и ра -
ди о ни ца за де цу основ но школ -
ског уз ра ста под на зи вом „Ма -
ли, а еко и без бе дан”, на ко јој
су еко ло шки знал ци го во ри ли
уче ни ци ма о пој мо ви ма из
обла сти за шти те жи вот не сре -
ди не и одр жи вог раз во ја. Сред -
њо школ ци из Тех нич ке шко ле
„23. мај” у сре ду, 19. сеп тем -
бра, слу ша ли су пре да ва ње о
мо гућ но сти ма сма ње ња утро -
шка го ри ва. По ред то га, у окви -
ру ово го ди шње Европ ске не де -
ље мо бил но сти, за 20. сеп тем -
бар за ка за ни су три би на „Одр -
жи ва мо бил ност – ми сли да нас
за бо ље су тра” и пре да ва ње

„Одр жи ва ур ба на мо бил ност”
Вла ди ми ра Ђо ри ћа, до цен та на
Са о бра ћај ном фа кул те ту у Бе -
о гра ду.

Пре ма ре чи ма ор га ни за то -
ра, у пе так, 21. сеп тем бра, би -
ће одр жа на ра ди о ни ца под на -
зи вом „Би ци кли ста и здрав –
то је пра ва ствар” на ко јем ће
те ма би ти би цикл као град ско
пре во зно сред ство, а у уто рак,
22. сеп тем бра, би ће обе ле жен
Дан без ау то мо би ла, то ком ког
ће тра ди ци о нал но би ци кли -
сти ма би ти де ље на све тло сна
сиг на ли за ци ја у са рад њи са
Аген ци јом за са о бра ћај гра да
Пан че ва.

СТИ ПЕН ДИ РА ЊЕ УЧЕ НИ КА У ШКОЛ СКОЈ
2018/2019.

Рок за при ја вљи ва ње
28. сеп тем бар

но сти по ве ћа ња ка па ци те та
про из вод ње и да су вољ ни да
ин ве сти ра ју у но ви ве тро парк
сна ге 150 ме га ва та. По кра јин -
ски се кре тар за енер ге ти ку Не -
над Гр бић под се тио је јав ност
на то да је не дав но у Ку ли отво -
рен ве тро парк од 9,9 ме га ва та
и да је на ша зе мља тре нут но
де се та на ли сти ин ве сти ра ња
у ве тро пар ко ве (укуп но око 700
ми ли о на евра), а да је 90 про -
це на та ула га ња у ову енер гет -

ска ком па ни ја „Ели сио” ин ве -
сти ра ла је 20 ми ли о на евра,
док је кре ди том IFC гру па ци је
Свет ске бан ке обез бе ђе но још
60 ми ли о на евра.

Ве ли ки по тен ци јал
Вре ди ис та ћи да је ве тро парк
у Али бу на ру пр ви из гра ђе ни
ве тро парк у Ср би ји ко ји је при -
кљу чен на пре но сни си стем
елек трич не енер ги је, укуп не
сна ге 42 МW, чи је ће ко ри шће -
ње сма њи ти еми си ју CO2 за

ше ње за што хит ни је и ра ди -
кал но сма ње ње еми си је штет -
них га со ва (CO2) са ефек том
ста кле не ба ште услед спа љи -
ва ња фо сил них го ри ва, кр че -
ња шу ма и раш чи шћа ва ња зе -
мљи шта за по љо при вре ду. Нај -
ве ћи по тен ци јал енер ги је ве -
тра у Ср би ји на ла зи се у ко -
шав ском под руч ју, као што су
ју жни Ба нат и ис точ на Ср би ја,
за тим на ис точ ној стра ни Ко -
па о ни ка, на под руч ју Зла ти бо ра,

ску гра ну про из вод ње елек -
трич не енер ги је упра во у Вој -
во ди ни.

У али бу нар ски ве тро парк је
уло же но 80 ми ли о на евра и,
по ред два де сет јед не тур би не,
ком плекс ве тро пар ка чи не и
тра фо ста ни ца и при кључ ни да -
ле ко вод, чи ја је из град ња та -
ко ђе за вр ше на, те се оче ку је да
пр ви ки ло ва ти „зе ле не енер ги -
је” бу ду про из ве де ни и ис по -
ру че ни то ком ок то бра. Бел гиј -

88.000 то на на го ди шњем ни -
воу. Ве тро тур би не су по ста вље -
не на по љо при вред ном зе мљи -
шту с ле ве стра не др жав ног пу -
та Бе о гра д–Вр шац, а с де сне
стра не пу та на ла зе се тра фо -
ста ни ца и при кључ ни да ле ко -
вод.

Раз ли чи ти об но вљи ви из во -
ри енер ги је, за јед но са свим
ме ра ма за уна пре ђе ње енер гет -
ске ефи ка сно сти и уште ду енер -
ги је, пред ста вља ју је ди но ре -

Пе ште ра и на ло ка ли те ти ма
пла нин ских пре во ја на над мор -
ским ви си на ма из над 800 м,
као и у до ли на ма ре ка Ду на ва,
Са ве и Мо ра ве.

Ма пе про сеч не сна ге и енер -
ги је из ра дио је 2010. го ди не
Ин сти тут за мул ти ди сци пли -
нар на ис тра жи ва ња Уни вер зи -
те та у Бе о гра ду у окви ру сво је
сту ди је „Гло бал на про це на
енер гет ског по тен ци ја ла ве тра
у Ср би ји”.



Цен тар за про мо ци ју здра вља
Ин сти ту та за јав но здра вље Ср -
би је „Др Ми лан Јо ва но вић Ба -
тут” расписao je на град ни кон -
курс за идеј но ре ше ње пла ка та
на те му „За шти ти мо се од ду -
ва на”. Пра во уче шћа има ју сту -
ден ти умет нич ких фа кул те та
у Ср би ји.

Идеј но ре ше ње пла ка та тре -
ба да ука же на по тре бу за за -
шти том од ко ри шће ња ра зно -
вр сних ду ван ских про из во да и
на нео п ход ност очу ва ња здра -
вља по је дин ца и дру штва у це -
ли ни, без об зи ра на уз раст, пол,
ра су и ве ро и спо вест. Кан ди да -
ти мо гу под не ти са мо је дан ау -
тор ски рад у ори ги на лу и он
не сме би ти прет ход но об ја -
вљи ван, из ла ган или на би ло
ко ји на чин пу бли ко ван и не
сме кр ши ти пра ва тре ћих ли -
ца. Под не ти ра до ви тре ба да
бу ду од штам па ни у фор ма ту
Б2 (50 x 70 цм), у ко ло ру. Ода -
бир жан ра и ау тор ски при ступ
пот пу но су сло бод ни.

Ра до ве тре ба до ста ви ти лич -
но или по сла ти по штом на

адре су: Ин сти тут за јав но здра -
вље Ср би је „Др Ми лан Јо ва но -
вић Ба тут”, за Кан це ла ри ју за
пре вен ци ју пу ше ња, Ули ца др
Су бо ти ћа 5, 11000 Бе о град, с
на зна ком „за ли ков ни кон курс”
(под ши фром). Рок за сла ње
ра до ва је 1. но вем бар. Уз рад
је оба ве зно при ло жи ти за тво -
ре ну ко вер ту с ја сно ис пи са -
ном ши фр ом на по ле ђи ни, ко -
ја ће са др жа ти од штам па ну или
чит ко штам па ним сло ви ма по -
пу ње ну при ја ву за кон курс, ко -
ја се мо же до би ти при пре да -
ва њу ра до ва или на зах тев елек -
трон ском по штом пу тем меј ла
tatjana_nov@yahoo.com.

Струч ни жи ри ће ода бра ти
12 нај у спе шни јих пла ка та, чи -
јим ће ау то ри ма при па сти нов -
ча не на гра де. Пр ва из но си
50.000 ди на ра, дру га 40.000,
тре ћа 30.000, а де вет оста лих
– по 10.000 ди на ра. Ре зул та ти
кон кур са би ће об ја вље ни на
сај ту www.batut.org.rs до кра ја
2018. го ди не.

Ако од лу чи те да се при ја ви -
те, на сај ту „Ба ту та” оба ве зно
по гле дај те и де таљ не про по зи -
ци је кон кур са. До дат не ин фор -
ма ци је мо гу се до би ти код Та -
тја не Шљи вар, пу тем имеј ла
tatjana_nov@yahoo.com или пу -
тем те ле фо на 011/26-84-566,
ло кал 178.

Петак, 21. септембар 2018.

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

Страну 
припремила 

Драгана
Кожан

ХРОНИКА

Ме зо те ра пи ја пред ста вља
ме ди цин ски унос ак тив них
суп стан ци ми кро ин јек ци ја -
ма у дер мис. Ра ди се и ме -
зо те ра пи ја апа ра том, али
ре зул та ти ни су та ко до бри
као код ин јек ци о ног уно са
ме зо-кок те ла.

До бра ам пу ла за ме зо-унос
тре ба да са др жи хи ја лу рон,
ви та ми не, ми не ра ле, оли го -
е ле мен те, пеп ти де и мно ге
дру ге суп стан це ко је по бољ -
ша ва ју ква ли тет ко же и на -
док на ђу ју све ми кро е ле мен -
те ко је гу би мо с го ди на ма, а
ко ји су нео п ход ни за здрав
и мла да лач ки из глед ли ца.
Тре ба на гла си ти да је ме зо -
те ра пи ја ин ди ко ва на код по -
бољ ша ња оп штег из гле да ко -

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

За што је ва жна 
ме зо те ра пи ја

Пра ши на

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци: ки ло грам бра шна, 50

гра ма све жег ква сца, око по ла

ли тра мле ка, две ка ши чи це со ли,

400 гра ма си ра, два ја је та, 100

гра ма ма сти (или ма сла ца) и јед -

но ја је за пре ма зи ва ње.

При пре ма: Раз му ти ти ква сац у

јед ном де ци ли тру то плог мле ка и

до да ти ка ши чи цу ше ће ра и бра -

шна. По кло пи ти и оста ви ти на то -

плом док се ква сац не ак ти ви ра.

У ду бљој чи ни ји из ме ша ти бра шно и со, до да ти при пре мље ни ква -

сац и с то плим мле ком за ме си ти сред ње ме ко те сто. Ако се те сто

ле пи за ру ке, до да ти још ма ло бра шна. Оста ви ти да се од ма ра де -

се так ми ну та, за тим по де ли ти на 10 де ло ва и об ли ко ва ти лоп ти це.

Пре кри ти их кр пом да се не би пре ви ше осу ши ле и оста ви ти да се

од ма ра ју још 10 ми ну та.

Док се те сто од ма ра, при пре ми ти на дев од си ра и до да ти два уму -

ће на ја је та. На ти хој тем пе ра ту ри ото пи ти маст или ма слац. Сва ку

лоп ти цу раз ви ти у ма лу, пра во у га о ну ко ру и пре ма за ти са две ка ши -

ке рас то пље не ма сти. Пре ко то га ле по рас по ре ди ти на дев од си ра

и за ви ти ко ру у рол ни цу, а за тим у об лик пу жа. Та ко об ли ко ва не пу -

жи ће спу сти ти до по ла у рас то пље ну маст и ре ђа ти је дан до дру гог у

ве ћи окру гли плех. По кри ти и оста ви ти да те сто ра сте још 30 ми ну -

та, а за то вре ме за гре ја ти рер ну на 200 сте пе ни.

Док се од ма ра, те сто ће ле по ис пу ни ти цео плех. Пре ма за ти уму -

ће ним ја је том и ста ви ти у прет ход но за гре ја ну рер ну. Пе ћи на 200

сте пе ни око 40 ми ну та док ба ни це фи но не по ру ме не. На по ла пе -

че ња про ве ри ти те сто и по по тре би ста ви ти од го ре па пир за пе че ње

да ба ни це не би бр зо из го ре ле. По слу жи ти их то пле уз ча шу мле ка

или гу стог јо гур та. При јат но!

На по ме на: Ако же ли мо да ба ни це по слу жи мо за јед но, не одва ја -

ју ћи их прет ход но, мо же мо то учи ни ти та ко што ће мо ка луп по кло -

пи ти ве ћим та њи ром и све па жљи во пре о кре ну ти. За тим го то ве ба -

ни це пре кри је мо дру гим та њи ром и још јед ном пре о кре не мо. Та ко

ће нам гор ња стра на ле по ис па сти и пе ци во се не ће раз и ћи.

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

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

Пи ше: Лана Белић

Ба ни це са си ром

же, под мла ђи ва ња, је дри не,
за бла ги лиф тинг, ле че ње
(код ак но зне ко же, хи пер -
пиг мен та ци је), али не и код
ду бо ких бо ра, где је нај бо ље
ура ди ти фи ле ре, бо токс или
пла зма-пен .

Трет ман се са сто ји од чи -
шће ња ко же и не што ин тен -
зив ни јег руч но ура ђе ног пи -
лин га. На кон де таљ ног укла -
ња ња пи лин га тре ба сте ри -
ли са ти ко жу (на при мер „ок -
те ни сеп том”) и на не ти ане -
сте тик у кре ми. Ане сте зи ја
тре ба да од сто ји око по ла са -
та, на кон че га се ли це по но -
во сте ри ли ше. Бит но је на -
гла си ти да хи ги је на код овог
трет ма на тре ба да бу де на
нај ви шем ни воу. Сле ди ин -
јек ци о ни унос ме зо-кок те ла
сит ним плит ким (на паж) убо -
ди ма, као и на по је ди ним ме -
сти ма ду бљим уно си ма (па -
пу ла и ре тро град ни ту нел).
Ме зо те ра пи ја се ра ди на це -
лом ли цу, вра ту и де кол теу.

На кон за вр ше не ме зо те ра -
пи је из у зет но при ја те ра пи -
ја ки се о ни ком, јер се про бу -
ди сва ка ће ли ја ко же, ли це
се зна чај но сми ри и ду бо ко
хи дри ра. Нај бо љи ре зул та ти
се по сти жу ако се ура де че -
ти ри трет ма на у ни зу на не -
де љу да на, а ка сни је се одр -
жа ва на је дан и по до два
ме се ца.

Да ро да вац: Срп ско-
-аме рич ко дру штво
ме ди ци на ра СА МА

Дра го це на уште да
вре ме на за обо ле ле

За хва љу ју ћи до на ци ји Срп ско-
аме рич ког дру штва ме ди ци на -
ра СА МА, Оде ље ње уро ло ги је
пан че вач ке Оп ште бол ни це до -
би ло је про шле не де ље из у зет -
но ва жан ди јаг но стич ки апа -
рат ко ји ће омо гу ћи ти да се
би оп си ја про ста те убу ду ће ра -
ди у Пан че ву.

Па ци јен ти се, ра ди ове ин -
тер вен ци је, ви ше не ће упу ћи -
ва ти у Бе о град, као што је то
до са да био слу чај, чи ме ће се
вре ме од ја вља ња сум ње на по -
сто ја ње кар ци но ма про ста те до
ус по ста вља ња ко нач не ди јаг -
но зе и од ре ђи ва ња те ра пи је
скра ти ти са шест ме се ци на
два ме се ца.

Бр же до ди јаг но зе
Пре ма ре чи ма др Пре дра га Ву -
ји ћа, на чел ни ка уро ло шког оде -
ље ња, са да је на по кон ком пле -
ти ран сет за ди јаг но сти ку кар -
ци но ма про ста те.

– Пре око го ди ну да на до би -
ли смо ул тра звуч ни апа рат са
сон дом, ко ја је пред у слов да се
ура ди ул тра звук про ста те. Ме -
ђу тим, тај пре глед ни је сам по
се би до во љан да се ди јаг но сти -
ку је кар ци ном. Са да смо до би -
ли адап тер ко ји нам омо гу ћа ва

ВРЕД НА ДО НА ЦИ ЈА ОДЕ ЉЕ ЊУ УРО ЛО ГИ ЈЕ

БИ ОП СИ ЈА ПРО СТА ТЕ ОД СА ДА 
У ПАН ЧЕ ВУ

да та ко зва ни пи штољ и иглу
пу тем сон де до ве де мо до про -
ста те и узме мо исе чак тки ва –
об ја снио је Ву јић.

Он је за хва лио до на то ри ма,
као и ме наџ мен ту Оп ште бол -
ни це, ко ји су има ли слу ха за
по тре бу за по сле них на Оде ље -
њу уро ло ги је да па ци јен ти ма
код ко јих се ја ви сум ња на кан -
цер, омо гу ће да што пре до би -
ју тач ну ди јаг но зу.

– До сад смо па ци јен те упу -
ћи ва ли за Бе о град да би се ура -
ди ла би оп си ја про ста те и де ша -
ва ло се да про ђу два до три ме -
се ца док они за ка жу и ура де
пре глед. Ту не би био крај че ка -
њу, јер кад се ура ди би оп си ја,

мо ра да про ђе још шест до осам
не де ља да би се са ни ра ла та
агре сив на про це ду ра, па се тек
та да без ри зи ка мо же оба вља -
ти ра ди кал на опе ра ци ја. Де -
ша ва ло се да љу ди че ка ју и по
по ла го ди не од мо мен та кад
ми по сум ња мо на кар ци ном до
опе ра ци је. Са да смо тај ин тер -
вал ус пе ли да скра ти мо и уште -
де ли смо два-три ме се ца, што
је дра го це но вре ме кад су у пи -
та њу кар ци но ми. Што пре се
при сту пи ле че њу, ве ће су шан -
се за из ле че ње – на гла сио је
овај ле кар.

Кар ци но ми у по ра сту
Пре ма по да ци ма За во да за јав -
но здра вље, кар ци ном про ста -
те је тре ћи по уче ста ло сти об -
лик ма лиг ни те та у му шкој по -
пу ла ци ји у ју жном Ба на ту, а
ана ли зе по ка зу ју да су са да у
по ра сту и дру ги „уро ло шки”
кар ци но ми.

– Нај ве ћи по раст у од но су
на ра ни је се зо не има кар ци -
ном бу бре га. Од по чет ка го ди -
не до са да у на шој бол ни ци ди -
јаг но сти ко ва но је око два де сет

кар ци но ма бу бре га, а ра ни јих
го ди на је мо жда би ло до пет
та квих слу ча је ва. У по ра сту су
и кар ци но ми бе ши ке и мо же
се за па зи ти да нам се, на жа -
лост, па ци јен ти обра ћа ју у све
за пу ште ни јим фа за ма бо ле сти,
он да ка да је већ ка сно за опе -
ра ци ју. Ка да је реч о кар ци но -
му про ста те, до са да ни смо мо -
гли да има мо ва лид ну ста ти -
сти ку о бро ју обо ле лих, јер је
ве ли ки број па ци је на та опе ри -
сан у Бе о гра ду. Ме ђу тим, с на -
бав ком но вог уре ђа ја то ће се
про ме ни ти, тим пре што смо
од фе бру а ра по че ли да оба вља -
мо ра ди кал не опе ра ци је ра ка
про ста те у Пан че ву – ре као је
Ву јић.

Ре дов но код уро ло га
У пан че вач кој бол ни ци је до
са да оба вље но се дам ра ди кал -
них простaтек то мија, а у пла -
ну је да се убу ду ће ком плет но
ле че ње ра ка про ста те оба вља
на ни воу те уста но ве.

Ипак, док тор Ву јић на гла -
ша ва да се, на жа лост, па ци јен -
ти уро ло гу вр ло че сто ја ве тек
ка да је бо лест у ино пе ра бил -
ној фа зи – он да ка да се не мо -
же из ле чи ти, већ се мо же са мо
„уча у ри ти” хор мон ском те ра -
пи јом или па ли ја тив ним опе -
ра ци ја ма, ка ко би се па ци јен -
ту про ду жио жи вот. Ка ко се
рак про ста те не мо же пре ве -
ни ра ти, јер му се, као ни оста -
лим вр ста ма кан це ра, не зна
та чан узрок, од пре суд не је ва -
жно сти да му шкар ци ста ри ји
од пе де сет го ди на јед ном го -
ди шње оду на пре глед код уро -
ло га.

У кан цер ским фа ми ли ја ма,
где је већ би ло ра ка би ло ко је
вр сте, пред ла же се да се с пре -
вен тив ним пре гле ди ма поч не
од 45. го ди не и да се они оба -
вља ју на сва ке две го ди не, а
по том, кад се на вр ши пе де се -
та, на го ди ну да на.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сви смо има ли
ис ку ство тре нут не за сле пље -
но сти „ба ца њем пра ши не у
очи”, са мо што по је ди ни ма
тај тре ну так тра је ве о ма ду -
го. Ни је мо гу ће тач но од ре -
ди ти ка да је за сле пље ност
пра ши ном пре шла у „сле пи -
ло” за по сто ја ње дру га чи јег
ви ди ка.

Пра ши ну ко јом је за си па -
на сва ко дне ви ца до жи вља ва -
мо као „нор мал но” ста ње. Не
до во ди мо у пи та ње спо соб -
ност дру га чи јег са гле да ва ња
се бе и све га што нас окру жу -
је. Пра ши на ко јом је за сут
наш жи вот ни пут не ути че
са мо на вид, већ и сва оста ла
чу ла до во ди у ста ње оба мр -
ло сти и, по пут ма ри о не та,
би ва мо во ђе ни уна пред ута -
ба ним ста за ма „та ко тре ба -
ња” и по жељ но сти. Ли чи мо
на „сле пе пут ни ке” у соп стве -
ном бро ду зва ном жи вот. Убе -
ђе ни да је све што на зи ре мо
кроз сва ко днев ну до зу пра -
ши не не ми нов ност, да је то
што ви ди мо исти на, не ма мо
основ за по кре та ње би ло ка -
кве же ље за про ме ном.

А ка да се де си да, нај че -
шће, ки ша су за спе ре пра -
ши ну из очи ју и пред на ма
се ја сно од ра зи сав до са да -
шњи пут ко ји смо она ко за -
сле пље ни пре ва ли ли, та да
до га ђај ко ји је по кре нуо
„отва ра ње очи ју” углав ном
до жи вља ва мо као не што нај -
бол ни је, што „ни смо за слу -
жи ли”, као не прав ду, жи вот -
ну сми ца ли цу и без на де жну
си ту а ци ју. Пр ва ре ак ци ја је
же ља да се на све мо гу ће на -
чи не вра ти пре ђа шње ста ње
по зна те за сле пље но сти, јер
но ва ја сно ћа уви ђа ња до но -
си страх од не по зна тог.

Ве о ма че сто смо ми ти ко -
ји „ба ца ју пра ши ну” не ко ме
у очи, чи ме га ве зу је мо за
се бе др же ћи га та ко сла бо -
ви дог у уве ре њу да не мо же
бо ље. Та ко тап ка мо у ме сту
при чвр шће ни кли ма вим и
пра шња вим ве за ма за дру ге.
Же ли мо дру га чи је, а оста -
вља мо си гур ност оно га што
је већ ду го на ше, уве ре ни да
је у ре ду то што чи ни мо све
док је по кри ве но ве лом пра -
ши не на ших по сту па ка.

Ка да се пра ши на слег не,
по ста је мо све до ци сво јих ло -
ших про це на и од лу ка ко је
смо на осно ву њих до но си -
ли. Уви ђа мо да смо ола ко
да ли по ве ре ње осо ба ма за
ко је смо би ли убе ђе ни да ви -
де пут. До зво ли ли смо дру -
ги ма да нам од ре ђу ју смер
ко јим тре ба да иде мо кроз
жи вот, убе ђе ни да је ис прав -
но при ла го ђа ва ти се и ме -
ња ти се бе и сво ја уве ре ња.
Сво ју су шти ну смо под ре ди -
ли фор ми сва ко днев не ру -
ти не ко ју су дру ги осми сли -
ли за рад нај бо љег упро се ча -
ва ња и кон тро ли са ња. На -
рав но да од спо зна ја ко је до -
не се чист ви дик пр во на ста -
ју страх и не си гур ност у сле -
де ће ко ра ке ко је пра ви мо
тра же ћи не ки пу то каз. По -
ла ко се ства ра бес чи ја је ја -
чи на сра змер на вре ме ну про -
ве де ном у за сле пље но сти и
ко ји је сам по се би сте пе ни -
ца ка хра бро сти да кре не мо
да ље пра те ћи пу то ка зе љу ди
ко ји су тим пу тем про шли и
ус пе ли да стиг ну на од ре ди -
ште љу ба ви пре ма се би и за -
хвал но сти за до га ђај ко ји је
по кре нуо пут про ме не.

Сви пам ти мо де тињ ство и
при че у ко ји ма се мо же све
уз ма ло до бре во ље и три пр -
сто хва та ви лин ске пра ши не.
Ако по ка же мо до бру во љу,
до би ја мо и моћ да ис ко ра -
чи мо из пра шња вог вр тло га
у ко јем смо ко зна ко ли ко
ду го, др же ћи у ње му и дру -
ге, јер смо би ли уве ре ни да
не мо же мо са ми.

Има ти ја сан по глед или
по глед за ма гљен пра ши ном
– од лу ка је на ва ма.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

КОН КУРС ИН СТИ ТУ ТА „БА ТУТ”

За нај бо ље ре ше ње
50.000 ди на ра

Сет за ди јаг но сти ку је ком пле ти ран



Мла да Аме ри кан ка Шар лот
Клен си не ста ла је без тра га
док је ле то пред од ла зак на
ко леџ ра ди ла као да ди ља у
Мек си ко Си ти ју. Тај слу чај
остао је не ре шен, али ће ње -
го ве по сле ди це би ти стра -
шне.

Де сет го ди на ка сни је у Лос
Ан ђе ле су се де ша ва низ уби -
ста ва, а све жр тве су па ци -
јен ти пси хо ло га Ни ки Ро -
бертс. Ка да не ко по ку ша да
уби је и њу, по ста је ја сно да је
и она по ста ла ме та. Иа ко за -
ра ђу је чи та ју ћи љу де и из вла -
че ћи из њих тај не, ре ше ње ове
за го нет ке стал но јој из ми че.
Док по ли ци ја тап ка у мра ку,
Ни ки упо зна је Де ре ка Ви ли -

јам са, при ват ног де тек ти ва
ко ји се не бо ји да ри зи ку је.
Ме ђу тим, због оног што ће
от кри ти, а по себ но јед но име,
кре ну ће опа сном ста зом про -
шло сти.

ДРУШТВО
Петак, 21. септембар 2018.

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

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ко ме сте
ви нај че шће на ме ти. „Пан -
че вац” и из да вач ка ку ћа „Вул -
кан из да ва штво” при пре ми -
ли су по је дан при ме рак књи -
ге „На ме ти” Ке ли Пи терс и
Се ма Ру ла за два на ша чи та -
о ца или чи та тељ ке ко ји су
нај кре а тив ни је од го во ри ли
на то пи та ње.

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

„Сво јој же ни. На ни ша ни
ме већ код тре ћег пи ва, у ко -
ју год бир ти ју да се са кри -
јем. Љу бав мо ја...” 064/2802...

„Ре дов но сам на ме ти јед -
ног сте пе ни ка у фир ми ко ји
ме увек до че ка не спрем ну,
па сва ки час до жи вим по не -
ку по вре ду на ра ду.”
060/0203...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај кре -
а тив ни јих од го во ра на пи та -
ње од че га ни ка да не тре ба
да од у ста не мо. Они ће осво -
ји ти по је дан при ме рак књи -
ге „Не од у стај” Хар ла на Ко -
бе на.

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

„Ра ни је бих ре као – од ци -
ље ва, ме ђу тим, жи вот је чу -
до, стал но се ме ња, па се та -
ко и ци ље ви, одав но за цр та -
ни, ме ња ју. Не ка да је и бо ље
пу сти ти не ки циљ, па за цр -
та ти но ви. Но ни ка да не тре -
ба од у ста ти од по ро ди це и
оних ко ји вас во ле, ко ји вас
за и ста, искре но во ле, јер ће
упра во те осо бе би ти по ред
вас ка да оства ри те нај ви ше
ци ље ве, али и ка да од у ста -
не те од не ког ци ља, про ме -
ни те ток жи во та. Ни ка да не -
мој те од у ста ти од та квих љу -
ди, јер ни они ни ка да не ће
од у ста ти од вас!” 064/0733...

„Ни ка да не тре ба да од у -
ста не мо од на де да ће пре ко -
су тра би ти бо ље. По што су -
тра не ће си гур но.” 062/2137...

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

Два чи та о ца ко ји до сре де, 26. сеп тем бра, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње:
„Ка кав тре ба да бу де иде а лан жи вот у по ро ди ци?”, на гра ди ће -
мо по јед ним при мер ком књи ге „Жи вот у по ро ди ци” Је спе ра
Ју ла. Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан -
чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

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

Да на шње по ро ди це не мо гу
са мо да пре у зму вред но сти
прет ход них ге не ра ци ја и да
по том обра сцу вас пи та ва ју
сво ју де цу. Ства ри су се про -
ме ни ле. Од нос из ме ђу му -
шкар ца и же не и по ди за ње
де це у по ро ди ци тре ба па -
жљи ви је осми сли ти и про -
ме ни ти.

Је спер Јул нам пред ста вља
сво је ви ђе ње жи во та у по ро -
ди ци, ко је се ба ви су шти ном
про бле ма. Он ну ди мо гу ћа
ре ше ња и ис ти че ко је вред -
но сти сма тра нај ва жни јим за
укљу чи ва ње у сре ћан по ро -
дич ни жи вот. Де ца не зна ју
шта им тре ба, зна ју са мо за
оно што же ле. Ка да деч је же -
ље по ста ну смер ни це и ро ди -

те љи ма, де ца не до би ја ју оно
што им за и ста тре ба. Јул нам
ну ди прин ци пе ко ји ће нам
по мо ћи да жи ви мо ис пу њен,
сре ћан жи вот у сво јој по ро -
ди ци.

„Жи вот у по ро ди ци”
Је спе ра Ју ла

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Не ма удо ви ца” Сид ни ја
Шел до на и Ти ли Баг шо

Два чи та о ца ко ји до сре де, 26. сеп тем бра, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње:
„Ка да сте по след њи пут за не ме ли?”, на гра ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „Не ма удо ви ца” Сид ни ја Шел до на и Ти ли
Баг шо. Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју
„Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и по -

ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор

мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

ЕКИП НИ ШАМ ПИ О НАТ СР БИ ЈЕ У ША ХУ

ОДЛИЧАН РЕЗУЛТАТ ПАНЧЕВАЦА
ШК „Све то зар 
Гли го рић Гли га” на
ше стом ме сту

Нај бо љи у Вој во ди ни

У ор га ни за ци ји Ша хов ског са -
ве за Ср би је, у Ва ље ву је од 31.
ав гу ста до 10. сеп тем бра одр -
жан екип ни шам пи о нат Ср би -
је у ша ху – так ми че ње у нај ви -
шем ран гу.

ШК „Све то зар Гли го рић Гли -
га” из на шег гра да, ко ји се већ
пе ту го ди ну за ре дом так ми чи
у Пр вој ли ги на ше зе мље, уче -
ство вао је и овог пу та на нај ва -
жни јем др жав ном над ме та њу,
за јед но с још је да на ест нај бо -
љих ти мо ва Ср би је (шест из
Вој во ди не). Так ми че ње је одр -
жа но по Бер ге ро вом си сте му –
сва ка еки па је игра ла са сва -
ком. Ти мо ви су би ли са чи ње -
ни од по де сет чла но ва: шест у
основ ном са ста ву и че ти ри ре -
зер ве.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Че ка ју ћи пре ко су тра

Клуб из на шег гра да по сти -
гао је нај ве ћи успех у сво јој
исто ри ји ду гој ско ро чи тав век,
јер је оства рио скор од пет по -
бе да, че ти ри не ре ше на ре зул -

та та и са мо два по ра за. На ши
су гра ђа ни су са вла да ли про -
шло го ди шњег шам пи о на Ср -
би је, Сло ван из Ру ме, са 4,5 :
1,5, а пла си ра ли су се ис пред

мно гих еми нент них еки па, бив -
ших шам пи о на. Про тив ти мо -
ва из Вој во ди не ШК „Све то зар
Гли го рић Гли га” ни је пре тр пео
ни је дан по раз, па је пре ма ме -
ђу соб ним су сре ти ма, са три по -
бе де и два не ре ше на ре зул та -
та, нај бо љи у на шој по кра ји ни.

Клуб из на шег гра да уче ство -
вао је са са мо шест игра ча и
јед ном ре зер вом, јер ни је имао
ви ше сред ста ва. И по ред то га,
Пан чев ци су за у зе ли ше сто ме -
сто. Нај бо ље ре зул та те по сти -
гли су ин тер на ци о нал ни мај -
сто ри Ми лош Лап че вић и Сло -
бо дан Му ни жа ба, са по се дам
по е на из 11 пар ти ја.

Сви у клу бу оче ку ју да ће
по сле овог успе ха Град Пан -
че во по мо ћи ШК-у „Све то зар
Гли го рић Гли га”, ка ко би, као
и до са да, био је дан од но си -
ла ца ша ха у Вој во ди ни и Ср -
би ји (не кад и у Ју го сла ви ји),
баш као што је био свих ових
98 го ди на.

А. Жив ко вић

Дру го ко ло Евро ли ге за ка де -
те, као и тур нир „Дан гра да Су -
бо ти це” за мла ђе ка те го ри је
одр жа ни су про шлог ви кен да
на се ве ру Бач ке. У кон ку рен -
ци ји 300 бо ра ца из шест зе ма -
ља чла но ви ЏК-а Ди на мо осво -
ји ли су де вет тро фе ја.

Фи лип Фран цуз је за ра дио
брон зу у Евро ли ги, а сјај ни су
би ли и нај мла ђи бор ци. Злат не
ме да ље су за слу жи ли Урош Ђу -
ри шић, Алек са Ђу ро вић и Ђор -
ђе Ја ки мов ски. Сре бром су се

оки ти ли Ни ко ла Ми тић и Фи -
лип Мак си мо вић, а брон зе су
осво ји ли Сте фан Ра бре но вић,
Јо ван Бо жић и Ма те ја Зу бо вић.

Фан та стич не ре зул та те у
Евро ли ги оства ри ли су и џу -

ди сти ка ча ре вач ког Је дин -
ства.

Ан дри ја на Кр те нић је осво -
ји ла нај вред ни ји тро феј, док се
Раст ко Ан ђе ло вић оки тио сре -
бром. На пе та ме ста су се пла -
си ра ли: Ми хај ло Ан ђе ло вић,
Алек сан дра Ди ми тров ски, Ни -

ко ли на То шић и Мар та Пе шић.
Тре ће ко ло Евро ли ге би ће на

про гра му 28. ок то бра у Оси је ку.
Тур нир „Дан гра да Су бо -

ти це” до нео је но ве тро фе је
и у ви три не ЏК-а Пан че во.

Сре бр не ме да ље су осво ји ли
Вук Вељ ко вић и Ни на Ал би ја -
нић, а на пе та ме ста пла си ра -
ли су се Вук Ба бић и Не ма ња
Вељ ко вић. 

А. Ж.

ЏУ ДО-ЕВРО ЛИ ГА

Изванредни борци

У Сремској Митровици је про-
шлог викенда одржано Првен-
ство Србије у гађању из малока-
либарске пушке за пионире, а на
њему се надметало осам клубова.

И мушка и женска екипа СД-а
„Панчево 1813” освојиле су дру-
го место у лежећем ставу, а у
троставу су биле прве, мада је у
конкуренцији пионира наступио
само тим из нашег града.

Тако је Алекса Ракоњац три-
јумфовао у троставу, а у леже-
ћем ставу је зарадио сребро, са
256 кругова. Теодора Кондић
је са 234 круга у троставу осво-

јила бронзану медаљу, а у ле-
жећем ставу је била пета, са
240 погођених кругова, коли-
ко је имала и најмлађа такми-
чарка Ива Ракоњац, која се у
троставу пласирала на четврто
место. За екипу су наступили
и Марина Мијатовић, као и
Алекса Ушљебрка и најмлађи
Огњен Лукић.

У СД-у „Панчево 1813” већ
су почели тренинзи у гађању
из ваздушног пиштоља и ва-
здушне пушке, који се одвија-
ју сваког уторка и четвртка од
17 до 21 сат. А. Ж.

ПИОНИРСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ  

Клинци најбољи
у троставу

НАДМЕТАЊЕ У БАДМИНТОНУ

Трофеј Београда

Традиционалан, осамнаести тур-
нир у бадминтону „Трофеј Бео-
града” одржан је 15. и 16. сеп-
тембра на Ади Циганлији. Так-
мичари панчевачких клубова
обележили су турнир у узрасној
категорији до тринаест година.

У појединачној конкуренцији
Марија Самарџија (БК Динамо)
освојила је прво место, Маша
Алексић (БК Панчево) била је
друга, а Миона Филиповић (БК
Панчево) трећа. У надметању
дечака испод тринаест година
Михајило Виг (БК Динамо) осво-
јио је сребрну медаљу, а његова
клупска другарица Вања Бокан
окитила се бронзом.

У конкуренцији женских ду-
блова Маша Алексић (БК Пан-
чево) у пару с Ланом Павло-

вић из Крушевца освојила је
највреднији трофеј, динамов-
ке Марија Самарџија и Ката-
рина Виг окитиле су се сре-
бром, док је Миона Филипо-
вић из БК-а Панчево, у пару са
Чарном Михајловић из Бео-
града, заузела треће место. У
надметању мушких дублова Пе-
тар Радонић (БК Панчево) у
пару с Вањом Ковачем из Зре-
њанина освојио је златну ме-
даљу, а титулу вицешампиона
заслужили су Михајило Виг и
Вања Бокан из Динама.

Код седамнаестогодишњака
је Стефан Мијатовић из БК-а
Панчево у пару са Алексан-
дром Јовичићем из Крагујевца
освојио бронзу у конкуренцији
дублова. А. Ж.



У ПАН ЧЕ ВУ ПО ЧЕ ЛА АК ЦИ ЈА ВРЕД НА ПА ЖЊЕ

Са чу ва ти успо ме ну на про бој Со лун ског фрон та

ПО СЛЕ ПРО ШЛО НЕ ДЕЉ НИХ ИМЕ НО ВА ЊА У ВОЈ СЦИ СР БИ ЈЕ

Но ви ко ман дант на че лу Спе ци јал не бри га де

Из на шег гра да је про шлог
че тврт ка ују тру пут Грч ке от -
пу то ва ло пет на ест мла ди ћа,
чла но ва ти ма „Сло бод ни си -
но ви”, са ста вље ног од при -
пад ни ка Спе ци јал не бри га де
Вој ске Ср би је, Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва Ср би је
и МУП-а Ре пу бли ке Срп ске.
Они су по шли на тај пут да
би, на ини ци ја ти ву удру же ња
„При ја те љи 72. спе ци јал не
бри га де”, обе ле жи ли сто го ди -
шњи цу од по чет ка од лу чу ју -
ћих бор би за про бој Со лун -
ског фрон та у Пр вом свет -
ском ра ту.

Чла но ви „Сло бод них си но -
ва” од лу чи ли су да до Грч ке
оду ор га ни зо ва ним пре во зом,
а да се на зад вра те од Со лу на
спорт ским би ци кли ма. По вра -

так у Ср би ју за по че ли су 14.
сеп тем бра, дан на кон што је
из да та на ред ба за про бој Со -
лун ског фрон та.

Пла ни ра ли су да њи хо во пу -
то ва ње тра је де сет да на, да за
то вре ме пре ђу 1.000 ки ло ме -
та ра и оби ђу, а по том и очи сте
и уре де 17 ста рих срп ских вој -
нич ких гро ба ља. Њи хо ва екс -
пе ди ци ја тра ја ће до 23. сеп -
тем бра, ка да ће би ти до че ка ни
у Бе о гра ду, ис пред Скуп шти не
Ср би је.

Ми о драг Ка пор, во ђа овог
про јек та, ко ји је на зван „Ста -
за ма со лу на ца”, из ја вио је за
„Пан че вац” да је иде ја би ла
да уче сни ци пре ђу пут ко јим
је пре сто го ди на ишла срп -
ска вој ска по сле про бо ја Со -
лун ског фрон та док је осло -

ба ђа ла Ср би ју од ау стро у гар -
ских вој ни ка.

Он је до дао да се овај про је -
кат ре а ли зу је уз по кро ви тељ -
ство Ми ни стар ства од бра не Ср -
би је и МУП-а Ре пу бли ке Срп -
ске, а да је зна чај на по моћ ко -
ју су пру жи ли Град Пан че во и
број ни спон зо ри.

Чла но ве „Срп ских си но ва”
је по здра вио и Пре драг Жив -
ко вић, за ме ник гра до на чел -
ни ка Пан че ва. Он је ре као да
ће за хва љу ју ћи њи хо вом по -
ду хва ту до дат но би ти ево ци -
ра не успо ме не на јед ну од нај -
све тли јих епи зо да на ше исто -
ри је и са чу ва ни од за бо ра ва
они ко ји су да ли жи во те за
сло бо ду.

У име Ми ни стар ства од бра -
не Ср би је чла но ви ма ти ма

„Сло бод ни си но ви” обра тио се
пу ков ник Ср ђан Ри стић. Он је
ис та као да ће њи хо ва ак ци ја
до при не ти се ћа њу на хра бре
љу де ко ји су да ли жи во те за
сло бо ду.

– Же лим вам да, ка да до ђе -
те та мо, по ка же те да сте по но -
сни си но ви на ших ју нач ких
пре да ка. Не ка вам увек бу де
на па ме ти да пред ста вља те вој -
ску, по ли ци ју, Ср би ју и Ре пу -
бли ку Срп ску, обе те др жа ве и
њи хо ве за ста ве – до дао је Ри -
стић.

Јед но од име но ва ња нај ва жни -
јих ста ре ши на у на шој ар ми ји
ко ја је кра јем про шле не де ље
об ја вио пред сед ник др жа ве и
вр хов ни ко ман дант Алек сан -
дар Ву чић од но си ло се на Спе -
ци јал ну бри га ду, је ди ни цу чи -
ја се ко ман да, као и „јед на по -
ло ви на” – 72. про тив те ро ри -
стич ки ба та љон, на ла зе у Пан -
че ву (а 63. па до бран ски ба та -
љон сме штен је у Ни шу).

До ско ра шњи чел ник Спе ци -
јал не бригaде ге на рал Зо ран
Ве лич ко вић, ко ји је во дио ту
је ди ни цу од 26. де цем бра 2014.
го ди не, пен зи о ни сан је на соп -
стве ни зах тев, а на че лу те елит -
не ору жа не фор ма ци је са да је
бри гад ни ге не рал Ми ро слав
Та ли јан, до не дав ни на чел ник
Вој не ака де ми је.

Ту ду жност је оба вљао од по -
чет ка фе бру а ра ове го ди не, а
за ни мљи во је да ће се са да по -
но во вра ти ти у је ди ни цу из ко -
је је по те као. У Спе ци јал ној
бри га ди је био ко ман дант про -

тив те ро ри стич ког ба та љо на
„Со ко ло ви” и за ме ник ко ман -
дан та спе ци јал не је ди ни це Вој -
не по ли ци је „Ко бре”.

Та ли јан за слу жу је па жњу и
по то ме што је два пу та ван -
ред но уна пре ђи ван, као и за то
што је за вр шио Шко лу на ци о -
нал не од бра не, по том био про -

фе сор на њој (пре да вао је пред -
мет Без бед но сни ме наџ мент),
а ка сни је је био и њен на чел -
ник. Та ли јан је об ја вио и књи -
гу под на зи вом „Оп шти и без -
бед но сни ме наџ мент”.

Да би би ло ја сни је о ка квој
ви со ко школ ској уста но ви је реч,
ре ћи ће мо са мо да се на ШНО

до дат но обра зу ју на ши нај бо -
љи, као и мно ги свет ски офи -
ци ри, а за вр ши ли су је и број -
ни на ши по ли ти ча ри и по сла -
ни ци, ко ји су про шли по себ ну
се лек ци ју да би се на њој еду -
ко ва ли.

Ина че, ге не рал Та ли јан је
оже њен, отац је пе то ро де це и
је дан је од нај мла ђих док то ра
на у ка у Вој сци Ср би је. Док је
био на че лу Вој не ака де ми је,
Та ли јан је из ја вљи вао но ви на -
ри ма да она фор ми ра офи ци -
ре за Вој ску Ср би је ко ји по за -
вр шет ку шко ло ва ња ни су са мо
од лич ни стрел ци, већ и бес -
пре кор но го во ре ви ше стра них
је зи ка и успе шно ко ри сте нај -
мо дер ни је ди ги тал не тех но ло -
ги је.

Ис ти цао је и да су офи ци ри
ко ји се шко лу ју на Вој ној ака -
де ми ји спо соб ни да од го во ре
нај те жим без бед но сним иза зо -
ви ма и да се аде кват но су прот -
ста ве сви ма ко ји би угро зи ли
су ве ре ни тет на ше зе мље.

Пред сед ник Не за ви сног по -
ли циј ског син ди ка та Ср би је
Ми лош Је лен ко вић и ње го ви
са рад ни ци ових да на су у ко -
ман ди бе о град ског од ре да
Жан дар ме ри је одр жа ли са -
ста нак с при пад ни ци ма те по -
себ не по ли циј ске је ди ни це и
но вим ко ман дан том Жан дар -
ме ри је – Де ја ном Лу ко ви ћем.

Пред став ни ци НПСС-а
су нај о штри је осу ди ли оне

ко ји су об ја ви ли ин фор ма -
ци ју да су са чи ње ни по -
себ ни спи ско ви са име ни -
ма и пре зи ме ни ма при пад -
ни ка Жан дар ме ри је ко ји
су осум њи че ни да су уме -
ша ни у кри ми нал. Ис та -
кли су да је то дез ин фор -
ма ци ја и за тра жи ли да тво -
р ци те дез ин фор ма ци је бу -
ду нај о штри је санк ци о ни -
са ни.

ХРОНИКА
Петак, 21. септембар 2018.
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Вла сник пан че вач ке
ту ри стич ке аген ци је
осум њи чен да је 
об ма нуо 
се дам на е сто ро особа

При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва у Пан че -
ву ра ди ли су про шле не де ље
пу ном па ром. Ухап си ли су ви -
ше ли ца осум њи че них за кри -
вич на де ла по ве за на с дро гом,
пре ва ра ма и кра ђа ма имо ви не
дру гих осо ба.

Због осно ва не сум ње да је по -
чи нио кри вич но де ло пре ва ра,
про шле не де ље је ухап шен за -
ступ ник јед не град ске ту ри стич -
ке аген ци је. Ка ко смо са зна ли у
пан че вач кој по ли ци ји, сум ња се
да је он од ма ја до ав гу ста ове
го ди не ла жним при ка зи ва њем
чи ње ни ца до вео у за блу ду 17
фи зич ких ли ца, јер им је узео
2.397.044 ди на ра твр де ћи да ће
им обез бе ди ти пу то ва ње на од -
ре ђе не ту ри стич ке де сти на ци -
је. То ни је ура дио, а уме сто да
но вац ко ји је до био упла ти ор -
га ни за то ри ма пу то ва ња, за др -
жао га је за се бе, чи ме је про -
тив прав но при ба вио имо вин ску
ко рист. По ли ци ја му је од ре ди -
ла за др жа ва ње до 48 са ти, а на -
кон то га је при ве ден у ту жи ла -
штво уз кри вич ну при ја ву.

Ме ђу ухап ше ни ма је и В. В.
(1987), а ли шен је сло бо де због
по сто ја ња осно ва сум ње да је
из вр шио кри вич но де ло нео -
вла шће но др жа ње опој не дро -
ге. По ли цај ци су при ли ком пре -

КРА ЈЕМ ПРО ШЛЕ НЕ ДЕ ЉЕ

ПАН ЧЕ ВАЧ КА ПО ЛИ ЦИ ЈА УХАП СИ ЛА
ВИ ШЕ ЉУ ДИ

тре са ста на и дру гих про сто -
ри ја ко је он ко ри сти про на шли
131 грам са су ше не ма ри ху а не,
упа ко ва не у 15 ке си ца. Осум -
њи че ни В. В. ће, уз кри вич ну
при ја ву, би ти приведeн над ле -
жном ту жи ла штву.

Пан че вач ка по ли ци ја је ухап -
си ла и А. Г. и Ђ. Д. због по сто -
ја ња осно ва сум ње да су из вр -
ши ли кри вич но де ло те шка кра -
ђа. При ли ком пре гле да во зи ла
јед ног од осум њи че них про на -
ђе ни су ЛЦД те ле ви зор, бу ши -
ли ца, бру си ли ца, по ја ча ло и
дру ги укра де ни пред ме ти. Осум -
њи че ни ће због то га уз кри вич -
ну при ја ву би ти при ве ден у ту -
жи ла штво ра ди са слу ша ња.

По ли циј ска упра ва Пан че во
об ја ви ла је и да је под не та кри -

вич на при ја ва у ре дов ном по -
ступ ку про тив 26-го ди шњег
мла ди ћа због по сто ја ња осно -
ва сум ње да је из вр шио кри -
вич но де ло нео вла шће но др -
жа ње опој них дро га. При ли -
ком пре тре са ста на у ко ме жи -
ви, по ли цај ци су про на шли пет
па ке ти ћа ма се од укуп но 46,85
гра ма бру то ма се на лик на ма -
ри ху а ну.

По ли цај ци су под не ли кри вич -
ну при ја ву у ре дов ном по ступ ку
и про тив два де се то го ди шњег мла -
ди ћа због по сто ја ња осно ва сум -
ње да је из вр шио кри вич но де ло
не до зво ље на про из вод ња, др жа -
ње, но ше ње и про мет оруж ја и
екс пло зив них материјa. При ли -
ком пре тре са ста на и дру гих про -
сто ри ја ко је он ко ри сти, по ли ци -

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ја је про на шла пи штољ с нат пи -
сом „сиг са у ер” не по зна тог ка ли -
бра и још је дан пи штољ мар ке
П08, та ко ђе не по зна тог ка ли бра.

При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва у Пан -
че ву ухап си ли су и за др жа ли
М. Н. (1995) због по сто ја ња
осно ва сум ње да је из вр шио
кри вич но де ло нео вла шће на
про из вод ња и ста вља ње у про -
мет опој них дро га. При ли ком
пре тре са ста на ко ји име но ва -
ни ко ри сти, по ли ци ја је про -
на шла и од у зе ла 84 љу би ча -
сте та бле те на лик на опој ну
дро гу ек ста зи, 82,58 гра ма зе -
ле не биљ не ма се на лик на
опој ну дро гу ма ри ху а ну и јед -
ну ди ги тал ну ва ги цу.

Пан че вач ка по ли ци ја је из -
ве ла јед но од про шло не дељ -
них хап ше ња за јед но с По ре -
ском по ли ци јом. Због сум ње
да је од го во ран за по ре ску ута -
ју, ухап шен је вла сник јед не
при ват не фир ме из Де бе ља че,
а про тив још 12 ли ца под не те
су кри вич не при ја ве у ре дов -
ном по ступ ку.

По ли ци ја те ре ти ухап ше ног
да је ута јио по рез у из но су од
око 100 ми ли о на ди на ра. Уме -
сто да га пла ти, он то ни је чи -
нио. Осум њи чен је и да је у
прет ход них шест го ди на из бе -
га вао да пла ћа ПДВ и да је на
тај на чин оште тио др жа ву за
око 24 ми ли о на ди на ра. Ка да
се на то до да пр ви из нос, укуп -
на ма те ри јал на ште та ко ју је
на нео бу џе ту Ср би је из но си 124
ми ли о на ди на ра.

По ли ци ја је про те клих да на
ухап си ла две ста два де се то -
ро љу ди ши ром Ср би је због
осно ва не сум ње да су по чи -
ни ли кри вич на де ла из обла -
сти при вред ног и оп штег кри -
ми на ла, а бор ба про тив пре -
кр ши ла ца за ко на не ће ста ти
– са оп шти ло је Ми ни стар -
ство уну тра шњих по сло ва.

– Ухап ше ни се сум њи че да
су оште ти ли бу џет Ср би је,
као и при вред на и фи зич ка
ли ца за ви ше ми ли о на евра
раз ли чи тим кри вич ним де -
ли ма из обла сти при вред ног
кри ми на ла, по чев од ута је
по ре за до пре ва ра. Ме ђу
ухап ше ни ма су и осо бе ко је
се сум њи че да су ва ра ле гра -
ђа не на раз ли чи те на чи не,
по чев од вла сни ка ту ри стич -
ких аген ци ја ко ји ни су ис -
пу ња ва ли сво је оба ве зе пре -
ма љу ди ма ко ји су им упла -
ћи ва ли но вац за аран жма не,
па на да ље – пре ци зи рао је
Не бој ша Сте фа но вић, пот -
пред сед ник Вла де и ми ни -
стар уну тра шњих по сло ва.

Он је том при ли ком из ја -
вио и да је у ви ше одво је них
ак ци ја за пле ње но 36 пу ша -
ка, од че га је пет ау то мат -
ских, као и ве ћа ко ли чи на
оруж ја и му ни ци је.

– То по ка зу је по све ће ност и
озбиљ ност у ра ду Кри ми на ли -
стич ке по ли ци је и по ли ци је
оп ште над ле жно сти. По ру ка
Вла ди ми ра Ре би ћа, ди рек то -
ра по ли ци је, и свих дру гих
при пад ни ка МУП-а је ја сна:
борбa про тив кри ми на ла не ће
ста ти – до дао је Сте фа но вић.

Он је на ја вио да се врх по -
ли ци је не ће за у ста ви ти ни ка -
да је реч о опре ма њу по ли -
ци је да би ње ни при пад ни ци
што ефи ка сни је мо гли да од -
го во ре на за дат ке. На ја вио је
и да ће до кра ја ове и то ком
на ред не го ди не би ти за по сле -
но још по ли ца ја ца. Пре ма ње -
го вим ре чи ма, то је ва жно да
би гра ђа ни у сва ком тре нут -
ку мо гли да се осло не на по -
ли ци ју, ко ја ће би ти ви дљи ва
на ули ца ма и спрем на да оба -
ви сва ки за да так.

СА ОП ШТЕ ЊЕ МУП-а СР БИ ЈЕ

Бор ба про тив 
кри ми на ла не ће ста ти

НЕ ЗА ВИ СНИ ПО ЛИ ЦИЈ СКИ СИН ДИ КАТ

СР БИ ЈЕ

По др шка за 
Жан дар ме ри ју

Ге не рал Ми ро слав Та ли јан (де сно)



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

Цена: 350 динара 

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА CRP

Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

TSH - цена: 450 динара

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

ПАКЕТ 7 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА 

Цена: 100 динара

• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ 
Цена: 90 динара

Петак, 21. септембар 2018.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

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

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

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

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

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

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

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

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА ОД МАЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”



Ма ја Пе шић, 

астро та ра пе ут

КЊИ ГА: У по след ње вре ме
не мам мно го вре ме на за чи -
та ње бе ле три сти ке, али по -
след ња књи га ко ја је на ме -
не оста ви ла за и ста сна жан
ути сак, је сте „Ру ке ко је ле -
че” Бар ба ре Ен Бре нан. Она
је ис це ли тељ ка ко ја има сво -
ју шко лу и под у ча ва љу де ка -
ко да по мог ну се би и дру ги -
ма. На ве о ма јед но ста ван и
сли ко вит на чин об ја шња ва
нам ко ли ки ми по тен ци јал
има мо и скре ће нам па жњу
на то да све кре ће од на ше
под све сти. Про па ги ра да бу -
де мо све сни сва ке сит ни це
ко ју ра ди мо, сва ке ре чи ко ју
из го во ри мо и да, про сто ре -
че но, во ли мо се бе и дру ге.
Књи га ко ја за и ста за вре ђу је
па жњу и ко ју вре ди про чи -
та ти, јер вас те ра на раз ми -
шља ње о лич ном жи во ту и
лич ној пер цеп ци ји.

ЦР ТА НИ: От ка ко сам до би -
ла ћер ки цу, пре ста ла сам да
гле дам кла сич не фил мо ве,
већ кад имам вре ме на, се -
дим с њом и гле дам цр та ће.
Из дво ји ла бих је дан ду го ме -
тра жни цр та ни филм, под
на зи вом „Зо о то пи ја”. Мо -
жда сте чу ли, мо жда сте гле -
да ли, али ако ни сте, оба ве -
зно по гле дај те. Де ци ће би -
ти ве о ма за ни мљив, а ми
ста ри ји ће мо ви де ти мно го
ду бљу при чу ко ја ле жи иза
тих жи во ти њи ца. Ре ди те љи
Ба јр он Ха у ард и Рич Мур
су на ве о ма са ти ри чан на -
чин и кроз цр та ну фор му
при ка за ли сли ку да на шњег
дру штва. Опи са ли су нас
кроз раз не жи во ти ње и по -
ка за ли ко ли ко се ми љу ди
баш и не раз ли ку је мо пре -
ви ше од њих. Сва ка жи во -
ти њи ца има сво је ме сто, сва -

ка си ту а ци ја сво ју по за ди ну
и сва ка не ку под све сну на -
ме ру. За и ста вре ди по гле да -
ти. Сме шан, по у чан и вр ло
за ни мљив филм. Не тре ба да
на по ми њем да иза све га сто -
ји про дук ци ја „Волт Ди зни”.
Ужи вај те!

МУ ЗИ КА: Скло на сам ис тра -
жи ва њу му зи ке и тра же њу не -
ких но вих то но ва ко је до са да
ни сам чу ла, та ко да сам слу -
чај но на и шла на ну ме ру „Са -
турн”. Као астро те ра пе ут би ла
сам при ву че на име ном ну ме -
ре, а кад сам је чу ла, ни сам
мо гла да пре ста нем да је слу -
шам и та ко сам до шла до му -
зич ког про јек та „Sleeping at
Last”, ко ји је по кре нуо Ра јан
О’Нил. Сва ку ње го ву ну ме ру
вре ди пре слу ша ти. Ја сам се
нај ви ше ве за ла за „Са турн” и
„Арк тик”, али и сва ка на ред на
но си у се би не што за и ста дра -
го це но. Ни је оно на шта смо
на ви кли и, док слу ша те, мо же
по кре ну ти код вас бу ји цу емо -
ци ја и се ћа ња на не што. Слу -
ша ју ћи, осве сти ла сам мно ге
ства ри код се бе и за и ста мо гу
да за хва лим Ра ја ну што нам је
омо гу ћио да ужи ва мо у та ко
не жним и ми стич ним то но ви -
ма. Оба ве зно по слу шај те и про -
на ђи те сво ју оми ље ну ну ме ру.

КУЛТУРА
Петак, 21. септембар 2018.
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РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: МО НИ КА ХУ САР ТО КИН, ОСНИ ВА ЧИ ЦА ФЕ СТИ ВА ЛА „НО ВА”

„КО МУ НИ КАРТ” ПРО ДУ ЦЕНТ ВЕ ЛИ КОГ
МЕ ЂУ НА РОД НОГ ПРО ЈЕК ТА

У пе ри о ду од 2. до 12. ок то бра
у Пан че ву ће би ти одр жан че -
твр ти фе сти вал „Но ва”, ко ји
ор га ни зу је удру же ње „Ко му ни -
кАрт”. У су срет тој кул тур ној
ма ни фе ста ци ји раз го ва ра ли смо
са осни ва чи цом „Но ве” Мо ни -
ком Ху сар То кин, ко ја нам је
пред ста ви ла ово го ди шњи про -
грам, са рад ни ке ко ји кон ти ну -
и ра но по ма жу у ор га ни за ци ји,
као и ин тер на ци о нал ну из ло -
жбу ра до ва че тр де сет два ау -
то ра из два де сет пет зе ма ља на
те му „Европ ско на сле ђе у са -
вре ме ном ау тор ском стри пу и
илу стра ци ји”, ко ја се одр жа ва
у Пан че ву по во дом обе ле жа ва -
ња Европ ске го ди не кул тур ног
на сле ђа.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ове го ди не ће фе -
сти вал „Но ва” би ти одр жан че -
твр ти пут. Ка ко те ку при пре ме?

МО НИ КА ХУ САР ТО КИН:
Че твр ти пут за ре дом удру же -
ње „Ко му ни кАрт” тру ди се да
у Пан че во до ве де дру га чи је
умет нич ке са др жа је у од но су
на ре дов не про гра ме ко је пу -
бли ка мо же да ви ди и чу је то -
ком го ди не. Ово го ди шње фе -
сти вал ске при пре ме ула зе у за -
вр шну фа зу – про гра ми су за -
кљу че ни, про мо тив ни ма те ри -
јал од штам пан, оста ло је са мо
да по зо ве мо пу бли ку, ме ди је и
струч ну јав ност да нам се при -
дру же и да од 2. до 12. ок то -
бра, ка да се фе сти вал одр жа -
ва, по се те на ше ра зно вр сне про -
гра ме.

• Про шле го ди не је фе сти -
вал обе ле жи ла сјај на из ло жба
по све ће на Освал ду Ка ван до ли -
ју и ње го вој „Ли ни ји”. Да ли ће
и ове го ди не про грам би ти
слич но кон ци пи ран?

– „Но ва фе сти вал 2018” отво -
ри ће мо 2. ок то бра у 20 са ти у
ста ром би о ско пу „Вој во ди на”
ве ли ком ин тер на ци о нал ном из -
ло жбом ра до ва че тр де сет два
ау то ра из два де сет пет зе ма ља
на те му „Европ ско на сле ђе у
са вре ме ном ау тор ском стри пу
и илу стра ци ји”, ко ју одр жа ва -
мо по во дом обе ле жа ва ња Европ -
ске го ди не кул тур ног на сле ђа у
Пан че ву. Се лек тор стрип-ра до -
ва је Са ша Ра ке зић (Алек сан -
дар Зо граф), уз аси стен ци ју ита -
ли јан ског ани ма то ра Пје ра То -
ни на, ко ји је ода брао уче сни ке
из обла сти илу стра ци је и ани -
ма ци је. На са мом отва ра њу при -
дру жи ће нам се го сти, стрип-
цр та чи: То мас Фа ци нек из Ау -
стри је, Ал бер то Ко ра ди из Ита -
ли је, Џо ел Вајт из САД и Niklas
Nenzen из Швед ске, као и ау -
то ри из Ср би је. По себ но сам
по но сна на ову из ло жбу, с об -
зи ром на то да се удру же ње
„Ко му ни кАрт” пр ви пут са мо -
стал но афир ми ше као про ду -
цент ве ли ког ме ђу на род ног про -
јек та. У то ме су нам зна чај ну
по др шку пру жи ли Ми ни стар -
ство кул ту ре и ин фор ми са ња
Ре пу бли ке Ср би је, По кра јин -
ски се кре та ри јат за кул ту ру, Ау -
стриј ски кул тур ни фо рум и Ита -
ли јан ски ин сти тут за кул ту ру у
Бе о гра ду. Ве ли ку за хвал ност
ду гу јем и са рад ни ци ма, по ред
по ме ну тих се лек то ра, Сне жа -
ни Ћу ру ви ји, про ду цент ки њи
из ло жбе, и Па влу Ха лу пи, на -
шем ди зај не ру, ко ји је ди зај -
ни рао фе но ме на лан ка та лог.

• Прет ход не го ди не је „Но -
ва” по ста ла по но сан вла сник
пре сти жне фе сти вал ске EFFE
ети ке те за 2017/2018. У овом
тре нут ку то је је ди ни фе сти -
вал из Пан че ва с тим ме ђу на -
род ним при зна њем. Ко ли ко је
оно зна чај но?

– EFFE ети ке та је ве о ма ва -
жно и ла ска во при зна ње за тек
осно ван и скро ман фе сти вал
као што је „Но ва”. Оно нас свр -
ста ва у ред нај пре сти жни јих

Ру ке ко је ле че

МОЈ избор МОЈ

јан ским ин сти ту том за кул ту ру
у Бе о гра ду. Реч је о две ин сти -
ту ци је с ко ји ма смо раз ви ли ср -
да чан парт нер ски од нос и с ко -
ји ма је ужи ва ње са ра ђи ва ти ка -
да се има у ви ду да озбиљ но
ула жу у про мо ци ју сво је кул ту -
ре и умет но сти у све ту. Прет -
ход них го ди на са ра ђи ва ли смо
и са Ам ба са дом Ре пу бли ке Сло -
ве ни је, „Ко ле ги ју мом Хун га ри -
ку мом”, Ам ба са дом Ма ђар ске
и Ам ба са дом Пољ ске. Ко ме год
да смо се обра ти ли, на и шли смо
на ве ли ко раз у ме ва ње и по др -
шку за на ше иде је и про грам.
Но ви парт не ри ја вља ју нам се
са ми по след њих ме се ци и ве о -
ма ме ра ду је да смо већ осми -
сли ли кон цепт за на ред ну го -
ди ну, ко ји ће та ко ђе има ти од -
је ка на ин тер на ци о нал ној са -
вре ме ној умет нич кој сце ни.

• Да ли до ма ће ин сти ту ци је
ви де зна чај фе сти ва ла „Но ва”?

– С об зи ром на по др шку ко -
ју ове го ди не има мо, сва ка ко.
Рет ка је при ли ка да и Ре пу -
блич ко ми ни стар ство кул ту ре
и По кра јин ски се кре та ри јат за
кул ту ру исто вре ме но по др же
јед ну ма ни фе ста ци ју. Пр ве две
го ди не по др шку смо има ли и
од Гра да Пан че ва, ко ји нам је
кроз сред ства до би је на на кон -
кур си ма по мо гао да осну је мо
фе сти вал и одр жи мо пр ва два
фе сти вал ска из да ња, што је би -
ло са свим до вољ но да нас „при -
ме те” ви ше ин стан це. Про шле
го ди не смо пр ви пут до би ли по -
др шку Ми ни стар ства кул ту ре и

и из ве шта ва ју с на ших до га ђа -
ја. Ако бих не што из два ја ла из
ово го ди шњег про гра ма, по но -
сна сам на кон церт ко ји ће мо
има ти у На род ном му зе ју Пан -
че во у не де љу, 7. ок то бра, у 21
сат, ка да ће на сту пи ти ау стриј -
ско-иран ски трио „Gabbeh”, ко -
ји ће нас од ве сти на му зич ко
пу то ва ње од древ не Пер си је до
мо дер ног Бе ча. Њи хов кон церт
сам слу ша ла про шле го ди не на
пре сти жном ау стриј ском фе -
сти ва лу „Music Unlimited” и по -
же ле ла сам да их пред ста ви мо
пан че вач кој пу бли ци. Улаз на
овај кон церт је бес пла тан и то
ме по себ но ра ду је.

• Ка кви су пла но ви за бу ду -
ћи пе ри од?

– Пла но ви су број ни, иде ја
има мо на пре тек, а ен ту зи ја зма
још увек, чи ни ми се, ни је по -
не ста ло. Ра ди мо на то ме да
ово го ди шњу из ло жбу „Европ -
ско на сле ђе у са вре ме ном ау -
тор ском стри пу и илу стра ци -
ји” ви ди што ви ше љу ди у гра -
до ви ма Ср би је и ре ги о на, као
што смо из ло жбу „Жи вео Ка -
ван до ли!” по ну ди ли за ин те ре -
со ва ни ма у Бе о гра ду и Хер цег
Но вом. У стал ној смо по тра зи
за но вим парт не ри ма, до ма -
ћим и ино стра ним, а „мер ка -
мо” и ЕУ фон до ве за кул ту ру.

Ми ни стар ство кул ту ре и ин -
фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је
увр сти ло у оквир на ци о нал ног
про гра ма са сло га ном „На ше
на сле ђе: та мо где се про шлост
су сре ће са бу дућ но шћу” као део
обе ле жа ва ња Европ ске го ди не
кул тур ног на сле ђа на на ци о -
нал ном ни воу. То је за нас ве -
ли ки успех и при зна ње да до -
бро ра ди мо.

• Ор га ни за ци ја фе сти ва ла је
осло ње на на не ко ли ко љу ди,
ен ту зи ја ста ко ји го ди на ма ра -
де у кул ту ри. Ко ли ко је зах тев -
но ор га ни зо ва ти ова ко озби љан
фе сти вал?

– Фе сти вал „Но ва” ор га ни -
зу ју про фе си о нал ци, љу ди ко -
ји го ди на ма ра де у обла сти
кул ту ре и умет но сти и ко ји се
мо гу по хва ли ти ве ли ким ис -
ку ством у ре а ли зо ва њу раз ли -
чи тих про гра ма у Пан че ву, Бе -
о гра ду и Ср би ји. Бу ду ћи да је
реч о удру же њу као ор га ни за -
то ру ма ни фе ста ци је, ко је се не
фи нан си ра из ре дов ног бу џе -
та, ни је јед но став но сва ке го -
ди не кре ну ти од ну ле у ка си.
Од мах по за вр шет ку фе сти ва -
ла кре ће мо у осми шља ва ње но -
вог из да ња, до кра ја ок то бра
де фи ни ше мо кон цепт и же ље -
не го сте и већ у но вем бру тра -
жи мо парт не ре и апли ци ра мо
за сред ства, ја вља ју ћи се на
мно го број не до ма ће и стра не
кон кур се. Про шле го ди не смо
за јед но с Му зе јом ин ду стри је
и ра да из Бре ше и Ита ли јан -
ским ин сти ту том за кул ту ру у

Културни телекс
Му зи ка

Че твр так, 20. сеп тем бар, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра:
кон церт Ду ша на Сав ко ви ћа и Ми о не Бар бул.

Из ло жбе

По не де љак, 24. сеп тем бар, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба -
те Ми ха и ло ви ћа: отва ра ње из ло жбе сли ка Де ја на Рат ко ви ћа
„Ли ца до ла зе и од ла зе – има ги нар ни пор тре ти”.

Уто рак, 25. сеп тем бар, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но -
сти: отва ра ње из ло жбе под на зи вом „Ве ло ви” Ива не Дра гу -
ти но вић Со ко лов ски и Дра га не Жа ре вац.

Пред ста ве

По не де љак, 24. сеп тем бар, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен -
тра: мо но дра ма Сло бо да на Ћу сти ћа „О глу ма та њу”.

Те мат ски про грам

Че твр так, 20. сеп тем бар, 19 са ти, Град ска би бли о те ка:
пред ста вља ње књи ге Ми ла на Ор ли ћа „Ан дрић, Цр њан ски,
Пе кић: при по вед не струк ту ре срп ског (пост)мо дер ни стич ког
ро ма на”.

Пе так, 21. сеп тем бар, 19 са ти, Град ска би бли о те ка: пред ста -
вља ње у окви ру пе де сет пе тог Ме ђу на род ног су сре та пи са ца
у Ср би ји. Го сту ју: Ен те ле Ка си, пред сед ни ца ПЕН цен тра Ал -
ба ни је, као и фран цу ски пи сац Ан то ан Си мон и ру мун ски пи -
сац Лу чи јан Алек си јев.

Пе так, 21. сеп тем бар, 20 са ти, Дом омла ди не: пре да ва ње
Да ни је ле Шће кић „Ју ве лир ство – кра љев ски рад”.

По не де љак, 24. сеп тем бар, 19 са ти, Град ска би бли о те ка:
пред ста вља ње по е зи је бри тан ске пе сни ки ње Џе нет Са дер -
ланд.

Сре да, 26. сеп тем бар, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
про мо ци ја но вог би о скоп ског про јек то ра на ко јој ће би ти
при ка за ни фил мо ви Ива на Ра ки џи ћа „Ду нав се ули ва у Та -
миш” и „Но ва ју тра ста ре ва ро ши”.
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фе сти ва ла у Евро пи, чи ји је
зна чај и ква ли тет пре по зна ла
Европ ска фе сти вал ска фе де ра -
ци ја. На на ше ак тив но сти гле -
да се с па жњом и ван гра ни ца
Ср би је, умет ни ци се лак ше од -
лу чу ју да на сту па ју и бу ду на -
ши го сти, а за хва љу ју ћи EFFE
ети ке ти сте кли смо и зна ча јан
углед ме ђу стра ним парт не ри -
ма, ам ба са да ма и ино стра ним
кул тур ним ин сти ту ти ма. С тим
у ве зи, ово го ди шњу из ло жбу
све ча но ће отво ри ти Јо ха нес
Ир шик, пред сед ник кла сте ра
EUNIC Ср би ја.

• Фе сти вал „Но ва” ће ове го -
ди не би ти ор га ни зо ван у окви -
ру обе ле жа ва ња Европ ске го -
ди не кул тур ног на сле ђа.

– С по но сом бих ис та кла да
је ово је ди ни про грам ко јим ће
у Пан че ву би ти зва нич но обе -
ле же на Европ ска го ди на кул -
тур ног на сле ђа, као и да нас је

Бе о гра ду као парт не ри ма од
Ми ни ста р ства спољ них по сло -
ва Ита ли је до би ли зна чај на
сред ства за хва љу ју ћи ко ји ма
смо ор га ни зо ва ли из ло жбу
„Жи вео Ка ван до ли!”, ко ја је по
мно ги ма би ла до га ђај го ди не
у ре ги о ну на по љу стри па и
илу стра ци је. Ове го ди не смо
се по ве за ли са углед ним Хер -
цег нов ским стрип-фе сти ва лом,
с ци љем да на ред не го ди не и с
њим оства ри мо парт нер ску са -
рад њу.

• До са да сте има ли по др -
шку раз ли чи тих ин сти ту ци ја.
Че сто се на ли сти на ђу пред -
став ни штва дру гих зе ма ља, ко -
ја на тај на чин по ма жу сво је
умет ни ке. С ким сте све до са -
да оства ри ли са рад њу?

– Кон ти ну и ра ну са рад њу, од
пр вог фе сти вал ског из да ња до
да нас, има мо са Ау стриј ским
кул тур ним фо ру мом и Ита ли -

ин фор ми са ња и ове го ди не се
на ша са рад ња на ста вља.

• На ко ји про грам сте у по -
след ње три го ди не нај ви ше по -
но сни?

– Те шко ми је да од број них
про гра ма ода бе рем је дан ко ји
ме чи ни по но сном. По но сна
сам, пре све га, на на чин на ко -
ји је фе сти вал ор га ни зо ван. По -
след њих го ди на че сто пу ту јем
по слич ним фе сти ва ли ма у
Евро пи и тру дим се да „Но ва”
не за о ста не ни у јед ном ор га -
ни за ци о ном аспек ту у од но су
на ве ли ке ор га ни за ци је у Ау -
стри ји, Сло ве ни ји, Ру му ни ји,
Ма ке до ни ји. По но сна сам на
љу де ко ји чи не овај фе сти вал,
на њи хов про фе си о нал ни од -
нос пре ма оно ме што ра ди мо и
ства ра мо за јед но. По но сна сам
на пу бли ку ко ја то пре по зна је,
при хва та и по се ћу је на ше про -
гра ме, на ме ди је ко ји нас пра те

Страну припремила 
Мирјана

Марић



Не дав но је у бре сто вач кој
Основ ној шко ли „Ол га Пе тр -
ов” при ре ђен не сва ки да шњи
до га ђај ка да је реч о обра зов -
ним уста но ва ма. На и ме, та мо

су го сто ва ли уче ни ци пан че -
вач ке сред ње Тех нич ке шко -
ле – фри зер ски од сек, ка ко
би об ра до ва ли ђа ке ко ји су 1.
сеп тем бра кре ну ли у пр ви раз -
ред и у знак до бро до шли це
на пра ви ли су им но ве фри -
зу ре.

– Они су се це ло пре под не
дру жи ли с пр ва ци ма и фри -
зи ра ли их пре ма њи хо вој же -
љи, а с дру ге стра не, уче ни -
ци ма осмог раз ре да су, у
окви ру из бор ног пред ме та
про фе си о нал на ори јен та ци -
ја, прак тич но по ка зи ва ли

осно ве тог за на та. Дру же ње
ових две ју шко ла већ пре ла -
зи у тра ди ци ју, с об зи ром на
то да су по ме ну ти сред њо -
школ ци пра ви ли фри зу ре и

де ци из Сло ве ни је, ка да су
нам, пре из ве сног вре ме на,
би ла у го сти ма – на ве ла је Да -
ли бор ка Бој ко вић Бре ти, ди -
рек тор ка ОШ „Ол га Пе тр ов”.

Са рад ња бре сто вач ке и пан -
че вач ке уста но ве на ста ви ће
се, на обо стра ну ра дост, кроз
еко ло шке ра ди о ни це у окви -
ру „Деч је не де ље”.

Ба нат ски Бре сто вац: Оде ље -
ње за ин ве сти ци је Гра да Пан -
че ва спро во ди по сту пак јав -
не на бав ке за из град њу пар -
кин га код фуд бал ског игра -
ли шта. Рад ни ци овла шће не
фир ме „Ру ма пут” ко се тра ву
по крај ка те го ри са них пу те ва.
Не дав но су уче ни ци пан че -
вач ке Тех нич ке шко ле фри -
зи ра ли ђа ке пр вог и осмог
раз ре да бре сто вач ке шко ле.

Ба нат ско Но во Се ло: Про те -
клих да на не са ве сна ли ца су
за па ли ла де по ни ју, а ва тра је
по жр тво ва ном ак ци јом До бро -
вољ ног ва тро га сног дру штва
успе шно уга ше на. У то ку су
за вр шни ра до ви на из град њи
ка пе ле. Ор ке стар До ма кул -
ту ре је у не де љу, 16. сеп тем -
бра, на сту пио у про гра му Ву -
ко вог са бо ра у Тр ши ћу.

До ло во: Ак тив мла дих, у са -
рад њи с Ме сном за јед ни цом
и До мом кул ту ре, при пре ма
ху ма ни тар ну жур ку за 12. ок -
то бар. Тре нут но је у по се ти До -
ло ву филм ска еки па РТС-а, ко -
ја тра жи ло ка ци ју за сни ма -
ње се ри је „Жму р ке”.

Гло гоњ: Ме сна за јед ни ца је,
у са рад њи са Асо ци ја ци јом
мла дих „Ју ве нис” и ло кал ним
ко му нал ним пред у зе ћем, на -
ста ви ла уре ђе ње пла же Ске -
ла. По ста вље не су љу ља шка
за де цу и ин фо-та бла. Деч ја
фол клор на сек ци ја у су бо ту,
22. сеп тем бра, на сту па у Вр -
ба су на по кра јин ској смо три
фол кло ра у ка те го ри ји – из -
вор но ства ра ла штво. „Да ни
Ру му на” би ће одр жа ни у не -
де љу, 23. сеп тем бра.

Ива но во: Уни ја мла дих гра -
да Пан че ва ис ко ри сти ла је
но вац при ку пљен од чла на -
ри не за пру жа ње по мо ћи
Основ ној шко ли „Мо ша Пи -
ја де” у ви ду опре ме за од бој -
ку – мре жа, лоп та и се ма фор.
Као по бед ни ци так ми че ња у
ре ци кла жи, де се то ро уче ни -
ка и два на став ни ка во зи ли
су се ка та ма ра ном по Та ми -
шу у не де љу, 16. сеп тем бра, у
ор га ни за ци ји Гра да.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца уре -
ђи ва ће, уз по моћ ЈКП-а „Вод-
ком”, ка на ле у Омла дин ској
ули ци и Ули ци Го це Дел че -
ва. Ком му нал но пред у зе ће ра -
ди на са на ци ји ки шних ка -
на ла и на ко ше њу ам бро зи је
око деч јих игра ли шта. Про -
ме ње на је упра ва Фуд бал ског
клу ба „Ју го сла ви ја”, а ове го -
ди не је упи са но ше зде сет но -
вих по ла зни ка Ма ле шко ле
фуд ба ла.

Ка ча ре во: Пред ста ва под на -
зи вом „По мах ни та ли” из ве де -
на је у пе так, 14. сеп тем бра,
на лет њој сце ни. Пр ва ли ков -
на ко ло ни ја „Умет ност без гра -
ни ца” одр жа на је у су бо ту, 15.
сеп тем бра, у ор га ни за ци ји
удру же ња „Ет но-ку так” и „Вар -
дар”, ко је ће на ред не су бо те,
22. сеп тем бра, од 19 са ти, у
До му омла ди не ор га ни зо ва ти
су срет гај да ша у про сто ри ја -
ма До ма омла ди не, уз уче шће
сту де на та ет но му зи ко ло ги је
из Ско пља, као и умет ни ка из
ра зних де ло ва Ср би је.

Омо љи ца: Ас фал ти ран је ру -
ко мет ни те рен у школ ском
дво ри шту, а то тре ба да бу де
ура ђе но и на ко шар ка шком
те ре ну.

Стар че во: По кра јин ски се кре -
та ри јат за обра зо ва ње до нео
је од лу ку о ин ве сти ра њу у
одр жа ва ње школ ске фи скул -
тур не са ле, а вред ност тих ра -
до ва би ће 990.000 ди на ра. Од -
ред из ви ђа ча „На дел” про те -
кле не де ље је на ви ше бо ју у
Ко шут ња ку у обе кон ку рен -

ци је осво јио пр ва два ме ста,
а на ре пу блич ким игра ма у
Кру шев цу Стар чев ци су за у -
зе ли дру го ме сто. На ред них
да на две еки пе ска у та иду на
ви ше бој у Но ви Па зар, а три
у Ки кин ду на „Да не лу да је”.

Петак, 21. септембар 2018.
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Месне актуелности 

Окон ча ње по сла 
оче ку је се до кра ја
ок то бра

На кон ви ше го ди шњег иш че ки -
ва ња Но во Се ло ће до би ти ка -
пе лу на пра во слав ном гро бљу
са свим усло ви ма ко је дик ти ра
са вре ме но до ба, а под ње ним
кро вом на ћи ће се рас по ло жи -
вих сто пе де сет ква дра та и још
то ли ко под тре мом.

Пре ма ре чи ма Не дељ ка То -
пи ћа, пред сед ни ка Скуп шти не
Ме сне за јед ни це Но во Се ло,
су ин ве сти то ра овог про јек та,
на кон успе шно окон ча не јав не
на бав ке по сао је при пао пан -
че вач кој фир ми „Стил нет” за
не што ви ше од се дам на ест ми -
ли о на ди на ра. Ра до ви су стар -
то ва ли на про ле ће и са да су у
за вр шној фа зи.

– Пре не ко ли ко да на сти гли
су нам зво но и крст, ко ји су
осве шта ни у су бо ту, 15. сеп -
тем бра. Пре о ста ле су још не ке
фи не се, а на да мо се да ће све
то би ти за вр ше но до кра ја ок -
то бра, до ка да ка пе ла тре ба да
про ђе кон тро лу над зор ног ор -
га на. На кон то га обје кат ће би -
ти пре дат на ко ри шће ње ЈКП-у
БНС – на во ди То пић.

Згра да са др жи вели ку ка пе -
лу, то јест про стор за вер ске
об ре де у ве зи са ис пра ћа јем
по кој ни ка, а по сто ји и ма ла

СЕЛО

У ТО КУ ЗА ВР ШНИ РА ДО ВИ НА ОБЈЕК ТУ

НО ВО СЕ ЉАН СКА КА ПЕ ЛА 
ДО СТОЈ НА 21. ВЕ КА

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ЗА НИ МЉИВ ДО ГА ЂАЈ У БРЕ СТО ВАЧ КОЈ

ШКО ЛИ

Фри зи ра ње пр ва ка 
и осма ка

ка пе ла ко ја исто вре ме но мо же
да по слу жи за та кав ри ту ал. Ту
су и про сто ри ја за про дав ни цу
све ћа, цве ћа и све га што је нео -
п ход но за по тре бе са хра не, за -
тим оста ва, као и кан це ла ри ја
чо ве ка ко ји ће во ди ти обје кат.
Пред ви ђе но је и ме сто за хлад -
ња чу.

Пре ма ре чи ма ше фа гра ди -
ли шта Бог да на Ми ло ше ва из
„Стил не та”, тра ју за вр шни ра -
до ви на фа са ди.

– Уре ђу је мо и окол ни те рен
– по ста вља мо бе тон ске пло че
за тро то а ре и при ла зне ста зе, а
у то ку је ис коп те ме ља за кан -
де ла бре, од но сно за че ти ри
улич не све тиљ ке. Тре ба ло би
уско ро да пу сти мо стру ју у обје -
кат ка ко би смо про ве ри ли шта
смо ура ди ли у ве зи са елек тро -
у ре ђа ји ма. Оче ку је мо да у до -
глед но вре ме над ле жна ко ми -
си ја пре гле да све што је ура ђе -
но, па уко ли ко на ђе не ке не пра -

вил но сти, тру ди ће мо се да их
от кло ни мо у што кра ћем ро ку.
А то би мо гло да се до го ди у до -
ме ну ви зу ел ног сег мен та, ни ка -
ко у по гле ду кон струк тив ног, јер
је то већ одав но ис кон тро ли са -
но – ис ти че Ми ло шев.

На кон то га пред сто ји и из -
ра да при ла зних пу те ва и ста -
за, као и из ра да пар кин га за
два де се так ме ста, што већ ни -
је у ве зи с ре а ли за ци јом ак ту -
ел ног про јек та.

Пр ва ли ков на ко ло ни ја под на -
зи вом „Умет ност без гра ни ца”
при ре ђе на је у су бо ту, 15. сеп -
тем бра, у ет но-ба шти Удру же -
ња Ма ке до на ца „Вар дар”.

На иде ју да се ова ко не што
ор га ни зу је, до шли су пред сед -
ник те ор га ни за ци је Си ма Нај -
до ски и чла ни ца ло кал ног ак -
ти ва же на „Ет но-ку так” Еми на
Ра дев ска. Она је и би ла је дан
од де вет уче сни ка, ама тер ских
сли ка ра, на по ме ну тој ма ни -
фе ста ци ји. По ред ње, де та ље
из сва ко днев ног жи во та, као и
мо ти ве по пут ба нат ских пеј за -
жа и цвет них аран жма на, чет -
ки цом на плат но пре но си ли су
Ве ри ца Те ки ја шки, чла ни ца
удру же ња „Цре пај ке”, Ја сми на

Исај лов из та ко ђе цре пај ске
ор га ни за ци је „Ви дов дан” и њен
унук Ђу ри ца Исај лов, уче ник
ше стог раз ре да шко ле у том

ме сту, а сво је ли ков не ве шти -
не при ка за ли су и Љи ља на То -
мић из пан че вач ког удру же -
ња „Во лем Ба нат”, ње на ћер ка

Со фи ја То мић, сту дент ки ња,
за тим Сне жа на Угре но вић,
чла ни ца по ме ну тог „Ет но-кут -
ка”, као и ка ча ре вач ки уче ни -
ци Ла зар Ри стов ски (пе ти раз -
ред) и Алек сан дар Ве ли нов ски
(че твр та го ди на сред ње шко ле).

Сви они сли ка ли су на сло -
бод ну те му у тех ни ка ма акрил -
на бо ја и су ви па стел, а де ца су
ко ри сти ла и бо ји це.

При ре ђе на је и из ло жба не -
ких ра ни јих ра до ва, а ат мос -
фе ру су под гре ја ва ли му зи ча -
ри из удру же ња „Вар дар” уз
ма ке дон ске и срп ске пе сме,
хар мо ни ке, гај де, фру ле...

За све уче сни ке и го сте, ко јих
је би ло с ра зних стра на, при пре -
мље на је уку сна ри бља чор ба.

У КА ЧА РЕ ВУ ОДР ЖА НА ЛИ КОВ НА КО ЛО НИ ЈА

Умет ност без гра ни ца у удру же њу „Вар дар”

СЕ О СКЕ БИ БЛИ О ТЕ КЕ – ИВАНОВО (8)

Чи та се и на је зи ци ма на ци о нал них ма њи на
То ком нај то пли јег го ди шњег
до ба и лет ње ше ме „Пан че вац”
се ба ви ак ту ел ним ста њем се -
о ских би бли о те ка, ко је го ди -
на ма функ ци о ни шу под окри -
љем до мо ва кул ту ре.

С тим у ве зи би ће ре чи и о
ин те ре со ва њу жи те ља на се ље -
них ме ста за књи гу, о то ме ко -
ли ко и шта се чи та, као и о
пер спек ти ва ма.

Би бли о те ка До ма кул ту ре у
Ива но ву, пре ма ре чи ма та мо -
шње књи жни чар ке Те ре зе Ка -
ла пиш, у сво јим по ли ца ма има
око се дам хи ља да књи га, ко је
сва ког рад ног да на мо же да из -
нај ми око хи ља ду ста нов ни ка
нај ма њег пан че вач ког се ла.

– У на шој уста но ви за ве де но
је око две ста чла но ва. Ме ђу њи -
ма су за сту пље не све ста ро сне и
со ци јал не струк ту ре, с об зи ром
на то да се у Ива но во по след -
њих го ди на на се ли ло ви ше де -
се ти на при до шли ца, ко ји чи не
три де се так од сто укуп ног члан -
ства. Од по ме ну тих се дам хи -
ља да на сло ва у на шем фун ду су
има мо де ла и на срп ском је зи -
ку, као и на ма ђар ском и бу гар -
ском. То је и ло гич но ка да се
зна да ве ли ки број ста нов ни ка

при па да тим на ро ди ма. Пре све -
га, упа дљи ва је за ин те ре со ва -
ност за књи ге пи са не на ма ђар -
ском је зи ку, ко јих је пет на е стак
од ме сеч но из да тих сто ти нак
на сло ва – на во ди књи жни чар -
ка ива но вач ког До ма кул ту ре.

Она ис ти че ве о ма ква ли тет ну
са рад њу с би бли о те ком Основ -
не шко ле „Мо ша Пи ја де”. Она
се огле да у раз ме ни књи га и еду -
ка ци ји де це, чи је се уве ћа ње бро -
ја бе ле жи у по след ње вре ме.

– На ша би бли о те ка се укљу -
чу је и у зна ме ни те ма ни фе ста -
ци је, ко је ор га ни зу је Дом кул -
ту ре. Та ко смо ове го ди не у вре -
ме је да на е стог фо то-са фа ри ја
упри ли чи ли про мо ци ју књи ге

Ми ро сла ва Пре до је ви ћа под на -
зи вом „Та кав жи вот”, за тим је
по во дом фе сти ва ла „Злат на дир -
ка” пред ста вље но де ло „Ста ро -
град ске пе сме и на род на ко ла”
ау то ра Жељ ка Гли го ри ћа,
Сорина Бољанца, Ми ће Јан ко -
ви ћа и Го ра на Ми лен ко ви ћа, а
при ре ди ли смо, ре ци мо, и књи -
жев но ве че Не ма ње Ро та ра –
на бра ја Те ре за Ка ла пиш.

Ива но вач ка би бли о те ка је у
про те клом пе ри о ду на ба ви ла
пе де се так књи га (очекује се још
нових наслова у октобру), што
пре ко Гра да Пан че ва, што из
соп стве них из во ра, а по не ки
рев но сни чи та лац је по кло нио
део лич не ко лек ци је.

– Је дан од нај и зда шни јих био
је од не дав ни су гра ђа нин Љу бо -
мир Ма ти ја ца, по зна ти тру бач,
ко ји је до ни рао ше зде се так књи -
га. Што се струк ту ре чи та ла ца
ти че, углав ном су то рад но ак -
тив ни љу ди и пен зи о не ри, а нај -
ви ше их за ни ма ју ро ма ни, бе -
ле три сти ка, пси хо ло ги ја... Од
ау то ра су нај тра же ни ји Па у ло
Ко е љо, Но ра Ро бертс и Ги јом
Ми со, же не се за ни ма ју за књи -
ге Је ле не Ба чић Алим пић, док
ста ри ји пре фе ри ра ју ру ске кла -
си ке, а мла ђи три ле ре, бе ле -
три сти ку и на уч ну фан та сти ку.
При ма мо и ли сту же ља, па чла -
но ви пред ла жу на сло ве, ко је по -
том на ба вља мо. Из дво ји ла бих
и оне нај ак тив ни је: ме ђу пен -
зи о не ри ма је то Пе тар Ка леф -
ко вић, код при пад ни ка сред ње
ге не ра ци је Ка та ри на Ба лог, док
је Ана ста си ја Кал чов уче ни ца
ко ја нај ви ше чи та – ис ти че за -
по сле на у ива но вач кој би бли о -
те ци.

У тој уста но ви по сто ји и чи -
та о ни ца, али бу ду ћи да у згра ди
не ма гре ја ња ни кли ма-уре ђа ја,
ис ко ри шће ност ни је ве ли ка.
Ипак, љу ди из До ма кул ту ре се
на да ју да ће ти про бле ми уско -
ро би ти пре ва зи ђе ни.
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ПУН ТО, пр ви вла сник,
2009, га ра жи ран, гас,
56.000, до го вор. 064/240-
93-84. (4782)

ОПЕЛ за фи ра, 2007, 1.9
ЦДТИ, стра нац, 1.500 евра.
061/231-37-94. (266508)

ПРО ДА ЈЕМ си тро ен кса ру
16, бен зин, 2005, од лич на,
ско ро ре ги стро ван.
062/885-41-07. (2665899

ПРО ДА ЈЕМ то јо ту ја рис
1.3, од лич на, 4 вра та, на
име куп ца. 062/885-41-07.
(266589)

ГОЛФ 5, 2.0 ди зел, 2005.
го ди ште, екс тра. 062/504-
504. (266597)

ПУН ТО 1.2, 3 В, 2002, ме -
та лик сив, кли ма, од ли чан,
га ра жи ран. 064/142-55-93.
(266593)

МА ЗДА MX3, 1991. го ди -
ште, 1.6, 16 В, вла сник. 400
евра. 063/848-62-45.
(266610)

ПРО ДА ЈЕМ голф 6, пре -
шао 50.000 км. 063/892-
08-35.  (266647)

ПРО ДА ЈЕМ ре но ме ган,
2007, ди зел, 1.5, 106 кс,
шест бр зи на, 2/3 вра та,
одр жа ва ње. 064/246-05-
71. (266686)

ПУН ТО 2004, бен зин-гас ,
очу ван, кли ма, 3 В, тек ре -
ги стро ван, ате сти ран до
2023. 063/895-45-80.
(266616)

РО ВЕР 45, хеч-бек, 2004,
БМВ мо тор, ре ги стро ван,
пер фек тан, 1.800. 061/150-
05-03. (266736)

ОК ТА ВИ ЈА А 4, 2008, 1.9
ТДИ, ре ги стро ван, вла сник.
063/345-837. (266737)

АСТРА Г ка ра ван, 1.6 са
пли ном, 2001, ре ги стро ван,
вла сник. 063/345-837.
(266737)

КАМП-ПРИ КО ЛИ ЦА са
тен дом, пр ви вла сник, по -
вољ но. Тел. 066/408-426.
(266772)

ДА ЧИ ЈА сан де ро, мо же за -
ме на за јеф ти ни ји, 2009.
го ди ште. 063/818-75-44.
(266794)

ПО ЛО 1.4 ТДИ, 2007, пе то -
ра вра та, фул опре ма, ме -
та лик сив. 064/587-50-24.
(266818)

ПЕ ЖО 307, 1.6, 2001, де -
цем бар, пе то ра вра та, фул
опре ма, пр ва бо ја, на име.
064/587-50-24. (266818)

АУ ДИ 80, 1.8 ја је, 1998, у
пр вој бо ји, фа брич ко ста -
ње, ре ги стро ван. 
064/587-50-24. 
(266818)

ФИ ЈАТ ма реа 1.9 ЈТД,
2001, 1.400 евра, мо же за -
ме на. 069/641-124.
(266826)

ПЕ ЖО 106, 1998, 1.0, ре ги -
стро ван до ју на, без ула га -
ња, ме та лик цр вен, 950
евра. 069/641-124.
(266820)

ПРО ДА ЈЕМ опел за фи ру
2002, од лич на, ре ги стро -
ван од ју на 2019. 063/233-
440. (266827)

ПУН ТО 2000. го ди ште,
бен зин, плин, атест, ре ги -
стро ван до апри ла 2019.
063/887-23-82. (266834)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ от куп
свих вр ста во зи ла, ка та ли -
за то ра, про да ја де ло ва, до -
ла зим на адре су. 069/203-
00-44, 066/409-991.
(260599)

ОТ КУП во зи ла, ала та, гво -
жђа, оста ло, про да ја де ло -
ва, до ла зим на адре су.
063/782-82-69, 061/211-
59-15. (260599)  

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би -
ло ком ста њу, 90 до 1.000
евра. 064/230-52-21,
063/892-08-25. (266596)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле од
100 до 2.000 евра, у би ло
ком ста њу. 063/165-83-75.
(266845)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би -
ло ком ста њу, од 70 до
1.800 евра. 062/193-36-05.
(266845)

ИМТ 533, до бро ста ње,
вла сник. 063/823-29-61.
(266712)

ТРАК ТОР ИМТ 542, ка би -
на, ура ђе на ге не рал на,
при ко ли ца ду бра ва 3 то не,
ки пер, пр ска ли ца мо ра ва
400 ли та ра, рас ту ри вач
фер ти 250 кг, кру њач ма -
ли, цр ве ни, оџа ци.
013/315-861, 063/749-17-
45. (266780)

ПРИ КО ЛИ ЦА ки кин да (ме -
тал ни па тос и стра ни це),
ре ги стро ван, дво ред ни
шпар тач и се тво спре мач
(2,1 м). 063/887-23-82.
(266834)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу са ка на -
лом, 60 м2, за за на тли је.
Тел. 063/233-558. 
(266292)

ПРО ДА ЈЕМ га ра жу (ле га -
ли зо ва на), у Жар ка Зре ња -
ни на 18-ц. Тел. 060/080-
37-57. (266707)

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

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ди ги -
тал них ри си ве ра, мо ни то -
ра, да љин ских. „Плус”, Д.
Ту цо ви ћа 28. 353-463,
063/877-38-21. (266843)

КРЕ ВЕТ две фи о ке, ду шек,
по вољ но. 064/813-00-21.
(СМС)

ИЗ РА ДА и про да ја сли ка,
уље на плат ну, це на до
7.000 ди на ра. Пан че во.
Тел. 064/462-81-82.
(266078)

КА ЗАН за пе че ње ра ки је,
из да јем. Ду ле. 064/163-58-
85. (4779)

ПРА СИ ЋИ и ја гањ ци на
про да ју, вр шим услу жно
пе че ње на др ва, ра жањ.
По вољ но. 064/997-79-09.
(265878)

ПРО ДА ЈЕМ од лич ну ста ру
гра ђу, би бер цреп, 272
цреп, ста ру ци глу, др ве на
вра та. 064/648-24-51.
(265763)

ПРО ДА ЈЕМ зе мљу, До ло во,
Ли ва ди це. 319-754,
061/153-34-61. (266520)

ПРО ДА ЈЕМ две пу шке по -
ло жа ре, К 16 м. Тел.
064/169-93-60. (266299)

СА МО О ТА ПА ЈУ ЋИ фри жи -
дер, од лич но ста ње, ис пра -
ван, в 143, ш 54. 
069/417-41-20. 
(266524)

ПИ ЈА НИ НО чај ка, хлад њак
са за мр зи ва чем, 190 л 
+ 68 л, го ре ње, под га ран -
ци јом. Тел. 013/353-712 
(266551)

ПРО ДА ЈЕМ три ТА пе ћи.
Тел. 062/176-49-00.
(266544)

УВОЗ из не мач ке, пу но др -
во: тр пе за риј ска уга о на
гар ни ту ра – 250 евра, ор -
ман за днев ну, 400 евра.
(266552)

ПРО ДА ЈЕМ две ма ши не за
ши ве ње. 013/319-503.
(266560)

ПРО ДА ЈЕМ два по лов на
мон ти бајк би ци кла у во -
зном ста њу, ко мад 3.000
ди на ра. 233-02-30.
(266569)

ПРО ДА ЈЕМ два пи са ћа
сто ла са две кан це ла риј ске
сто ли це и јед не фи о ке, це -
на по до го во ру.  233-02-
30. (266569)

ПРО ДА ЈЕМ: гу ске, пат ке,
ћур ке, мор ки ње, ко ко шке,
па па га је. 061/143-35-20.
(266560)

ЈА БУ КА, ду ња, гро жђе,
кру шка ви ља мов ка за ра -
ки ју, про да јем/до во зим.
Тел. 061/142-23-69.
(266572)

ЗИД НИ ко тао на гас, 35 кв,
за гре ја ње ку ће. 013/347-
113, 064/359-82-47.
(266574)

ТЕ ПИ ХЕ, пе гле но ве, фо те -
ља те ра сна – скла па ју се,
шер пе ком плет, рост фрај.
064/955-51-85. (266347)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не
ТА пе ћи, као но ве, ком пен -
за ци ја ста ре за ре мон то ва -
не. До ста ва, мон та жа, га -
ран ци ја. 062/150-68-54.
(266587)

ПРО ДА ЈЕМ два пла сте ни -
ка, 5,5 м х 20 м и 8 м х 30
м. 062/885-41-07. (266584)

ПРО ДА ЈЕМ по лов ну ТА
пећ, 3,5 кв. Тел. 063/807-
15-78. (266629)

АУ ТО ГЕ НЕ бо це, ком плет,
ТА пећ 3 кв, се вер мо тор,
ел. 013/348-453. (266615)

ПРО ДА ЈЕМ ал фа пећ за
пар но гре ја ње, ко си ли це,
би ци кле, деч ја ко ли ца и
веш-ма ши ну. 061/667-29-
58. (266619)

ОР МАР, сто, сто ли це, ви -
три на, ко мо да, ду шек, сто -
ли ћи, ра ди ја тор, гре ја ли це.
065/353-07-57. (266621)

ВЕШ-МА ШИ НА, ис прав но,
шпо рет на стру ју, те ле ви -
зор, за мр зи вач са фи јо ка -
ма, по ко ма ду де вет хи ља -
да, до го вор. 013/316-301,
064/986-22-97. (266622)

ПРО ДА ЈЕМ ве ли ку по ро -
дич ну гроб ни цу на Ста ром
пра во слав ном гро бљу, по -
вољ но. 013/346-262.
(266659)

ПРО ДА ЈЕМ по лу кон церт ни
кла вир edmund lyner, ме -
тал на кон струк ци ја, Беч,
по вољ но. 013/346-262.
(266659)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи дер са
за мр зи ва чем, це на 90
евра. 064/329-37-84.
(266675)

КА ЉЕ ВА пећ по крет на, на
ло же ње, рас про да ја ра зног
ала та. Пан че во, Ла ва Тол -
сто ја 25. (266698)

ТО ПЛОТ НЕ пум пе ви со ког
ква ли те та (70 – 400 м2)нај -
е ко но мич ни је гре ја ње, ак -
ци ја. 062/118-26-81.
(266715)

ФРИ ЖИ ДЕР 280 л, веш-ма -
ши на, су до-ма ши на, дво -
сед, тро сед, гроф ле жај,
ку хињ ски рад ни ви се ћи,
чи ви лук са ци пе лар ни ком
огле да лом, ко мо да. Тел.
063/861-82-66. (266724)

ПРО ДА ЈА: два кре ве та на
спрат са ду ше ци ма и по ли -
ца. 064/866-23-56.
(266719)

БИ ЦИКЛ mauntibajk за од -
ра слу осо бу, очу ван, ал пи -
на. 064/866-25-83.
(1266645)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи дер
140-300 ли та ра, веш-ма -
ши ну. 064/129-73-60,
013/346-790. (266747)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ, топ
ста ње, си је ра, деч ја ко ли -
ца, гар де ро ба, ТВ, бој лер.
060/143-62-10. (266728)

РАС ПРО ДА ЈА но вог на ме -
шта ја: сто ли це од 1.800,
сто ло ви од 4.500. 060/600-
14-52. (266750)

КЛИК-КЛАК ле жа је ви, но -
ви, од 12.900. Из бор ме бла
по же љи. 060/600-14-52.
(266750)

КРУ ЊАЧ-ПРЕ КРУ ПАЧ, сто -
ло ви ста ри, вра та соб на,
ку хи ња, ци пе лар ник, бу ши -
ли ца и још мно го то га.
064/139-04-48. 
(266764)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не
ТА пе ћи, мон та жа, до ста ва
и га ран ци ја. 
064/588-95-48. (266777)

ХИТ НО про да јем ТА пећ
на стру ју, 4.5 кв и пи са ћи
сто. 064/414-24-67. (2668)

ЕЛЕК ТРИЧ НА ме ша ли ца за
бе тон, ва га од 250 кг, са
те го ви ма. 062/198-13-88.
(266803)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и
оста ле ку хињ ске еле мен те,
су до пе ра 3.000 ди на ра, но -
ва. 371-568, 063/773-45-
97. (266804)

ПРО ДА ЈЕМ ета жну пећ
„bergen” 25 кв, све га че ти -
ри ме се ца ко ри шће на.
Оста ле ин фор ма ци је на
тел. 063/725-02-78. (4782)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме -
штај, сто ло ве, сто ли це,
кре ве те, плин ске бо це,
пер ја не ја сту ке, гво жђе.
066/900-79-04. (266587)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе,
фри жи де ре, шпо ре те, веш-
ма ши не за ре ци кла жу.
Злат ко. 063/196-54-56,
061/144-82-80. (266567)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор де ње,
ме да ље, но вадц, са то ве,
пен ка ла. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-
14-77. (266662)

КУ ПУ ЈЕМ фри жи де ре, ста -
ро гво жђе, за мр зи ва че,
веш-ма ши не, те ле ви зо ре.
064/158-45-10, 063/101-
11-47. (266699)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, ба кар,
ме синг, ста ре сла ви не,
веш-ма ши не, фри жи де ре,
ка бло ве, оста ли ме тал ни
от пад. 060/521-93-40.
(266703)

КУ ПУ ЈЕМ ТА пе ћи, гре ја ли -
ца, чи стим ку ће, шу пе, та -
ва не, из но сим сме ће
065/334-31-75. 
(266711)

КУ ПУ ЈЕ МО обо је не ме та ле,
гво жђе, алу ми ни јум, аку -
му ла то ре, за мр зи ва че,
веш-ма ши не, те ле ви зо ре,
до ла зи мо. 061/206-26-24.
(266745)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе, оло во,
ба кар, ме синг, алу ми ни јум,
веш-ма ши не, за мр зи ва че,
шпо ре те, те ле ви зо ре.
061/321-77-93. 
(266741)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе, оло во,
мо то ре, ка бло ве, обо је не
ме та ле, веш-ма ши не, за мр -
зи ва че, те ле ви зо ре.
061/322-04-94. (266741)

ПРО ДА ЈЕМ по вољ но ле пу
ку ћу. 16.000 хи ља да.
066/937-00-13 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ку ће и ста но ве
на свим ло ка ци ја ма, по -
вољ но. „Ве сна 2”, 066/937-
00-13 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Вој ло -
ви ци, две стам бе не је ди ни -
це, ЦГ. 013/348-137,
062/348-137. (266381)

ИВА НО ВО, 60 м2 7,5 ари
пла ца, сре ђе на, укњи же на.
063/372-428. (266112)

БЛИ ЗУ цен тра са лон ска ку -
ћа 7.8 ари, 95.000 и ку ћа
на 4 ара, гас, 68.000.
„Лајф”, 061/662-91-48. 

ПРО ДА ЈЕМ плац пре Скро -
ба ре, 10 ари, во до вод,
стру ја бли зу. 060/346-51-
11. (и)
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ПРО ДА ЈЕМ ку ћу за ре но -
ви ра ње код На род не 
ба ште. 
Тел. 066/303-999. 
(266665)

ТЕ СЛА, 180, ЕГ, 80.000;
Ми са, три ета же, 68.000.
(338), „Јан ко вић”, 348-025.
(266670)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ мон -
та жну ви кен ди цу на Де во -
јач ком бу на ру. 060/355-50-
20. (266680)

СКА ДАР СКА, две ку ће,
укњи же но, 7.5 ари, од мах
до Ко те жа 2, по вољ но.
(470), „Ди ва”,  345-534,
064/246-05-71. (266686)

ПЛАЦ 40 ари са ку ћом, Ка -
ра у ла, стру ја, во да.
064/205-53-32, 45.000
евра. (266708)

ИЗ ДА ЈЕМ/ПРО ДА ЕЈМ ку ћу
на Зла ти бо ру, Во ди це.
063/802-58-36, 063/856-
66-03. (266714)

ПРО ДА ЈЕМ плац 24 ара, на
Но во се љан ском пу ту, бли зу
Спорт ског цен тра.
060/050-85-37. (266725)

ОМО ЉИ ЦА, 65 м2, 6.5 ари,
ле га ли зо ва на, усе љи ва, по -
моћ ни објек ти. 064/961-
00-70. (266716)

ЈА БУ КА, дво соб на 64 м2, 4
ара пла ца, чвр ста град ња,
20.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(266672)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 120 м2, за ре -
но ви ра ње, 15 ари, 18.000.
(49), „Му станг”, 062/226-
901. (266733)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, две ле пе ку ће
на 7 ари, ЕГ, тро фа зна,
38.000, фик сно. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(266733)

КА ЧА РЕ ВО, спрат на ку ћа,
220 м2, 10 ари, 25.000.(49),
„Му станг”, 062/226-901.
(266733)

ДЕ БЕ ЉА ЧА, од лич не по -
вољ не ку ће до 21.000. (49),
„Му станг”, 062/226-901.
(266733)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ку ћу,
Ка ча ре во, 180 м2, на 7 ари
пла ца. 064/455-70-63.
(266734)

КУ ДЕЉ РАЦ, пре ле па, 130
м2, 2,2 ара, две је ди ни це,
55.000.  (398), „Кров”,
060/683-10-64.( 266740)

МАК СИ МА ГОР КОГ, плац
8.5 ари, 16 м фронт,
45.000.(398), „Кров”,
060/683-10-64.( 266740)

БЛИ ЗИ НА цен тра, спрат на,
од лич на, ма њи плац,
100.000, мо же за ме на.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64.( 266740)

ЈА БУ КА, дво соб на ку ћа, 60
м2, 8 ари пла ца, Ле њи но ва
5, ле га ли зо ва на. 064/284-
58-29. (266754)

ЛА НАЦ зе мље на пу ту за
Гло гоњ. 064/284-58-29.
(266754)

65 АРИ зе мље на Та ми -
шу.064/284-58-29.
(266754)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну ку ћу,
Мак си ма Гор ког, плац 3.8
ара. 063/301-360. (266749)

БА ВА НИ ШТА НАЦ, ви кен -
ди ца, 30 ари, до ас фал та,
тро фа зна, бу нар, во ће.
064/493-00-47. (266752)

СТА РА МИ СА, 3,3 ара ста -
ри ја ку ћа, 70 м2, 18.000.
(353), „Пре ми ер”, 063/800-
44-30. (266720)

ПРО ДА ЈЕМ воћ њак, 18
ари, 1/1, уре ђен, Ку де љар -
ски на сип. 063/472-669.
(266755)

НО ВА ку ћа, цен тар, са ле -
пим дво ри штем, за би знис,
ужи ва ње, 196 м2, вла сник,
12.500 евра, до го вор.
063/232-757. (266763)

ПРО ДА ЈЕМ део ку ће у цен -
тру гра да, вре ди по гле да ти.
064/548-29-29. (266765)

ПРЕ СПАН СКА, 88 м2, тро -
соб на на 4.85 ари пла ца,
два по моћ на објек та,
35.000. „Пер фект”,
064/348-05-68. 
(266769)

СТАР ЧЕ ВО, при зем на тро -
и по соб на, ре но ви ра на,
укњи же на, 17 ари, 29.000.
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(266769)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ку ћу
у ши рем цен тру за стан у
цен тру, до го вор. 062/522-
000. (266802)

МИ СА, ку ћа ПР + спрат, од -
лич на ло ка ци ја, код бол ни це,
шко ле, са мо 55.000.  (67),
„Мил ка”, 064/744-28-66. 

КУ ЋЕ, цен тар, лукс, код
На род не ба ште, бли зи на
бол ни це, 103 м2, 227,
65.000, дво ри ште. (67),
„Мил ка”, 064/744-28-66.
(266848)

КУ ЋУ, по че так Вој ло ви це,
пре ла па, уњи же на, вре ди
по гле да ти, ПР + ПК,
40.000. (67), „Мил ка”,
064/744-28-66. (266848)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ, плац до
пу та, 32.90, укњи же на,
иде а лан за би ло ко ји би -
знис. (67), „Мил ка”,
064/744-28-66. (266848)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ку ћа,. Хит но,
три ста на, одво јен0, пре ко
пу та „Ави ва”, лукс, дво ри -
ште, те ра се. (67), „Мил ка”,
064/744-28-66. (266848)

ТЕ СЛА, ку ћа 55 м2, 1.84
ара, 36.000, до го вор.
(242), „Кварт”, 346-392,
064/125-62-67. (266835)

ОМО ЉИ ЦА, плац 11.5, га -
ра жа, обје кат за по чет,
стру ја, во да, вла сник.
064/260.05-34. (266840)

КУ ЋА, Те сла, екс тра ло ка -
ци ја за при ва тан би знис,
ин ве сти то ре и ста но ва ње.
066/001-050. (265880)

ГОР ЊИ ГРАД, 80 м2, 3 ара,
гас, до бар обје кат, 52.000,
до го вор. (242), „Кварт”,
346-392, 
064/125-62-67. 
(266835)

ПО ЛА лан ца зе мље, ста ри
цре пај ски пут, плац 8 ари,
Ка ра у ла. 063/887-23-82.
(266834)

ИВА НО ВО, ку ћа на 3.5 ара
пла ца, Вој во ђан ска 71.
013/629-343, 063/763-62-
12. (266795)

КУ ПУ ЈЕМ ку ћу у Ка ча ре ву.
064/369-47-02. (266069)

ЦЕН ТАР пра ви про да јем,
62 м2, Ра до ми ра Пут ни как,
14.62 м2. 063/272-913
(СМС)

ТЕ СЛА, тро со бан + тр пе за -
ри ја + 3 те ра се, дво стран,
ЦГ, 80 м2, 52.000 евра, вла -
сник. 013/331-079.
(265635)

МИ СА, 34 м2, 13.500, 66
м2, 23.500. 063/377-835.
(265878)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по со бан,
ре но ви ран стан, цен тар, 54
м2, ЕГ. 063/354-429,
065/933-33-24. (266285)

ПРО ДА ЈЕМ стан у Ка ча ре -
ву. Укњи жен, по моћ ни
објек ти и 10 ари зе мље,
мо гућ до го вор. 062/163-
37-26. (265908)

ОПРЕ МЉЕН стан на Стре -
ли шту, при зе мље, 45 м2,
цен тр ла но гре ја ње.
064/588-93-01. (266147)

ПРО ДА ЈЕМ  дво со бан, 62
м2, III спрат, укњи жен, Ко -
теж 2, 34.000. Тел.
064/886-51-81. (266928)

ПРО ДА ЈЕМ хит но, но ва
Ми са, јед но и по со бан стан,
39 м2, укњи жен, ре но ви -
ран, гре ја ње, при зе мље,
21.000, вла сник. 063/727-
76-29. (266558)

ТЕ СЛА, 2.0, 53 м2, IV, сре -
ђен, ТА, 27.000. (049),
„Му станг ”, 064/151-18-93.
(266733)

СТРО ГИ цен тар, ду плекс,
44 м2 + 15, те ра са, II, , ТА,
31.000. (049), „Му станг ”,
064/151-18-93. (266733)

СТРО ГИ цен тар, јед но со -
бан са га ле ри јом, 16 м2 ,
12.500. (049), „Му станг ”,
064/151-18-93. 
(266733)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, дво со бан, 38
м2, ТА, III, 22.500. (049),
„Му станг ”, 
064/151-18-93. 
(266733)

ЦЕН ТАР, но во град ња, 47
м2, II спрат, лифт, пар кинг,
га ра жа, 14 м2, гас, укњи -
жен, вла сник. 
063/449-798. 
(266573)

ПРО ДА ЈА ста но ва у из -
град њи, Ули ца Па три јар ха
Чар но је ви ћа 6, це не по -
вољ не, усе ље ње крај ок то -
бра. 063/389-974. (266579)

ЛУКС стан на Те сли, че тво -
ро со бан, 102 м2, про да ја
или за ме на за два ма ња,
вла сник. 065/274-81-06.
(266597)

ЦЕН ТАР, дво ри шни 50 м2,
22.000; 48 м2, улич ни део
20.000; 60 м2, 27.000.  „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(266594)

ТЕ СЛА, 26 м2, 21.000; 40
м2, ма њи дво со бан, 22.000.
„Го ца”, 063/899-77-00.
(266594)

КО ТЕЖ 2, 58 м2, дво со бан,
34.000, 80 м2, тро со бан,
49.000.   „Го ца”, 
063/899-77-00. 
(266594)

СО ДА РА, 64 м2, дво и по со -
бан, хит но, 39.000; 74 м2,
тро со бан, 45.000.   „Го ца”,
063/899-77-00. 
(266594)

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве у цен -
тру у за вр шној фа зи.
060/634-01-26. (266604)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Те сли,
53 м2, III, ЦГ, лифт,
063/250-416, вла сник.
(266618)

ПАН ЧЕ ВО, Со да ра, Сав ска
10, вла сник, про да је екс тра
стан, 56 м2, све но во, без
ика квог ула га ња, од мах
усе љив, ЦГ, III спрат, лифт,
пре леп по глед, ми ран улаз,
це на 790 евра по ква дра ту,
фик сна, вре ди ви де ти.
063/637-673. (266585)

СТРО ГИ цен тар, 30 м2, ЦГ,
III, леп, те ра са, 25.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (266620)
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КУ ЋА, Ба нат ско Но во Се ло,
нај ви ша кво та, ком плет но
ре но ви ра на, 80 м2, плац
29,92 ара, 34.000 евра.
063/751-11-62. (2665439

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на ста рој
Ми си, 100 м2, 4 ара, 20.000
евра. 065/800-77-70.
(2665449

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са пла цем,
на ста рој Ми си. Тел.
064/992-76-27. (266579)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ба ва ни -
штан ском пу ту, 16 ари, по -
вољ но. 062/885-41-07.
(266581)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут, 56
ари, гра ђе вин ско зе мљи ште
са ви кен ди цом, по моћ ним
про сто ри ја ма, во да, стру ја.
064/280-60-53. (266591)

ЦЕН ТАР, ку ћа 120 м2, 5
ари, хит но, 75.000. „Го ца
не крет ни не”, 063/899-77-
00. (266594)

ВЕ ЛИ КИ из бор ку ћа, све ло -
ка ци је.  „Го ца”, 063/899-77-
00. (266594)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ ки не -
зи ма: ку ћа, по моћ ни објек -
ти, ба шта 30 ари, во ће, по -
год но за ма лу при вре ду.
064/194-03-87. (266613)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди цу у Де -
ли блат ској пе шча ри, бли зу
ба зе на, 7.000 евра.
062/846-96-00. (266610)

КА РА У ЛА, но ва ку ћа 86 м2,
усе љи ва, укњи же на, вла -
сник. 065/258-87-77.
(266624)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, ле га ли зо -
ва ну на Ку де љар цу, на 9
ари пла ца. 064/040-82-72.
(266636)

КУ ЋА, 120 м2 + ло кал, на 7
ари, у бли зи ни над во жња ка
за Вр шац. Тел. 232-10-69.
(266637)

ПРО ДА ЈЕМ  ку ћу 120 м2 +
78 м2, по мо ћи про сто ри, ЕГ,
ле га ли зо ва но, 6.5 ари + два
гра ђе вин ска пла ца, огра ђе -
на, 5 ари, 4 ара под во ћем.
063/708-68-45. (266651)

МРА МО РАК, хит на про да ја
или за ме на ком фор не ку ће.
069/255-87-86. (266652)

ТЕ СЛА, ку ћа 90 м2, 3.5 ара,
од лич на ло ка ци ја, 55.000.
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. 
(266653)

ТЕ СЛА, ку ћа, 160 м2, при -
зем на, 3.9 ари, 76.000.  „Те -
сла не крет ни не”, 064/668-
89-15. (266653)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће на јед -
ном пла цу, са воћ ња ком, у
Вој ло ви ци. 063/162-50-00,
013/232-21-30. (266660)

ПРО ДА ЈЕМ но ву и ста ру
ку ћу, Ули ца Осло бо ђе ња
38-а. 013/320-144,
063/116-77-76. 

УКЊИ ЖЕ НИ пла це ви, но во,
Стре ли ште, раз ли чи те по вр -
ши не. 063/812-42-09.
(4781)

ПРО ДА ЈЕМ плац у Вла син -
ској на Ку де љар ском на си -
пу. Тел. 069/671-156.
(266483)

КУ ЋА, 7. ју ла, ком плет но
сре ђе на. 064/424-71-26.
(266493)

ИВА НО ВО, 60 м2 7,5 ари
пла ца, сре ђе на, укњи же на.
063/301-24-28. (266112)

КУ ЋА, Ста ри Та миш, про -
да ја/за ме на за стан у Пан -
че ву, 350 м2, дво ри ште, по -
друм, пот кро вље, по моћ ни
објек ти, га ра жа. 062/844-
33-04. (266149)

ПЛАЦ, 32 ара, Пе ли стер -
ска, пре ко пру ге, по ла под
во ћем. 064/113-47-76.
(266226)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ку ћу у
Ива но ву, 29. но вем бра бр.
80. 062/415-359. (266231)

НА ПРО ДА ЈУ укњи же ни
гра ђе вин ски пла це ви, Стре -
ли ште. 064/119-04-31.
(266303)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ку ћа 95 м2,
по друм, га ра жа, шу па
(огрев), 3 ара. 064/407-73-
77, 063/850-97-19. (и)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ку де -
љар цу. 062/976-85-76.
(265278)

КУ ЋА, ба ња  Вруј ци, 60 м2,
6 ари, про да јем/ме њам.
064/955-51-85. (266586)

СТА РА ку ћа са ве ли ким
пла цем, Син ђе ли ће ва 89,
11 ари, вла сник, 1/1 у
фрон ту 19,5 ме та ра, Це на
51.000 евра. Тел. 063/820-
53-34. (265720)

СТА РА ку ћа за ру ше ње, Ца -
ра Ду ша на 73. 8 ари, вла -
сник, 1/1, у фрон ту 12 ме -
та ра, це на 51.000 евра. Тел.
063/820-53-34. (265780)

ПРО ДА ЈЕМ воћ њак пре ма
Ива но ву, 12 ари, са објек -
том це на по до го во ру. Тел.
060/308-97-78. 
(266047)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, по љо при вред -
но зе мљи ште, 30 ари , до -
зво ље на град ња. Брат ства
је дин ства, дру ги про сек.
366-234. (265475)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у из град -
њи у Ба нат ском Но вом Се -
лу, 200 м2, це на 25.000
евра. Тел. 063/193-63-59.
(265831)

ПЛАЦ 4 ара, 8.000 евра,
ба ра ка за ста но ва ње . 100
евра, ку ћа 60.000 евра.
069/213-97-37. 

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА
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СТРЕ ЛИ ШТЕ, 37 м2, ЦГ,
ПР, леп, 21.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(266620)

ХИТ НО, Ко теж 1, 58 м2,
ЦГ, V, Ра до ва згра да, по -
треб но ре но ви ра ње,
32.500. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (266620)

СО ДА РА, 56 м2, ЦГ, V, без
ула га ња, 32.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(266620)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни
стан, до ули це, 54 м2, Гор -
њи град, вла сник. Тел. 342-
243. (266623)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по со бан
стан у цен тру Пан че ва.
060/505-54-25. (266631)

КО ТЕЖ, 57 м2, дво со бан,
28.000; дво и по со бан,
44.000. (324), „Ме диа”,
315-703, 064/223-99-20.
(266644)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 40 м2, јед но -
и по со бан, 22.000, усе љив,
дво со бан, 27.000. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (266295)

ТЕ СЛА, 32 м2, јед но со бан,
24.000; тро и по со бан,
45.000. (324), „Ме диа”,
315-703, 064/223-99-20.
(266295)

ТЕ СЛА, 34 м2, IV спрат,
лифт, 24.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-
15. (266653) 

КО ТЕЖ 1, дво и по со бан, 60
м2, ма ла те ра са, ВПР, ЦГ,
37.000, до го вор. (238), „Те -
сла не крет ни не”, 064/668-
89-15.(266653)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан,
45 м2, ВПР, ЦГ, 23.000.
(238), „Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (266653)

СО ДА РА, дво со бан, 58 м2,
те ра са, V спрат, 33.000.
(238), „Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (266653)

СТАН, 56 м2, цен тар, XII
спрат, пре ко пу та Су да, од -
у век вла сник, 32.000 евра.
064/980-41-02. (и)

ЦЕН ТАР, 1.0, ТА,  22.000;
улич но-дво ри шно, 34,
15.000.  (338), „Јан ко вић”,
348-025. (266670)

Осло бо ђе ња, 54, ТА,
24.000; Со да ра, 2.0, Та,
25.000.  (338), „Јан ко вић”,
348-025. (266670)

СИН ЂЕ ЛИ ЋЕ ВО на се ље,
дво со бан, 61 м2, III, га ра -
жа, по друм, ЦГ, гас. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(266671)

НО ВА МИ СА, дво и по со -
бан, 68 м2, ЦГ, II, 35.000.
(188), „UnaDalli”, 064/255-
87-50.(266671)

НО ВА МИ СА, тро со бан, 88
м2 и 26 м2, те ра са, III, ТА.
(188), „UnaDalli”, 064/255-
87-50. (266671)

СТРО ГИ цен тар, 53 м2, ре -
но ви ран, че твр ти спрат,
ЦГ, 36.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (266672)

ТЕ СЛА, дво со бан, 53 м2,
ТА, дру ги спрат, 28.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (266672)

СО ДА РА, дво со бан, 52 м2,
пе ти спрат, лифт, 32.000,
до го вор. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(266672)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 55
м2, пе ти спрат, лифт, ЦГ,
28.000, до го вор. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (266672)

ТЕ СЛА, тро со бан, 67 м2,
дру ги спрат, ТА гре ја ње,
36.000, до го вор. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (266672)

ПРО ДА ЈЕМ згра ду 1.650
м2, 10 ари пла ца, за ме на за
ра зно. 060/312-90-00.
(2666779)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со бан
ком фо ран стан са до жи -
вот ним пло до у жит ком,
13.000 евра. Ба бе и де де
обез бе ди те сво је уну че већ
са да. 063/102-94-16.
(266673)

НО ВА МИ СА, стан 85 м2,
сре ђен, про да јем. 063/272-
594, 063/225-928. (266681)

ТЕ СЛА, че тво ро со бан, 47
м2, II, ЕГ + га ле ри ја,
28.500. (300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-52.
(266680)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 34 м2,
ВП, ТА, 25.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. 
(266680)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 56
м2, I, ЦГ, те ра са, 27.000,
до го вор. (300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-52.
(266680)

НО ВА МИ СА, нов стан, 54
м2, III, TA, те ра са, 33.000.
(300), „Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. 
(266680)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 60 м2,
I, сре ђен, 33.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. (266680)

МЛА ДОСТ, 83 м2, ВПР, две
те ра се, укњи жен, 42.000
евра. 063/252-559.
(266687)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Омо љи -
ца, цен тар, 120 м2, ЦГ, вла -
сник. 062/550-560.
(266688)

ТРО СО БАН, Ми са, пр ви
спрат, 29.000 евра, укњи -
жен, усе љив од мах. (470),
„Ди ва”,  345-534, 064/246-
05-71. (266303)

ДВО СО БАН, Со да ра, ЦГ,
пр ви спрат. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-71.
(266303)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни стан
до ули це, Жар ка Зре ња ни -
на, вла сник. 061/382-88-
88.  (266689)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Ко те жу
2. 064/562-97-52 (266700)

ПРЕ ЛЕП ком фо ран дво со -
бан стан, 60 м2, I спрат,
код вр ти ћа у Све тог Са ве,
нов, 45.000 евра. 063/801-
56-63. (266718

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан стан
на Стре ли шту. Те ле фон,
ЦГ. 060/030-11-62.
(266756)

ЦЕН ТАР, 49 м2, III спрат,
ма њи дво и по со бан, 35.000.
(926), „Ку по ла”, 065/328-
66-94. (266729)

СТРО ГИ цен тар, јед но со -
бан, 37 м2, III, 29.900; јед -
но и по со бан, нов, 40 м2, I,
850 евра/ква драт. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(266740)

ТЕ СЛА, тро и по со бан, ВП,
72 м2 + Т, ЦГ, до бар,
45.000. (049), 
„Му станг”, 
069/226-66-58. 
(266733)

КО ТЕЖ 1, 2.0, 57 м2 + Т,
31.000. (049), 
„Му станг”, 
069/226-66-58. 
(266733)

СТАНОВИ

ПОНУДА



КО ТЕЖ 1, дво и по со бан, 62
м2 + Т, II, 35.000. (049),
„Му станг”, 069/226-66-58.
(266733)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, сре -
ђен, 55 м2 + Т, IX, 32.000.
(049), „Му станг”, 069/226-
66-58. (266733)

СО ДА РА, тро со бан, 75 м2,
ЦГ, VI, до бра згра да,  два
лиф та, 37.000. (49), „Му -
станг”, 062-226-901.
(266733)

ШИ РИ цен тар, но во град -
ња, 62 м2 + ве ли ка те ра са,
ЕГ, при зе мље, 39.000. (49),
„Му станг”, 062-226-901.
(266733)

КО ТЕЖ 1, тро со бан, 71 м2,
42.500, дво и по со бан, 69
м2, 39.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(266769)

ЦЕН ТАР, дво ри шни тро со -
бан, 68 м2, 28.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(266769)

СО ДА РА, дво со бан, 47 м2,
25.000; дво со бан, 52 м2,
30.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (266769)

МИ СА, 46 м2, јед но и по со -
бан, I, TA, 23.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-05-68. 

ЦЕН ТАР, ма њи дво и по со -
бан, 49 м2, III, но во град ња,
34.500. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (266769)

ТЕ СЛА, тро со бан, 67 м2,
ТА, 26.500; дво со бан 61 м2,
29.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (266769)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но и по со -
бан, 45 м2, ВП, ЦГ, 27.500.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (266773)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 33 м2,
II, TA, сре ђен, 22.500.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (266773)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 52
м2, I, ЦГ, 28.500.  (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (266773)

ЦЕН ТАР, јед но со бан, 45
м2, VI, ЦГ, лифт, од ли чан,
37.000.  (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-
951.(266773)

ТЕ СЛА, дво со бан, 54 м2,
VII, ЦГ, 28.000. .  (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (266773)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 59 м2,
ВП,  ЦГ, 34.000.  (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (266372)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 17Петак, 21. септембар 2018.

СТАНОВИ

ПОНУДА



ОГЛАСИ18 Петак, 21. септембар 2018.

КА ФЕ „Љу би че во” тра жи
озбиљ ну де вој ку  за рад са
ис ку ством, до 45 го ди на,
стан обез бе ђен. 069/364-
10-04. (266547)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за рад
у кла ди о ни ци. 062/883-68-
62. (266569)

ПРЕД У ЗЕ ЋУ „Sion gard” по -
треб ни рад ни ци, слу жбе
обез бе ђе ња на те ри то ри ји
Пан че ва. 065/315-55-16.
(266578)

ПО ТРЕБ НИ ко но ба ри-це ,
Ка фе „Па ци фи ко”.
061/236-32-87, 060/319-05-
77. (266584)

АУ ТО-СЕР ВИ СУ по треб ни
мла ђи, по моћ ни рад ни ци,
обез бе ђе на струч на обу ка.
066/908-66-58. (266601)

РЕ СТО РА НУ до ма ће ку хи -
ње хит но по треб не ко но ба -
ри це. Тел. 064/349-93-43.
(266642)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло ну по -
треб на му шко-жен ска фри -
зер ка са ис ку ством. Усло ви
од лич ни. 064/255-57-31.
(266643)

КО НО БА РИ по треб ни ка -
фи ћу. 064/126-83-53.
(266646)

ПО ТРЕБ НА спре ма чи ца.
060/362-22-21. (266663)

ПО ТРЕ БАН до мар/чу вар на
те ни ским те ре ни ма. Зва ти
од 10 до 16 са ти. 060/362-
22-21. (266663)

ПО ТРЕБ НА од го вор на зре -
ла осо ба за по сао ко но ба -
ри це. 060/362-22-21.
(266663)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за рад
у пре храм бе ној про дав ни -
ци. Тел. 064/169-32-35.
(1266678)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за рад
у мар ке ти ма „Бом бон чић”.
За све ин фор ма ци је зва ти
на 064/444-66-74. (266674)

ХИТ НО по треб на рад ни ца
у ло ка лу на Зе ле ној пи ја ци.
По зва ти од 9 до 20 са ти.
064/419-38-38. (266699)

ПО ТРЕБ НЕ спре ма чи це за
рад у „Ме со про мет” Пан че -
во, три из вр ши о ца. Тел.
062/365-414. (266704)

ПО ТРЕБ НИ ко но ба ри ре -
сто ра ну „Зве зда”, Сте ва на
Шу пљик ца 88. Тел.
063/278-250. (266709)

РЕ СТО РА НУ „Poco-Loco”
по треб ни ку ва ри, пе ка ри и
де вој ка за рад у про да ји.
064/874-03-01. (266744)

ЏИ НИ ЦИ „Грил Бум” по -
треб не рад ни це за рад на
ро шти љу. 064/323-92-77.
(266744)

ПО ТРЕБ НА озбиљ на сло -
бод на же на за одр жа ва ње
ста на и по вр фе ме но спре -
ма ње хра не., 060/132-00-
85. (266731)

МЕ ЊАЧ НИ ЦИ „Бас ми нус”
по треб не рад ни це са и без
ис ку ства. 063/771-16-37.
(266732)

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри ца/ко -
но бар, ка фић у Пан че ву,
Кни ћа ни но ва 37, до бра
днев ни ца. 062/227-771.
(266738)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у ши -
ва ри за па ко ва ње. 064/062-
22-79. (266753)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у ши -
ва ри као по моћ ни рад ник,
за па ко ва ње. 064/062-22-
79. (266753)

ПО ТРЕБ НА про да ва чи ца у
пе ка ри. 063/130-75-40.
(266787)

ПО ТРЕБ НЕ про дав ци и по -
моћ ни рад ни ци за рад у пе -
ка ри. Ис кљу чи во пр ва сме -
на. Усло ви: пла та + сти му -
ла ци ја + при ја ва. Зва ти по -
сле 12 са ти. 063/142-28-34.
(266792)

„PERUN COLOR PLUSU”
по треб ни по моћ ни рад ни -
ци, фар ба ри. Тел.
060/54515-67. (266767)

„PERUN COLOR PLUSU”
по треб не рад ни це за чи -
шће ње згра да, ло ка ла, ку -
ћа, по слов них про сто ра.
Тел. 060/545-15-67.
(266767)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у пре -
хра ни. 062/493-580.
(2668089

ПО ТРЕ БАН рад ник за рад у
пе ри о ни ци те пи ха и ау то -
мо би ла. 061/551-95-31, Да -
мир. (266804)

ВРЕД НЕ, од го вор не осо бе
ко је има ју мо гућ ност ула -
ска у Аме ри ку (ви за, па сош
ЕУ) по треб не за оба вља ње
по сло ва око се лид би.
064/025-82-88. (266819)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за рад
у кла ди о ни ци „Zero Bet”
Стар че во. 063/436-770.
(266823)

ПО ТРЕБ НА спре ма чи ца.
063/606-330. (266825)

ШЉУ НАК,  пе сак се ја нац
од воз шу та ма лим ки пе ром,
до два ку би ка. 064/664-85-
31, 013/342-338 (СМС)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР. По прав ке
бој ле ра, шпо ре та, раз вод -
них та бли, ин ди ка то ра, ин -
ста ла ци ја. Ми ћа. 064/310-
44-88. (264945)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ
ра до ви, кре че ње, гле то ва -
ње, сто ла ри ја, ве о ма по -
вољ но. 064/280-26-15.
(265747)

ТЕ СЛА, дво со бан, IV, ТА,
54 м2, 25.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (266372)

СО ДА РА, 73 м2, ЦГ, по ред
об да ни шта, 35.000.
060/077-78-20. (266796)

ТУР СКА гла ва, леп тро со -
бан, ТА, III спрат, 40.000;
ре но ви ран тро со бан, Со да -
ра, ЦГ, 42.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4782)

СО ДА РА, дво со бан, одр -
жа ван, ЦГ, лифт, 33.000;
дво и по со бан, ЦГ, 40.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(4782)

ТЕ СЛА, леп дво со бан, III
спрат, ЦГ, лифт, 35.000;
јед но и по со бан, при зе мље,
ЦГ, 27.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4782)

ТЕ СЛА, од лич на згра да, 63
м2 + те ра са, ЦГ, лифт,
45.000; јед но со бан, 34 м2,
ЦГ, 24.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4782)

ДВО СО БАН, пра зан, од мах
усе љив, по ред Спорт ског
цен тра. Кра ји шка.
064/348-01-57. (266806)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан, 62
м2, III спрат, укњи жен, Ко -
теж 2, 34.000. Тел.
064/886-51-81. (266828)

ТИП СТАН КО, јед но со бан,
I, 33 kvm, TA, 20.000, до го -
вор. (353), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-30.
(266720)

СО ДА РА, дво со бан, I, 54
м2, ТА, 30.000, до го вор.
(353), „Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (266720)

ТИП СТАН КО, јед но со бан,
I, 32 м2, TA, 20.000, до го -
вор.(353), „Пре ми ер ”.
352-489, 063/800-44-30.
(266720)

НО ВА МИ СА, дво со бан, II
46 м2, ТА, 19.500. (353),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (266720)

ТЕ СЛА, јед но и по со бан, I,
39 м2, ЦГ, 25.000. (353),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (266720)

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан, V,
60 м2, ЦГ, 36.000.  (353),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (266720)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, 48 м2, Ка ра ђор ђе ва
13, 38.000 евра. 065/849-
71-94. /266529)

ЦЕН ТАР, 90 м2, IV, 42.000,
до го вор. (242), „Кварт”,
346-392, 064/125-62-67. 

ТЕ СЛА, 29 м2, X, 19.000,
до го вор. (242), „Кварт”,
346-392, 064/125-62-67. 

СО ДА РА, 54 м2, VI, сре ђен,
32.000, до го вор. (242),
„Кварт”, 346-392, 064/125-
62-67. (266835)

КО ТЕЖ 2, 63 м2, VII,
33.000, до го вор. (242),
„Кварт”, 346-392, 064/125-
62-67. (266835)

ПРО ДА ЈЕМ стан у нај стро -
жем цен тру, пре ко пу та
„Су да”, 120 м2, вла сник,
1/1, укњи жен. 063/111-10-
40. (266841)

ТРО СО БАН, ши ри цен тар,
ПР, 25.500; Стре ли ште,
пре ко пу та „Авив пар ка”,
пре леп, укњи жен, вре ди.
(67), „Мил ка”, 064/744-28-
66. (266848)

СЕ ЛО БРЕ СТО ВАЦ, но ва
укњи же на, 16.000, са мо,
Вла ди ми ро вац, 10.000,
Стар че во, до пу та, 26.000.
(67), „Мил ка”, 064/744-28-
66. (266848)

КУ ЋА, ши ри цен тар, пре ле -
па, ПР + дво ри ште, ло кал,
га ра жа, сре ђе на, 36.000.
(67), „Мил ка”, 064/744-28-
66. (266848)

ХИТ НО ма њи дво и по со -
бан, 42 м2, III, укњи жен,
са мо 17.500. (67), „Мил -
ка”, 064/744-28-66.
(266848)

ДВО РИ ШНИ, цен тар,
17.000; До њи град, 14.500;
Гор њи град, 18.000. (67),
„Мил ка”, 064/744-28-66.
(266848)

ЈЕД НО И ПО СО БАН, Гор њи
град, I, 53 м2; Гор њи град,
18.500. (67), „Мил ка”,
064/744-28-66. (266848)

ЈЕД НО СО БАН, Ми са, I, 35,
19.500; Тип Стан ко, 18.500.
(67), „Мил ка”, 064/744-28-
66. (266848)

ЗЛА ТИ БОР, апарт ман, I, 36
м2, од кру жног ле во 5 ми -
ну та, пре ле по ме сто, до го -
вор, Го лу бац, рај, ПР + ПК,
по ред Ду на ва, до го вор.
(67), „Мил ка”, 064/744-28-
66. (266848)

КУ ПУ ЈЕМ стан, 45 – 50 м2,
до II спра та, без по сред ни -
ка. Тел. 062/315-881.
(266506)

КУ ПУ ЈЕМ стан до 20.000
евра, да јем ау то (2.500)
оста ло го то ви на. 064/134-
06-30. (266590)

КУ ПУ ЈЕМ гар со ње ру на Ко -
те жу 1 и 2. 064/490-79-47.
(266114)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со бан/дво -
со бан стан за ре но ви ра ње,
ис пла та од мах. 064/206-
55-74, 013/362-027.
(266672)

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. (266769)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе за рад ни ке
и сам це. 064/305-73-01.
(266228)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру у стро гом цен тру,
ТА 110 евра + ки ри ја, де -
по зит. 069/113-00-73.
(266296)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, цен тар, 50
м2, по вољ но. 063/256-000.
(266472)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу са за јед нич -
ком упо тре бом ку хи ње и
ку па ти ла. 060/031-07-10.
(4782)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан пра -
зан стан, без гре ја ња, на
Стре ли шту. Тел. 311-716.
(266566)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан по лу -
на ме штен стан, Ко теж 1, IV
спрат, гре ја ње 063/378-
357. (266569)

ТРО СО БАН, нов, на ме штен
стан, цен тар. Зва ти од 17
са ти. 355-576. (266582)

ДВО СО БАН, Стре ли ште,
на ме штен, цен трал но, ин -
тер нет, пред ност па ро ви -
ма, 150. 063/516-518.
(26657)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан у
цен тру гра да за сам це, сту -
ден те, уче ни ке. Тел.
063/502-211. (266603)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на ме ште ну
гар со ње ру, не ма бе лу тех -
ни ку. Ка ра ђор ђе ва.
064/994-13-16. (266743)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Стре ли -
шту, до две осо бе, по вољ -
но. 062/856-91-34.
(2665654)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан дво ри -
шни стан, 40 м2, у цен тру.
064/413-61-65, 252-13-66.
(266650)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед но -
со бан стан. Тел. 066/813-
46-93. (266665)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру на Ко те жу 1, у ви -
со ком при зе мљу, 100 евра.
(300), „Ћур чић”, 063/803-
10-52. (266684)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед но -
со бан стан на Стре ли шту,
34 м2, III, ЦГ, 120 евра.
(300), „Ћур чић”, 063/803-
10-52. (266684)

ИЗ ДА ЈЕМ ве ћи стан на Но -
во се љан ском пу ту., Тел.
064/390-34-91. (266625)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру на но вој Ми си, 90
евра, плус де по зит.
063/281-891. (266628)

ЈЕД НО СО БАН на ме штен
стан, Стре ли ште, пр ви ок -
то бар, на ду же вре ме, де -
по зит. 065/331-63-58.
(266632)

СТАН цен тар, 50 м2, по лу -
на ме штен, ЦГ, кли ма, ин -
тер фон, на ду же. 065/341-
97-66. (266640)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, пра зан.
060/378-08-90, 013/378-
089. (266638)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шну ку ћу
од 50 м2, ужа, цен тар гра -
да, код Бол ни це, по се бан
улаз. 064/587-50-18.
(266690)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, но ва Ми са.
Тел. 372-677. (266684)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, 40 м2, на
но вој Ми си, у пот кро вљу.
064/665-86-24. (266692)

СТАН за из да ва ње, па ро ви -
ма, сам ци ма, ре но ви ран.
062/801-55-43. (266706)

МА ЊИ дво со бан, но во,
ПВЦ, Цг, ла ми на ти, ка блов -
ска, по вољ но. Стре ли ште.
064/877-53-09. (266713)

НА МЕ ШТЕН, 36 м2, стан
Ми са, бли зи на Спорт ског.
100 евра, плус 100 евра де -
по зит. 064/458-94-96.
(266772)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на ме штен
стан са ЦГ, на Ко те жу 1.
064/651-16-73. (266783)

СТУ ДЕН ТИ МА из да јем на -
ме штен стан код Сто ма то -
ло шког фа кул те та.
063/864-07-97. (266787)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан од
50 м2, на Стре ли шту. Тел.
066/372-378 (266793)

НА МЕ ШТЕН ма њи дво со -
бан, цен тар, ка блов ска, ин -
тер нет, ета жно, гре ја ње,
из да јем. 060/555-85-62.
(266791)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан дво -
ри шни стан, ре но ви ран,
Мар ги та, бли зу бу вља ка.
064/366-07-98. (266810)

ИЗ ДА ЈЕМ нов тро со бан
стан на но вој Ми си, III
спрат, 130 евра. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. (266680)

ЈЕД НО СО БАН на ме штен,
33 м2, Ми ло ша Обре но ви -
ћа 063/237-247. (266821)

ИЗ ДА ЈЕМ ста но ве на Ми -
си, код шко ле „Све ти Са -
ва”, 36 м2 и 50 м2, ин тер -
нет, ка блов ска, гре ја ње.
063/309-344, 062/295-968.
(266836)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан по лу -
на ме штен стан на Стре ли -
шту. 062/873-62-98.
(266883)

ПОТ ПУ НО на ме ште на ку -
ћа, Стар че во, 65 м2, без
ста на ра, 100 евра.
064/305-80-73. (266847)

ИЗ ДА ЈЕ ло кал, Не ма њи на
8, улаз у пи јац. Тел.
063/233-558. (266292)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ ло кал од
39 м2, цен тар Стре ли шта.
Тел. 064/267-71-74.
(266309)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло ну у
цен тру, у ра ду, пет на ест
го ди на, са опре мом из да -
јем. 062/706-060. (4782)

ЛО КАЛ из да јем у два ни -
воа, 96 м2, цен тар.
060/308-55-66. (266540)

ЛО КАЛ 18 м2 и 20 м2, је дан
до дру гог, при зе мље, цен -
тар, улаз из Ње го ше ве, ле -
га ли зо ва но, вла сник, про -
да јем. 062/706-060. (4782)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код Ау то -
бу ске ста ни це. 013/251-39-
95. (266607)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни про -
стор 100, 200 м2, у цен тру,
за све на ме не. 064/143-52-
98. (266675)

ИЗ ДА ЈЕМ са лу за све
спорт ске ак тив но сти у цен -
тру. 060/312-90-00.
(266675)

ИЗ ДА ЈЕМ опре мљен ло кал
за фри зе ре. 064/329-37-84.
(266675)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал у цен тру,
13 м2, Бра ће Јо ва но вић,
12.500. (300), „Ћур чић”,
063/803-10-52. (266680)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал на Зе ле -
ној пи ја ци, 21 м2, глвна
ста за, по вољ но. (470), „Ди -
ва”,  345-534, 064/246-05-
71. (266686)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал у Жар ка
Зре ња ни на 32, вла сник,
упо треб на до зво ла. 345-
534, 064/246-05-71.
(266686)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на но вој
Ми си, 45 м2. 061/667-29-
58. (266619)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал 21 м2,
угао Ка ра ђор ђе ве 15 и Б.
Јо ва но вић, 13.000 евра.
065/849-71-94. (266824)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 45 м2 и
кан це ла риј ски про стор,
„Зве зда”, Сте ва на Шу пљик -
ца 88, 063/278-250.
(266709)

ИЗ ДА ЈЕМ ло ка ле 15 и 30
м2, у про ла зу Вој во де Пут -
ни ка 29. 063/278-250.
(266709)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у стро гом
цен тру, 17 м2. 060/050-85-
37. (266725)

ИЗ ДА ЈЕМ опре мљен ло кал,
Ми ло ша Тре бињ ца 7, код
СУП-а. 065/543-21-41.
(266751)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 м2, у
цен тру. 066/866-49-00.
(266867)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал 52 м2,
Змај Јо ви на 2. Тел.
060/562-62-96. (266812)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни про -
стор, 100 м2, 150 евра.
063/315-290. (266809)

БА ЛИ РА НА де те ли на, пра -
си ћи на про да ју. 061/280-
20-35. (266830)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у Тр жном
цен тру гра да. По вољ но.
063/206-996. (266838)

ПО ТРЕ БАН дис пе чер са
ис ку ством за до ма ћи тран -
спорт. 063/884-22-71
(СМС)

ПО ТРЕБ НИ, са ис ку ством,
мон те ри ске ле за рад у
Сло вач кој, обез бе ђе ни па -
пи ри и ис пла та. 063/167-
66-93. (266839)

ПЕ РИ О НИ ЦИ „Би бац” по -
тре бан рад ник. 077/001-
050. (266831)

ПО ТРЕБ НИ мо ле ри, гип са -
ри и фа са де ри за стал ни
рад ни од нос за рад на до -
ма ћем и ино стра ном тр жи -
шту. 063/167-66-93.
(266839)

ПО ТРЕБ НИ вред ни и од го -
вор ни љу ди за по де лу фла -
је ра. 064/241-45-14.
(265547)

ПО ТРЕБ НА два са ни тар на
тех ни ча ра и је дан ви ши са -
ни тар ни тех ни чар. Во зач ка
до зво ла Б оба ве зна. Кон -
такт те ле фон и ћи ри ли цом
ру ком пи са ну крат ку би о -
гра фи ју по сла ти на пош.
Фах 29, Пан че во.  (ф)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај” по тре -
бан пи ца-мај стор и рад ни -
це за па ла чин ке. 063/820-
87-61. (266314)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за рад
у ме тал ској фир ми у Хо -
лан ди ји. По треб ни су ва ри -
о ци (MIG, MAG, CO 2 и
оста ло што се ти че ме та ла
и алу ми ни ју ма и мон те ри
ме тал них кон струк ци ја.
Пла ћа ње пре ко ра чу на.
Сме штај обез бе ђен. Ја ви ти
се на тел: +381- 69-332-04-
99 или на email: 
info@posaotragac.com  или
на mnensi76@gmail.com
Услов ЕУ па сош или ЕУ ви -
за. (и)

РЕ СТО РА НУ „Royal burger”
у Авив пар ку, по треб ни ку -
ва ри, ко но ба ри и по моћ ни
рад ни ци. 063/216-788.
(266109)

ПО ТРЕ БАН во зач Б ка те го -
ри је за ди стри бу ци ју но ви -
на. Зва ти од 9 до 15 са ти.
069/867-72-07. (266879)

ПО ТРЕ БАН рад ник у сто -
лар ској ра ди о ни ци, по -
треб но ис кук ство. 060/600-
14-52. (266750)

ЕЛЕК ТРО ИН СТА ЛА ТЕР -
СКОЈ рад њи „Elektro in”,
по треб ни елек тро ин ста ла -
те ри и по моћ ни рад ни ци.
064/179-27-83. (265902)

ПО ТРЕБ НА озбиљ на же на
за чу ва ње и во ђе ње ау ти -
стич не де вој чи це у шко лу.
Ан га жо ва ност у про се ку
че ти ри са та днев но. Тел.
065/246-18-08. (2656823)

ПО ТРЕБ НИ озбиљ ни рад -
ни ци за пра ње и улеп ша ва -
ње во зи ла. 060/707-67-25. 

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за рад
на шал те ру и на ро шти љу,
Ће ваб џи ни ци „Ха ло Ле ско -
вац”. 063/897-55-04.
(265745)

ПО ТРЕБ НЕ же не за рад у
ку хи њи, Ће ваб џи ни ци „Ха -
ло Ле ско вац”. 063/897-55-
04. (265745)

ПО ТРЕБ НЕ же не са ис ку -
ством за рад на ин ду стриј -
ским ши ва ћим ма ши на ма.
062/471-951. (265819)

ГО ЛУБ так си – по тре бан
во зач так си во зи ла. При ја -
ве на 064/863-13-89 или
maja.drndarski@golubtaxi.rs
(266509)

BEDEM ENERGY SOLUTI-
ONS по тре бан то чи лац на
га сној ста ни ци. При ја ве на:
060/663-64-63 или 
ivana.milosavljevic@
bedemes.com (266509)

ПО ТРЕБ НА про да ва чи ца.
Зва ти на 069/379-02-20.
(4782)

ПО ТРЕБ НИ фи зич ки рад -
ни ци, рад ник уза по моћ за
рад на бу вља ци ма.
062/164-56-41. 

ПО ТРЕБ НА про да ва чи ца у
пе ка ри. 062/404-144.
(266556)

ПО ТРЕ БАН пе кар.
062/404-144. (266556)

ШТАМ ПА РИ ЈИ по тре бан
по моћ ни рад ник, 20 – 45
го ди на, Б ка те го ри ја.
063/295-789, од 16 до 20
са ти. (4782)
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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-bombon-
cic.com (266679)

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. (266679)

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. (266679)

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-bombon-
cic.com (266679)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ
ра до ви, сто ла ри ја, ла ми -
нат. 061/283-66-41,
062/156-02-07, 064/317-10-
05. (266842)

ТЕ ПИ СИ, ква ли тет но пра -
ње, ак циј ска це на у Ау то пе -
ри о ни ци „Би бац”, бес пла -
тан пре воз. 066/001-050. 

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.  (4782)

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. (266832)

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћом
ђач ку књи жи цу из да ту од
ОШ „Ми ка Ан тић”, на име
Ду ња Мак си мо вић.
(266527)

МУ ШКА РАЦ, 56 го ди на,
ма те ри јал но обез бе ђен,
же ли да упо зна же ну или
де вој ку до 40 го ди на, ра ди
дру же ња, из ла за ка. Зва ти
око 21 сат. 
013/352-203.
(266589)

ТРА ЖИМ же ну од 60 до 70
го ди на. Тел. 061/189-43-01.
(266684)

ДА ЈЕМ јед но со бан ком фо -
ран стан за до жи вот но из -
др жа ва ње од 130 евра ме -
сеч но. Ба бе и де де обез бе -
ди те сво је уну че већ са да.
063/102-94-16. 
(266673)

ПО КЛА ЊАМ ле по од не го -
ва не ма чи ће. 063/368-135.
(266695)

УПО ЗНАО бих сло бод ну
же ну за дру же ње, плес-
брак. 064/372-94-71.
(266617)

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћом
кар ту за бес пла тан пре воз
за сле па ли ца, из да ту од
АТП-а на име Сла ви ше Ко -
цић. (266746)

МУ ШКА РАЦ тра жи же ну
де вој ку за дру же ње.
064/261-14-10. (266764)

СО КО БА ЊА, апарт ма ни,
деч ји пар кић, пар кинг,
КТВ, ин тер нет. Се зон ски
по пуст. 064/810-76-77. (и)

БА ЊА ВРУЈ ЦИ, сеп тем бар,
ок то бар, 5 да на 3.000 ди -
на ра. 064/324-08-48.
(265725)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у цен -
тру Зла ти бо ра, по вољ но.
063/709-44-97. (266599)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ко мар -
ни ци, ро лет не, ве не ци ја не -
ри, угра ђу јем, по пра вљам,
за ме на гурт ни. 
064/181-25-00. (265008)

ПРА ЊЕ те пи ха, ду бин ско
пра ње на ме шта ја, ду ше ка.
На та ша, 060/361-47-41,
066/361-474, 361-474.
(265483)

КО СИМ тра ву три ме ром,
ба ште, воћ ња ке, дво ри шта,
вр ло по вољ но. Зо ран,
064/438-12-46, 061/683-
67-48. (266464)

АЛУ и ПВЦ сто ла ри ја, ро -
лет не, ко мар ни ци, ве не ци -
ја не ри, тра ка сте за ве се,
угра ђу јем, по пра вљам.
063/882-25-09. (266286)

ИЗ РА ДА/МОН ТА ЖА ха ла,
бин де ра, га ра жа, тен ди,
ко ва ни је, гра ђе ви ска ли ма -
ри ја. 064/068-10-85.
(2662308)

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са ње, ре -
но ви ра ње кро во ва, бе то ни -
ра ње, сти ро пор, ба ва лит
фа са де. 063/865-80-49.
(266196)

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. (266151)

ПРА ЊЕ те пи ха, ду бин ско
пра ње ау то мо би ла, ду ше ка,
фо те ља, бес пла тан пре воз.
061/612-14-51. (266836)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: уград -
ња, одр жа ва ње во де, ка на -
ли за ци је, ка би не, сла ви на,
бој ле ра, ко тли ћа. 063/836-
84-76  (265747)

ТОПЛО ТНА пум па, за пр -
љан из ме њи вач про у зро ку -
је ве ћу по тро шњу и квар
ком пре со ра, ре ша ва мо за -
пр ља ње из ме њи ва ча.
063/191-87-32. (266516)

БРИ ГА, не га о ста рим ли -
ци ма, днев ни бо ра вак код
вас или код нас. До го вор.
063/191-87-32. (266516)

НЕ ГА, по моћ по крет ним и
по лу по крет ним ли ци ма.
061/652-86.-48. (4782)

ХО БЛО ВА ЊЕ, фу го ва ње,
по прав ка и ла ки ра ње пар -
ке та, као и брод ских по до -
ва. 060/643-21-53. (4782)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ
ра до ви. 065/842-84-29,
063/842-84-29. (4782)

КОМ БИ ЈЕМ пре во зим ро -
бу, ства ри, се лид бе и све
оста ло. Нај по вољ ни је.
065/361-13-13. (4782)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре свла чи
на ме штај, тра жи по сао.
064/120-77-64. (266541)

ИЗ ГРАД ЊА ку ћа, ста но ва
по си сте му „кључ у ру ке”.
062/179-67-25. (266549)

БЕ ТОН СКИ ра до ви свих
вр ста, ру ше ња свих вр ста,
од но ше ње шу та, зи дар ски
ра до ви, ре но ви ра ње ку ћа и
ста но ва. 062/179-67-25.
(266549)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске
услу ге. Алек сан дар.
064/157-20-03. (266394)

МА ТЕ МА ТИ КА, фи зи ка,
хе ми ја, ме ха ни ка. Ча со ви.
Тел. 251-19-81, 063/852-
22-43. (266561)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње, фар -
ба ње сто ла ри је, гипс ра до -
ви, фа са де, чи сто, по вољ -
но, пе дант но. 063/304-376.
(266563)

ЧИ СТИМ шут, та ва не, по -
дру ме, шу пе, га ра же, ру -
шим ста ре објек те, по вољ -
но. Злат ко. 063/196-54-56,
061/144-82-80. (266567)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе са
рад ни ци ма, из но сим ста ри
на ме штај, по вољ но. Злат ко.
063/196-54-56, 061/144-
82-80. (266567)

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 (266288)

КОМ ПЈУ ТЕ РИ: по прав ка,
сер вис, уград ња но вих
ком по нен ти, чи шће ње, бр -
зо, по вољ но. 060/351-03-
54. (266142)

ЧИ ШЋЕ ЊЕ бој ле ра од ка -
мен ца, 700 ди на ра.
062/106-87-70. (266581)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз се кун -
дар них си ро ви на. От куп
бе ле тех ни ке. Јо ван,
061/616-27-87. (266609)

ЧИ СТИ МО шут, та ва не, по -
дру ме, ста ре шу пе, ку пу је -
мо ста ро гво жђе. 061/631-
51-46. (266742)

ЧИ СТИ МО та ва не, по дру -
ме, ра ди мо све по сло ве.
061/321-77-93. (266741

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од гу -
ше ње су до пе ре, ку па ти ла,
адап та ци је, за ме не, по -
прав ке, по вољ но, од мах.
013/331-657, 064/495-77-
59. (266762)

РА ДИ МО зи да ње, мал те ри -
са ње, бе то ни ра ње и фи зи -
ка ли ју, по вољ но. Тел.
061/665-66-24. л(266611)

ДА ЈЕМ ча со ве основ ци ма
од I до IV раз ре да.
064/033.-38-83. (266627)

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. 013/377-930,
063/115-71-67. (266630)

ОБА РА ЊЕ ста ба ла, кр че ње
пла це ва, ру ше ња, чи шће ња
по дру ма, бе то ни ра ња, итд.
060/035-47-40. (266654)

РА ДИ МО све фи зич ке по -
сло ве: ру ше ња ку ћа, бе то -
на, бе то ни ра ња, оба ра ње
др ве ћа, од но ше ње ства ри.
064/122-69-78. (266654)

ПО ПРА ВЉА МО, угра ђу је -
мо ПВЦ, АЛУ и др ве ну сто -
ла ри ју, ро лет не, ко мар ни -
ци, си гур но сна вра та, ста -
кло ре зач ке услу ге.
060/545-34-04. (266666)

ЗА ВА РИ ВА ЊЕ алу ми ни ју -
ма, про хро ма (инокс), че -
ли ка, гу са... ТИГ и РЕГ тех -
ни ка ма. 065/913-74-28.
(266667)

КР ЧИМ ко ров, ко сим тра -
ву, три ме ром, ко си ли цом,
ши шам огра ду. 063/844-
61-13, 061/301-49-58.
(266693)

СТО ЛАР СКО-БРА ВАР СКИ
ра до ви. По прав ке на ме -
шта ја, сто ла ри је, оста ли
по сло ви. 061/301-49-58,
063/844-61-13. (266693)

ЛА ЛЕ – пре во зим ма њим
ки пе ром по вољ но: пе сак,
шљу нак, се ја нац, од во зим
шут. 064/354-69-94.
(266710)

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ свих вр ста гра -
ђе вин ских ра до ва.
064/866-25-76. (266712)

ЕН ГЛЕ СКИ свим уз ра сти -
ма, до ла зим, јеф ти но, 24
го ди не ис ку ства. 013/251-
78-97, 063/782-51-48. 

БРА ВАР/ЗА ВА РИ ВАЧ, из -
ра да и мон та жа тен ди,
над стр ше ни ца, огра да, га -
ра жа. 060/424-29-93.
(266771)

КЕ РА МИ ЧАР с ду го го ди -
шњим ис ку ством: ква ли тет -
но, пе дант но, по вољ но.
064/252-51-75, 062/153-
37-06. (266784)

ХЕ МИ ЈА: при пре ма при -
јем ног за фар ма ци ју, ме ди -
ци ну, сто ма то ло ги ју, ве те -
ри ну, тех но ло ги ју. Про фе -
сор ка. 064/249-50-45.
(266785)

ХЕ МИ ЈА, фи зи ка, ма те ма -
ти ка, при пре ма за ма лу ма -
ту ру. Про фе сор ка.
064/249-50-45. (266785)

ПРЕ ВОЗ ро бе ве ли ки ком -
би јем, ку пу јем бе лу тех ни -
ку и се кун дар не си ро ви не.
060/036-75-73. (266813)

ПЕ ЧЕ ЊЕ пра си ћа, јаг њи ћа,
ја ри ћа и ке те ринг пе че ња.
062/219-120, 065/626-83-
70. (266817)

ЧИ ШЋЕ ЊЕ и спре ма ње
ста но ва, пе гла ње ве ша.
061/412-44-50. (266842)

ЧИ ШЋЕ ЊЕ олу ка, ви син -
ски ра до ви. 065/535-24-56.
(266844)

ПРО ФЕ СИ О НАЛ НА ма са -
жа, мо же до ла зак на кућ ну
адре су. 064/000-55-39.
(266846)

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. (265850)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе
мер це дес ка ми о ном, рад -
ни ци, по вољ но. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (265724)

БАЛ ТО КАД ка да, об но ва
гла зу ре, пла сти фи ци ра ње,
28 го ди на с ва ма, га ран ци -
ја. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-
30-18. (и)

ПО ПРАВ КА бе ле тех ни ке,
мон та жа, сер вис кли ма
уре ђа ја. Овла шће ни сер вис
„Фри го Пе ђа”, 064/771-24-
16, 013/301-300.
(25066111)

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. (265390)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ску ске лу,
ме тал не под у пи ра че, ме -
ша ли це за бе тон. 064/351-
11-73. (266123)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР. Од гу -
ше ње ку па ти ла, ка на ли за -
ци је, во до вод не адап та ци -
је, за ме на вир бли, вен ти ла,
ба те ри је, са ни та ри је, при -
кључ ка во де и ка на ли за ци -
је. Од 0 - 24 са та, пен зи о -
не ри ма екс тра по пуст. До -
ла зим од мах. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-
20-00, 062/845-96-26,
„Елек тро и зград ња”.
(266608) 

КРО ВО ВИ, по прав ке, за ме -
на цре па, ле тви, ста рог
цре па и по став ке но вог
кро ва, цре па, ро го ви, па то -
ше ње, изо ла ци је, нај јеф ти -
ни ји у гра ду, пен зи о не ри ма
екс тра по пуст. 013/404-
560, 064/290-45-09,
061/348-20-00, 062/845-
96-26,„Елек тро и зград -
ња”.(266608) 

РО ЈАЛ МГ: уград ња/по -
прав ка; ро лет не, ко мар ни -
ци, ве не ци ја не ри, све за ве -
се, тен де, хар мо-вра та, ро -
ло-за шти та. 063/816-20-98,
013/351-498. (266656)

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт ро бе,
мон та жа и де мон та жа на -
ме шта ја, па ко ва ње и за -
шти та ства ри, од но ше ње
не по треб них ства ри са рад -
ни ци ма и без њих, 00-24
са та. 064/047-55-55.
(266685)

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. (266679)

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. (266679)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи де -
ре, за мр зи ва че, кли ме, по -
пра вља мо ква ли тет но с га -
ран ци јом.  „Фри го тех ник”,
361-361, 064/122-68-05. 

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 19Петак, 21. септембар 2018.

РАЗНО

ТУРИЗАМ

У скла ду са чла ном 10. За ко на о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, бр.135/04

и 36/09)

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА

АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

ГРАД СКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ

ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

ОБА ВЕ ШТА ВА  ЈАВ НОСТ

да је но си лац про јек та, „Vip mobile” д. о. о. Бе о град,

Ули ца Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа 1-ж, Но ви Бе о град, под -

нео зах тев за од лу чи ва ње о по тре би из ра де про це не

ути ца ја про јек та Ра дио-ба зне ста ни це на ло ка ци ји

„БА1394_01 ПА_Пан че во_Ин ду стриј ска_зо на_Се вер”

на жи вот ну сре ди ну,

GSM900/DCS1800/UMTS2100/LTE1800/LTE800, на

адре си Ул. Ја буч ки пут 82, к. п. 9364/1 к. о. Пан че во, на

те ри то ри ји Гра да Пан че ва. 

      Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о -

ца про јек та мо же се из вр ши ти у про сто ри ја ма Се кре -

та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не Град ске упра ве

Гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 617 у

пе ри о ду од  21. сеп тем бра до 01. ок то бра 2018. го ди не

рад ним да ном од 10 до 14 са ти.

      По зи ва мо за ин те ре со ва ну јав ност да нам у на ве де -

ном ро ку до ста ви ми шље ње у ве зи са под не тим зах те -

вом.

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 25. За ко на о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник

РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о до но ше њу ре ше ња о  да ва њу са гла сно сти на

Сту ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

Над ле жни ор ган оба ве шта ва јав ност да је 13. 09. 2018.

го ди не,  до не то Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти на Сту -

ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ПРО ЈЕК ТА

Ре кон струк ци ја по го на за гра ну ла ци ју у фа бри ци

ПЕВГ, уград њом но ве ли ни је до ра де „Д” и це во во да по -

моћ них флу и да у скло пу „ХИП Пе тро хе ми ја” – Пан че -

во, на кп. бр.15932, 15930, 15933, 15934 и 15935 КО

Пан че во, но си о ца про јек та ХИП Пе тро хе ми ја а.д. Пан -

че во, Ули ца Спољ но стар че вач ка бр. 82 из Пан че ва.

      Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти је до не то на осно ву

пред ло га од лу ке ко ји је са став ни део Из ве шта ја Тех -

нич ке ко ми си је као и уви дом у до ста вље ну до ку мен -

та ци ју, ко јом је кон ста то ва но да пред мет ни про је кат

сво јом ре а ли за ци јом не ће има ти не га тив них ути ца ја

на жи вот ну сре ди ну уко ли ко се ис по шту ју про пи са не

ме ре за шти те.

      Ра ди за шти те чи ни о ца жи вот не сре ди не, но си лац

про јек та је ду жан да обез бе ди усло ве и спро ве де ме ре

де фи ни са не по гла вљем 8.0 Сту ди је о про це ни ути ца ја

на жи вот ну сре ди ну, као и да обез бе ди из вр ша ва ње

про гра ма пра ће ња ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, пред -

ви ђе ног по гла вљем 9.0 Сту ди је о про це ни ути ца ја  на

жи вот ну сре ди ну.

      Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти на сту ди ју о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну је ко нач но у управ ном

по ступ ку. Про тив овог ре ше ња се мо же по кре ну ти

управ ни спор пред Управ ним су дом у Бе о гра ду у ро ку

од 30 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња.

„HIPRA” d. o. o., Cara Dušana 17, Pančevo,

oglašava potrebu za zaposlenjem: 

·      Mašinskih tehničara i mašinskih inženjera.

Rad na poslovima organizacije proizvodnjom 

i rad u sektoru tehničke pripreme.

Uslovi – poznavanje programa AutoCad.

Poželjno iskustvo na sličnim poslovima.

·      Bravara – montera sa ili bez iskustva

Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs 

У скла ду са чла ном 45а За ко на о пла ни ра њу и из град -

њи („Сл. гла сник  РС” број  72/09, 81/09-ис прав ка,

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и

98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)   

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

Се кре та ри јат за  ур ба ни зам,

гра ђе вин ске, стам бе но-ко му нал не по сло ве 

и са о бра ћај

О Г Л А Ш А В А
ЈАВ НУ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ

УР БА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА КАО УР БА НИ СТИЧ -

КО-АР ХИ ТЕК ТОН СКЕ РАЗ РА ДЕ ЛО КА ЦИ ЈЕ на ка та -

стар ској пар це ли бр. 3596/2 К.О. Пан че во,  Ул. Мо ше

Пи ја де бр. 48, Пан че во, за из град њу: Обје кат 1: Стам -

бе но-по слов ни обје кат По+П+3+Пс, Обје кат 2: Стам -

бе ни обје кат По+П+2+Пс,  Обје кат 3: По моћ ни обје -

кат- Га ра жа-П+0, из ра ђен од стра не ДОО за ар хи тек -

ту ру и ур ба ни зам „Art Royal inženjering” Ул. Трг Сло -

бо де бр. 1, Пан че во, под бро јем УП-41/18, за ин ве сти -

то ре Ла зар Бе ка Ви о а ра из Ба нат ског Но вог Се ла и Ца -

пр ђа Алек сан дра из Се ле у ша.

      Увид у Ур ба ни стич ки про је кат мо же се из вр ши ти

и згра ди Град ске упра ве Гра да Пан че ва, Трг Кра ља

Пе тра I, бр. 2 - 4 у Пан че ву, у хо лу VI спра та, у Се кре -

та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске, стам бе но-ко му -

нал не по сло ве и са о бра ћај. Ин фор ма ци је и сва оба ве -

ште ња о јав ној пре зен та ци ји мо же те до би ти на те ле -

фон 013/353-304, кан це ла ри ја 609, у вре ме ну од 10 до

13 са ти у пе ри о ду тра ја ња јав не пре зен та ци је од 7 да -

на, по чев од  21. 09. 2018.

      За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под -

не ти  при мед бе  на На црт ур ба ни стич ког про јек та, за

вре ме тра ја ња јав не пре зен та ци је, у пи са ном об ли ку,

Град ској упра ви Гра да Пан че ва, Се кре та ри ја ту за ур -

ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не по сло ве,

пу тем пи сар ни це Град ске упра ве  Гра да Пан че ва, Трг

кра ља Пе тра I, бр. 2 - 4, Пан че во.  

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не

огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни -

ма осим сре дом.
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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. СА ВЕ ТА ПУР КАР

По след њи по здрав мај ци од ћер ке ЂУР ЂЕВ КЕ

(34/266641)

По след њи по здрав дра -

гом чи ки

МИР КУ 

ХР ЖИ НИ

1933–2018.

Твој си но вац и 

си но ви ца с по ро ди ца ма

(22/266600)

По след њи по здрав ку му

ВЕ СЕ ЛИ НУ БО ШКО ВИ ЋУ ВЕ СИ

Кум ЂО ЛЕ с по ро ди цом

(27/266612)

По след њи по здрав

ВЕ СИ
Ње го ви Мар ги ћа ни: КИЧ КИ ЛА, СТА ВРА, РА ША, СЛАВ КО,

КО МА РАЦ, ПЕ ЈА БЕ ГЕ ЈАЦ, МИ ЛА БА КИЋ, ЈО ГИ, ЈО ВА, ИВА, 

ГИ ЦА, МИ МА, ЖЕЉ КО, КУ ЖЕ, ТИ ШМА, ИВИ ЦА, МИ РА, 

ПЕ РА ОК СИ ЖЕН и ФРЕН КИ

(30/266626)

15. сеп тем бра по сле крат ке бо ле сти пре ми нуо  је

мој ше ћер

ДУ ШАН Н. ПА ВЛО ВИЋ
1947–2018.

Иза те бе оста ла су се ћа ња ко ја не бле де, љу бав

ко ја ће тра ја ти док сам жи ва.

Тво ја бом бо на ЂУР ЂЕВ КА
(37/266655)

16. сеп тем бра пре ста ло је да ку ца пле ме ни то ср -

це на шег су пру га, оца и де ке

КО СТЕ ЈО СИ МО ВА
1935–2018.

Са хра на је оба вље на 18. сеп тем бра, у 15 са ти, на
Ста ром пра во слав ном гро бљу. Ни си ус пео да се
из бо риш са зад њом бит ком, а био си бо рац кроз
цео жи вот. Био си на ша зве зда во ди ља.
Не у те шни: су пру га СЛО БО ДАН КА, ћер ка ЉИ ЉА,

зет ДРА ГАН, уну ке СА ЊА и ТА ЊА, уну ци 
ДУ ШАН и АЛЕК САН ДАР  и пра у ну ка ТА РА

(42/266694)

Оти шао си за у век

КО СТА ЈО СИ МОВ
Не до ста јеш.

Ћер ка ЉИ ЉА

(43/266690)

РУ ЖА УСКО КО ВИЋ
Рођ. Осто јић

Тво ја уну ка НЕ ДА, унук АЛЕК СА, син ПРЕ ДРАГ 

и сна ја ВЕ СНА

(53/266721)

По след њи по здрав стри -

цу Ко ји

КО СТА ЈО СИ МОВ
МИ ЛАН с по ро ди цом

(55/266726)

По след њи по здрав

ДУ ЦИ

ЉИ ЉА СРП КИ ЊА 

и ВЛА ДА

(12/266546)

17. сеп тем бра 2018, у 80. го ди ни, пре ми ну ла је

ДУ ШИ ЦА ДИ МИ ТРИ ЈЕВ СКИ

Са хра на је оба вље на 19. сеп тем бра 2018, у 13 са -

ти, на Ста ром пра во слав ном гро бљу.

Веч ну успо ме ну на те бе чу ва ће тво ји нај ми ли ји
(35/266648)

ГИ ЗЕ ЛА ЈУ ХАС
1933–2018.

По след њи по здрав од ћер ки са по ро ди цом

(56/266727)

С ду бо ким бо лом оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је наш

дра ги

ДУ ШАН Н. ПА ВЛО ВИЋ
1947–2018.

Пре ми нуо 15. сеп тем бра 2018, у 72. го ди ни.

Са хра на је оба вље на 17. сеп тем бра, на Но вом гро бљу у Пан че ву.

Сед мо днев ни по мен ће би ти одр жан у су бо ту, 22. сеп тем бра.

Ожа ло шће ни: си но ви МИ ЛАН и ИВАН, сна ха ЈЕ ЛЕ НА, 

уну ка БО ЈА НА и бив ша су пру га СО ЊА

(49/266739)

По след њи по здрав дра гој уј ни

ДУ ШИ ЦИ ДИ МИ ТРИ ЈЕВ СКИ

Хва ла за све.

САН ДЕ с по ро ди цом
(58/266756)

По след њи по здрав

ДУ ША НУ Н. ПА ВЛО ВИ ЋУ

ЛЕН КА са ћер ка ма

(62/266769)

17. сеп тем бра 2018. го -

ди не из не на да нас је на -

пу сти ла на ша во ље на

су пру га, мај ка и ба ка

ЗО РИ ЦА 

ЖИ ВА НОВ

1957–2018.

За сву љу бав ко ју нам је

пру жи ла веч но 

за хвал ни: су пруг 

ДРА ГИ ША, син ИГОР,

ћер ка СВЕ ТЛА НА, зет

ДЕ ЈАН, сна ја ЈЕ ЛЕ НА 

и уну ци УРОШ, СА РА 

и МА ША

(71/266812)

Не ма ви ше мог де ке

КО СТЕ 

ЈО СИ МО ВА 

КО ЈЕ

Про ла зи ће да ни, али

без те бе ни шта ви ше не -

ће би ти исто. Тво ја Ни -

ки ће те за у век чу ва ти у

ср цу.

Уну ка СА ЊА, унук 

ДУ ШАН 

и пра у ну ка ТА РА

(67/266784)

ДУ ШАН Н. 

ПА ВЛО ВИЋ 

ДУ ЦА

Остaо си нам у ле пој

успо ме ни.

По ро ди ца ТА КАЧ

(68/266790)

12. сеп тем бра 2018. на пу стио нас је наш де ка

МИР КО ХР ЖИ НА
рођ. 1933.

Са хра њен је 15. сеп тем бра 2018, у Стар че ву.
Хва ла за ве ли ку љу бав и за све што си нас у жи -
во ту на у чио.
Во ле ће мо те за у век, а ти ћеш веч но жи ве ти у на ма.

Су пру га РО ЗА, ћер ка АНА, уну ке ЈА СНА 
и ВЕ СНА, пра у ну ци ЛУ КА и МАК СИМ 

и зе то ви ИВАН и СА ША
(31/266633)

17. сеп тем бра 2018, на пу стио нас је наш

МИ ЛАН МИ ТИЋ
1932–2018.

С по што ва њем и љу ба вљу жи ве ћеш у на шим ср -

ци ма.

Су пру га ЈО ВАН КА, си но ви ДРА ГАН и ПЕ ТАР,

сна ја ГО ЛУ БИ ЦА, унук МИ ЛОШ и ЈЕ ЛЕ НА,

пра у нук ДУ ШАН, уну ка МИР ЈА НА и НЕ НАД 

и пра у ну ка СА РА
(66/266782)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

У не де љу, 23. сеп тем бра 2018, у 11.30, на Но вом гро -

бљу одр жа ће се че тр де се то днев ни по мен на шем

МИ ЛЕ ТУ МА ТИ ЋУ

Оста ћеш нам за у век у ле пом се ћа њу. 

Су пру га ЉИ ЉА НА, ћер ке СНЕ ЖА НА 

и ДРА ГА НА с по ро ди цом
(11/266545)

27. сеп тем бра на вр ша ва

се осам го ди на от ка ко

ни је с на ма

ДРА ГА 

ИВ КО ВИЋ

Син МИ ЋО, сна ја 

РА ДА, уну ци НЕ МА ЊА

и МИ ЛОШ и бив ши 

су пруг СТО ЈАН

(16/266564)

25. сеп тем бра на вр ша -

ва ју се че ти ри го ди не

от ка ко ни је са на ма

СЛА ЂА НА 

ЛУ ПУ ЛОВ

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(44/266693)

У су бо ту, 22. сеп тем бра, у 12 са ти, на Ста -

ром пра во слав ном гро бљу, да ва ће мо ше -

сто ме сеч ни по мен на шој дра гој мај ци и

су пру зи

ЈА ГОТ КИ КР СТИН
Вре ме не бри ше успо ме не. У ср ци ма си

свих нас ко ји ма мно го не до ста јеш. С љу ба -

вљу и по но сом чу ва мо успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји: су пруг ДРА ГО МИР 

и си но ви ПЕ ТАР и ДЕ ЈАН

(57/266748)

ПО МЕН

ВИ ДА 

СА МАР ЏИЋ

26. IX 2017 – 26. IX 2018.

Мај ко мно го нам не до -

ста јеш... !!!

Су пруг ЂУ РА,

ћер ка СНЕ ЖА НА 

и зет ДРА ГАН

(63/266775)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЕ ЛИЧ КО ВИЋ

НОН ЧЕ                  САМ ЗИ ЈА НА 
1923–1995. 1923–1998.
Се ћа ње и успо ме ну на вас чу ва ју ва ши нај ми ли ји

(64/266778)

ПО МЕН

ДА НИ ЦА СРЕ ДО ЈЕ ВИЋ
23. III 2018 – 23. IX 2018.

Тво ји нај дра жи: ћер ка ЈА СМИ НА, уну ка 

МИ ЛИ ЦА и зет ДРА ГАН
(65/266779)

Два на е сто го ди шњи по -

мен

ДЕ ЈАН 
ЂА КО ВИЋ

1985–2006.
Веч но ћеш би ти у на -
шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји: на на ЗО РА НА 
и ве ли ки ба та ДРА ГАН

с по ро ди цом

(61/266760)

ЈА ГОТ КА КР СТИН
Ни кад те не ћу за бо ра ви ти.

Тво ја ЉУ БИ ЦА

(70/266811)

У су бо ту, 22. сеп тем бра да ва ће мо ше сто ме сеч ни по -

мен на шем 

ЖИВ КУ ЂОР ЂЕ ВИ ЋУ
За у век у на шим ср ци ма.

Ње го ви нај ми ли ји

(72/266815

Про шло је че тр де сет

да на от ка ко ни си с на ма

ОЛ ГА МА ТИЋ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју...

Мно го те во ли мо...

Тво ји: ћер ке 

МИ РО СЛА ВА 

и ДРА ГА НА 

и унук СТЕ ФАН

(73/266817)

Про шла је го ди на от ка да ни је с на ма наш во ље ни

РА ДО ВАН СРЕ ДО ЈЕ ВИЋ
Успо ме ну на ње га чу ва ју: ћер ка СВЕ ТЛА НА, 

зет ПЕ ТАР и уну ци НЕ БОЈ ША и АЛЕК САН ДРА

(74/266822)

Про шло је већ че ти ри го ди не от ка ко ни је с на ма

наш во ље ни

ДРА ГО МИР ЈО ВА НО ВИЋ
1937–2014.

Вре ме про ла зи, али ту га не. Мно го је раз ло га да те

веч но пам ти мо и с по но сом од за бо ра ва чу ва мо.

Тво ја су пру га ДО БРИ ЦА, ћер ке ВЕ СНА

и СНЕ ЖА НА с по ро ди ца ма
(75/ф)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ЖИ ВАН ВОЈ НОВ
2012–2018.

Тво ја по ро ди ца

(14/266552)

С ве ли ком ту гом оба ве шта ва мо при ја те ље

и род би ну да нас је 14. сеп тем бра 2018. за -

у век на пу сти ла на ша дра га ма ма - мај ка

НА ДА НА ДР ЉАН СКИ 
1921–2018.

Са хра на је оба вље на 15. сеп тем бра 2018, у

кру гу нај во ље ни јих, при ја те ља и по што -

ва ла ца. Не до ста ја ће нам мно го.

Ту гу је мо: ћер ка МИР ЈА НА, син СА ВА, 

уну ке КСЕ НИ ЈА, ИВА НА и ДРА ГА НА, 

зет ЧА СЛАВ и сна ја ГОР ДА НА

(8/266538)

МОМ ЧИ ЛО АН ЂЕ ЛИЋ

По след њи по здрав од си на ВЛА ДИ МИ РА, ћер ке АЛЕК САН ДРЕ 

и су пру ге РАВ ЗЕ

(76/266849)

По след њи по здрав до -

бром дру гу и ком ши ји

МО ШИ 

АН ЂЕ ЛИ ЋУ

По ро ди ци нај и скре ни је

са у че шће.

РА ДЕ ДЕ ША 

с по ро ди цом

(5/4782)

ЛА НА 

БА РА ЛИЋ

По след њи по здрав 

дра гој ком ши ни ци од

ЗО РА НА и МАЈ ДЕ 

са де цом

(48/266702)

С ту гом у ср цу оба ве -

шта ва мо род би ну и

при ја те ље да је 12. сеп -

тем бра 2018. пре ми нуо,

у 78. го ди ни

ИВАН КА ЛИЋ

Ожа ло шће на су пру га

ЈЕ ЛИ ЦА, син

ТО МИ СЛАВ и ћер ка

МАГ ДА ЛЕ НА 

с по ро ди ца ма

(26/266606)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

По след њи по здрав на шој дра гој

тет ка НА ДИ

од ДО БРИ ЛЕ, ПЕ РЕ, ЛИ ДЕ и ВЕ РЕ
(9/266539)

СЕ ЋА ЊЕ на на шег дра гог

ЈО СИ ФА ЈАН КО ВИ ЋА
1997–2018.

Остао си за у век у на шим ср ци ма.
Тво ја ЛЕ ЛА са НА ДОМ и НЕ НА ДОМ

(32/266634)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Петак, 21. септембар 2018.

22

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

22. сеп тем бра на вр ша -

ва ју се две го ди не от ка -

да ни је са на ма мој во -

ље ни су пруг

УРОШ 

ПО ДУ НА ВАЦ

Ожа ло шће на су пру га

МИЛ КА, оста ла 

род би на и при ја те љи

По чи вај нам у ми ру во -

ље ни наш Уки.

(6/4782)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ВАН ШКУ ЛИЋ
20. IX 2008 – 20. IX 2018.

Вре ме про ла зи, а Ти нам све ви ше не до ста јеш.
Тво ја по ро ди ца

(15/266562)

Се ћа ње на на ше дра ге

ХУ ЂЕЦ

СЛО БО ДАН КУ    и ДУ ША НА

23. IX 2013. 28. IX 2015.

У ми сли ма и ср цу, увек сте са на ма.

Ва ши нај ми ли ји
(21/4782)

ПО МЕН

МИ ЛАН СА ВИЋ

Во ље ни не уми ру док жи ве они ко ји их во ле.

По ро ди ца СА ВИЋ
(40/266661)

Го ди не про ла зе, се ћа ња

оста ју

МИ ЛАН ПЕ КЕЧ

МИ ЈА

Тво ја род би на 

- по ро ди ца НОВ КО ВИЋ

(46/26697)

У су бо ту, 22. сеп тем бра, да ва ће мо го ди шњи по мен на шој  во ље ној

мај ци

ЈО ЗЕ ФИ НИ ЦИН ЦО ВИЋ

За у век тво ји си но ви ЉУ БО МИР и МОМ ЧИ ЛО

(47/266701)

У не де љу, 23. сеп тем бра 2018. на вр ши ће се че тр де сет да на од смр -

ти на шег 

АРО НА ЛА ЗА РО ВА
из До ло ва

То га да на, у 11 са ти, на гро бљу у До ло ву да ва ће мо по мен.

На ша љу бав, се ћа ње и ту га тра ја ће док смо жи ви.

Веч но ожа ло шће ни: су пру га ВИ ДО СА ВА и си но ви 

СА ВА и СТЕ ВИ ЦА

(50/266703)

Исте смо сно ве са ња ли,

истом се на да ли

БИ ЉА НА 

ПО ПО ВИЋ

Шест ме се ци је про шло

ка ко си оти шла ку мо

на ша нај дра жа. Не по -

сто је ре чи ко је би опи -

са ле на шу ту гу. Не до -

ста јеш мно го Би ки.

Тво ја ку ма МА РИ НА 

с по ро ди цом

(51/266711)

22. сеп тем бра 2018. го ди не, у 10 са ти, на вој ло вач -

ком гро бљу, обе ле жи ће мо го ди шњи по мен на шем

дра гом су пру гу, оцу, де ди, пра де ди и све кру

ЈО ВА НУ ВЕ СЕ ЛИ НО ВИ ЋУ
1931–2017.

Би ћеш за у век у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(54/266723)

Про шло је шест ме се ци от ка ко нас је на пу стио

наш во ље ни

МИ ЛАН БО ШКОВ
1957–2018.

По сто је успо ме не ко је не бле де, ра не ко је се не

ле че, су зе ко је се не сушe и бол ко ја не пре ста је.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ЗО РИ ЦА, 

син ЗВЕ ЗДАН и ћер ка ЗВЕ ЗДА НА
(1/266153)

Про шло је де сет го ди на

от ка да си нас на пу стио

МИ ЛИ ВО ЈЕ

МИТ КО ВИЋ

Тво ји: су пру га 

ЉУ БИ ЦА и си но ви 

СТЕ ВА и ЗО РАН 

с по ро ди ца ма

(3/4782)

СЕ ЋА ЊЕ

Че тр на ест го ди на ни је

са на ма

ВЛА ДИ ЦА 
ВИ ДО ЈЕ ВИЋ

Вре ме про ла зи, али не и
ту га за то бом, си не мој
је ди ни.

Тво ја мај ка МИ ЦА, 
ћер ка АНА, син ИВАН

и су пру га ДА ЛИ БОР КА
(4/4782)

16. сеп тем бра на вр шио се пет го ди на от -

ка ко ни је с на ма наш дра ги су пруг, отац и

де да

ВЛА ДИ МИР МА ЛИЋ
1959–2013.

Не ка те у ти ши ни веч ног ми ра пра ти на ша

љу бав ја ча од вре ме на и за бо ра ва.

С то бом у ср цу су пру га НА ТА ЛИ ЈА, ћер ка

ДА НИ ЈЕ ЛА и уну ке МИ ЈО НА и МА ША

(69/266799)

21. сеп тем бра, у 10.30, на Ка то лич ком гро -

бљу обе ле жа ва мо че тр де се то днев ни по -

мен  на шој мај ци и ба ки

КА ДИВ КИ БА РА ШЕ ВИЋ

Жи ве ћеш веч но у на шим ср ци ма, а тво ја

до бр о та ће нас увек гре ја ти.

Ћер ка СА ЊА и уну ци УНА и ЛУ КА

(41/266683)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ВА НО ВИЋ

ЈА ЊА                           МИ ЛАН КО
1939–2007.                                           1935–2013.

Вре ме про ла зи, оста је се ћа ње ис пу ње но ту гом, љу ба вљу и по што -
ва њем.

Ва ша ћер ка АНА

(59/266757)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

22. IX 2018.

ЂУР ЂЕВ КА КО ВА ЧЕ ВИЋ БЕ БА

Про шла је ту жна го ди на от ка да ни си са на ма.

Тво ја мај ка КА ТИ ЦА, син БО ЈАН 

и ћер ка СНЕ ЖА НА с по ро ди ца ма
(23/266696)

24. сеп тем бра 2018. је

го ди ну да на од смр ти

на ше во ље не мај ке

МИЛ КЕ 

ЈО ВА НО ВИЋ

Ве чи то у на шим ср ци ма.

Де ца с по ро ди ца ма

(7(4782)

ЦВЕТ КО 

НИ КО ЛОВ СКИ
24. IX 2010 – 24. IX 2018.

Про ла зе да ни, про ла зе

го ди не.

Ти си за у век у на шим

ср ци ма. 

Су пру га ТРАЈ КА, ћер ке

СЛА ВИ ЦА и ВЕ РИ ЦА 

с по ро ди ца ма

(60/266759)
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Шеснаест го ди на је про шло, а се ћа ње на те бе и да ље не

бле ди

ДЕ СИ МИР ПО ПО ВИЋ

За у век тво ји: АН ДРЕ ЈА, МА ТЕ ЈА, ИРЕ НА и ДРА ГАН
(25/ф-1281)

СЈЕ ЋА ЊЕ

ЕФ ТА НИ КО ЛИЋ
25. IX 2008 – 25. IX 2018.

Го ди не про ла зе у ти ши ни, а про шло их је де сет већ...

На пу стио си нас јед ног ју тра без ијед не ре чи... 

Био си је дан од рет ких ко ји су зна ли до так ну ти ср це

и ду шу...

Био си по се бан, дру ги ма не схва ћен и чу дан, све би

да ли за још је дан за гр љај, за је дан осмех твој, још

јед ну тво ју ри јеч...

На ша љу бав и сје ћа ње на те бе ни ка да не ће умри је ти.

Чу ва ли те ан ђе ли не бе ски.

ЉУ БИ ЦА с по ро ди цом, РАЈ НА 

с по ро ди цом, МИ ЛО ВАН с по ро ди цом 

и БРАН КО с по ро ди цом

(18/266570)

ВА СА ЈЕФ ТИЋ
7. VII 1939 – 21. IX 2013.

И да ље си део нас, мно го нам не до ста јеш.

Тво ји: ША РИ КА, ЖИ КА и ИВА НА

(19/266571)

МИ РО СЛА ВА ХРИБ 

ШАЈ РИХ
21. IX 1989 – 2018.

Тво ји: ма ма НА ДА, син МАР КО, 

се стра БРАН КА и се стри чи на ДУ ЊА

(17/266565

СЕ ЋА ЊЕ

ГОР ДА НА

СПРЕ МИЋ

21. IX 2016 – 21. IX 2018.

Су пру га – мај ка – ба ка

(13/266549)

22. сеп тем бра на вр ша ва се шест ме се ци от ка да

ни је с на ма на ша дра га су пру га, мај ка и ба ка

МА РИ ЈА ПРЕ ДИЋ

Ма ло је ре чи ко ји ма мо же мо ре ћи ко ли ко нам

не до ста јеш.

Во ли мо те.

Тво ји нај ми ли ји
(20/266583)

ГРО ЗДИ МИР 

МИ ЛИ ВО ЈЕ ВИЋ
18. III 2018 – 18. IX 2018.

Мо жда то и ни су зве зде већ ма ли про зор

на не бу...

кроз њих нас оба сја ва све тлост и љу бав

оних ко је сам из гу би ла, та ко ми го во ре да

си сре ћан са на шом Да ни је лом.

Тво ја су пру га

(2/266517)

У су бо ту, 22. сеп тем бра

2018. го ди не на вр ша ва

се по ла го ди не от ка ко

ни је с на ма наш дра ги 

МИ ЛАН 

ЗДРАВ КО ВИЋ

Про ђе и по ла го ди не, а

ми ни ка ко да се на вик -

не мо да нам се ви ше не -

ћеш вра ти ти.

Тво ја СУ ВА ДА 

са кћер ка ма САН ДРОМ

и СНЕ ЖА НОМ

(10/266542)

Го ди ну да на је про шло от ка да ни је с на ма наш во ље ни

СВЕ ТИ СЛАВ ЗЛА ТА НО ВИЋ
Ни кад те не ће мо за бо ра ви ти.

Тво ји нај ми ли ји

(23/266603)

Во ље ној

НА ДИ ДУ КИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(24/266604)

ЕФ ТО НИ КО ЛИЋ
25. IX 2008 – 25. IX 2018.

Та та, иа ко је про шло де сет го ди на ти си и да ље са на ма.

По ро ди ца

(28/266614)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

ПО ЖАР

ИМРЕ КА ТИ
1922–1987.                        1928–2015.

Ћер ка МА РИ ЈА, зет ПЕ РА, уну ка СУ ЗА НА и унук ЈО ВАН

Тро го ди шњи по мен

ЂЕР ЂУ 

ЂЕР ФИ ЈУ

Мно го нам не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(33/266658)

ПО МЕН

25. IX 1978 – 25. IX 2018.

СЛАВ НА 

ЏИВ ЏА НОВ СКИ

Че тр де сет го ди на од

смр ти мо је све кр ве.

Сна ја ЗО РИ ЦА и уну ци

ИВАН и СЛАВ КО

(36/266649)

26. сеп тем бра 2018. го ди не на вр ша ва се два де -

сет две го ди не от кад ни је с на ма наш

ВА СА КЕ ПИЋ

Вре ме не ле чи ту гу, не сма њу је не до ста ја ње, у

ср ци ма на шим жи виш.

Тво ји: су пру га МА ЛЕ НА, син БА НЕ 

и ћер ка БЕ БА
(38/266657)

СЕ ЋА ЊЕ

СТО ЈАН КА 

ТУ ЦИЋ

2008–2018.

Ми ла мо ја мај ко, мно го

ми и да нас не до ста јеш.

По чи вај у ми ру.

БА ТА

(39/266658)

Про шле су че ти ри го ди не от ка да ни је с на ма на -

ша дра га мај ка

ДА РИН КА СТА НИ ШИЋ

Успо ме ну на те бе чу ва ју тво ја де ца

– увек у на шим ср ци ма и ми сли ма.
(52/ф)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15, а четвртком 

и петком 
од 8 до 13 сати
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Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020

Водоснабдевање 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Бу ди те опре зни у са о бра ћа ју,
по го то во у ју тар њим ча со ви ма.
Не до ста так нов ца да ће вам иде ју
за ми ли он глу пих по сту па ка, па
чак и за по зај ми це на цр но. Сми -
ри те стра сти у од но си ма с парт -
не ром и не уле ћи те бр зо пле то у
но ве ве зе.

Не на да ни из да ци ће вас ма ло
по ре ме ти ти, али већ за ви кенд
мо же те оче ки ва ти ве ћи при лив
нов ца и не ки хо но рар ни по сао.
Ва ге ко је су у ве зи има ће ма ње
не су гла си це, а оне сло бод не би -
ће скло не аван ту ра ма. Ра ди те на
свом иму ни те ту.

Мо гу ће је да ће те до би ти по ну -
ду да про ме ни те по сао. Не од би -
јај те, али и не при хва тај те ис хи -
тре но. Пу сти те не ко ли ко да на да
се емо ци је слег ну и од лу чи те
хлад не гла ве. Фи нан си је су со -
лид не. Не ким ис ку ше њи ма тре ба
одо ле ти без об зи ра на страст.

До бар пе ри од за не за по сле не
Би ко ве, јер ће им се ука за ти
при ли ка да до би ју по сао. Во ди те
ра чу на о то ме шта пот пи су је те и
не ула зи те у по сло ве ко ји су на
иви ци за ко на. Ду го го ди шње ве зе
мо гу би ти кру ни са не бра ком, а
не ке ће се, на жа лост, за вр ши ти.

По во љан пе ри од за успе шно
ре ша ва ње имо вин ско-прав них
за вр зла ма. Ко нач но ће све до ћи
на сво је ме сто. Не ма ме ста емо -
ци ја ма ка да је о по слу реч. Сло -
жи те све коц ки це и од ре ди те
при о ри те те. Од лу чи те да ли же -
ли те да бу де те у ве зи или не.

За све бит не од лу ке у свом жи -
во ту ипак са че кај те сле де ћу го -
ди ну. Пре го ва рај те, скла пај те
но ва по слов на по знан ства, али
не пот пи суј те ни шта ове сед ми -
це. Но вац до ла зи и од ла зи.
Осло ни те се на парт не ра, јер то
је ве ли ка и искре на по др шка.

По моћ при ја те ља, род би не и са -
рад ни ка, као и не ко ли ко сит них
до би та ка обе ле жи ће овај пе ри од.
Љу бав не ве зе ко је су по че ле про -
шле је се ни, мо гле би са да би ти
кру ни са не бра ком. По ра ди те ма -
ло на свом фи зич ком из гле ду и
ви ше спа вај те.

Во ди те ра чу на о то ме шта и ко -
ли ко је де те. Ни сте за до вољ ни
сво јим фи нан си ја ма, мно го то га
ка сни, али стр пљи во, по го ди ће
вас ве ћа су ма нов ца. Не од би јај -
те по зив за ино стран ство. Љу бав
је ле па, али је још леп ша ако је
обо стра на. Те сти рај те парт не ра.

И вас са ме ће про сто из не на ди -
ти нов ча ни до би так за ви кенд.
Пре ко ста рих са рад ни ка мо же те
за по че ти но ви по сао, и то са
успе хом. Осо ба ко ју сте сре ли или
упо зна ли пре ко при ја те ља мо же
до не ти ве ли ке про ме не у ваш жи -
вот и окре ну ти га на гла вач ке.

Кре ће те свим сна га ма у ко нач -
не об ра чу не. Са мо хра бро на -
пред, мо же те до би ти и мо рал ну
и фи нан сиј ску са тис фак ци ју. Но -
вац ко ји ка сни ко нач но ће сти ћи.
Не се ди те на две сто ли це, из ма -
ћи ће вам се обе. Не ко ко вас во -
ли, не ће још ду го че ка ти.

Чу вај те од кра ђе сво ја до ку мен -
та, а по себ но кар ти це. Па зи те ка -
ко пре ла зи те ули цу. Мо гу ћи су и
не ки суд ско-ад ми ни стра тив ни
про бле ми. Ду бо ко удах ни те пре
не го што бр зо пле то од ре а гу је те.
Сум ња те у свог по слов ног парт -
не ра. Мо гу ће је да сте у пра ву.

Ако пла ни ра те ор тач ки по сао или
са рад њу са стран ци ма, мо же те
оче ки ва ти со ли дан раз вој си ту а ци -
је. Про сто ће те би ти из не на ђе ни
ко ли чи ном нов ца ко ји ће вам сти -
ћи, али па жљи во њи ме рас по ла жи -
те. Парт нер по ка зу је ви ше не жно -
сти, али ви као да то не ви ди те.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
15. ав гу ста: Ан дри ја ну  – Ире на и Мар јан Кр стић; 20. ав гу ста: Зу за ну – Ма ри је на

и Пе тер Шир ка; 22. ав гу ста: Бран ку – Алек сан дра и Ни ко ла Ма ној ло вић; 2. сеп -

тем бра: Ле ну – Ми ли ца и Жељ ко Пе тро вић; 3. сеп тем бра: Теу – Мар јен ка Га јан и

Адам Стр ка ку шек, Ле о но ру – Алек сан дра Мар ко вић и Иван То мић;  5. сеп тем бра:

Ксе ни ју – Ми ли ја на и Не над Ка нач ки; 6. сеп тем бра: Еле ну – Ми ља на и Да ли бор

Ви дев ски; 7. сеп тем бра: Ду њу – Та ма ра и Алек сан дар Пан тић, Та ру – Ми ља на Ми -

кић Би ро и Бо јан Би ро; 8. сеп тем бра: Јо ва ну – Са ња и Ми лан Мар че тић, Со фи ју –

Алек сан дра и Вла ди мир Ста ме нић, Ле ну – Љи ља на Ада мо вић и Вла ди мир Цвет ко -

вић; 9. сеп тем бра: Да риjу – Ја сми на и Јан Па вел ка.

До би ли си на
20. ав гу ста: Гво зде на – Те о до ра и Иван Ко ва че вић; 22. ав гу ста: Дра гу ти на – Ма ри -

ја на Ста мен ко вић и Иван Су бо тић; 28. ав гу ста: Ду ша на – Је ле на и Жељ ко Ми трић;

30. ав гу ста: Ре љу – Ан дри ја на Сол да то вић; 2. сеп тем бра: Алек сан дра – На та ша Ду -

ми тру и Зо ран Клер; 4. сеп тем бра: Ни ко лу – Бо ја на и Зо ран Ку зма нов, Лу ку – Ни на

По љак и Алек сан дар Са бо вљев; 5. сеп тем бра: Ла за ра – Бран ки ца Јо на Жа ки и Ати -

ла Јо на, Пе тра – Ма ја и Ра до ван Ми ло ва но вић; 6. сеп тем бра: Ан дри ју – Кри сти на и

Осман Ал бу, Ан дре иа – Ђор ђе та и Кри сти ан То до ров; 7. сеп тем бра: Ми ља на – На -

та ша и Да вор Рад ми ло вић, Ву ка на – Ива на Ву ко ма но вић Жи вој нов и Ду шан Жи вој -

нов, Мак си ма – Та ма ра Ра дић и Де ни Лу ка Ба бић; 8. сеп тем бра: Си ме о на – Маг да -

ле на и Ми лош Ра ни са вље вић, Ко сту – Ра дми ла и Ми лан Стој ко вић.

ВЕН ЧА НИ

7. сеп тем бра: Ива на Ђор ђе вић и Ва ња Ми ли ће вић; 8. сеп тем бра: Ива на Пе тро вић и

Ср ђан Ву ко је вић; 9. сеп тем бра: Син ди Спа сић и Бе ла Лен ђел, Де ја на По па дић и Ми -

лан Не ду чић, Та тја на Стој ме но вић и Де јан Штр бац, Ања Рај чић и Ду шан Не шко вић, Та -

ма ра Јов чев ски и Да ли бор То мев ски; 13. сеп тем бра: Бор ка Но ва ков и Го ран Ва сић.

УМР ЛИ

6. сеп тем бра: Ши мон Ха шко (1955), Мир ја на Бар јак та ре вић (1938); 7. сеп тем бра:

Уна Пе тров ски (2016), Бо сиљ ка Вуј чић (1934), Јо ван ка Ра ди са вље вић (1959), Дра -

го мир Гво зде но вић (1939), Жи ва Ар де љан (1935), Ве сел ка Цвет ков ска (1965); 8.

сеп тем бра: Ми о драг До јин (1942), Ру жи ца Ву ја но вић (1944), Ми шо Пе тро вић

(1935), Ми ле ва Осто јић (1937), Ка ти ца Ја ће вић (1934); 9. сеп тем бра: Бо сиљ ка Ра -

до са вљев (1934), Љу бо мир Др ве ни ца (1929), Је врем Ла зо вић (1947); 10. сеп тем -

бра: Бо ра Ђор ђе вић (1937), То пли ца Ми ло ше вић (1961), Не да Шти бин гер (1927),

Ве се лин Бо шко вић (1950); 11. сеп тем бра: Бо ри вој Илић (1952); 12. сеп тем бра:

Јо ви ца Га јин (1950), Иван Ка лић (1941), Са ва Пје шчић (1935), Мир ко Хр жи на

(1933), На да Кар бу нар (1927); 14. сеп тем бра: Са ве та Пур кар (1929).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕШЕЊА – Испуњаљка: либрето, виолина, Јусупов, Балеари, нови-

нар, жандарм.Двострука укрштеница: прогнаник, репресија, опса-

да, ет, грана, ека, Неда, плам, Аса, плева, ни, Елемир, ијекавица, ка-

тамаран. Стиховни анаграми: (1) провалија, (2) Праксител. Укр-

штени слогови: кинологија, Ками, драго, ниво, ди, „Мирандолина”,

је, вита, лоза, Ниса, заостајање.

ЈА ПРАВИЛО

нудим добро:

амбиса  се

чувај, побро!

СТИХОВНИ АНАГРАМИ 

(2) ХЕЛЕНСКИ ВАЈАР

(1) АМБИС

Драга су нам дела

уметничка, стара,

ПРЕСЛАТКИ кипови

хеленског вајара.

ИСПУЊАЉКА

1

2

3

4

5

6

ДВОСТРУКА УКРШТЕНИЦА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Слогови: А, БА, БРЕ, ВИ, ВИ,

ДАРМ, ЖАН, ЈУ, ЛЕ, ЛИ, ЛИ,

НА, НАР, НО, О, ПОВ, РИ, СУ,

ТО.

ВОДОРАВНО: 1. текстуални са-

држај опере, 2. жичани музички

инструмент, 3. руски шаховски

велемајстор (Артур), 4. шпански

архипелаг у Средоземном мору,

5. журналиста, 6. полицајац,

пандур (фр.).

У осенченим пољима, читано

одозго надоле, крије се име и

презиме нашег вајара (на сли-

ци), који је рођен у Банатском Новом Селу, а аутор је скулптуре

„Бели медведи”.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. изгнаник, особа у прогонству, 2. си-
стем присилних казнених мера (лат.), 3. војна акција којом се непри-
јатељ држи у обручу – латински везник, 4. део крошње дрвета – име ау-
стралијског глумца Дарвила, 5. име певачице Украден – ватра, пламен
(песн.), 6. старојудејски цар – остатак при вршају пшенице, 7. ауто-
ознака Ниша – место код Зрењанина, 8. један дијалект српског језика,
9. чамац или брод са два спојена трупа.

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

ВОДОРАВНО: 1. наука о узгајању и селекцији паса, 2. француски пи-

сац (Албер) – мило, 3. површина воде – симбол дидима, 4. комедија

италијанског писца Карла Голдонија, 5. енклитика oд јесте – танана,

витка, 6. навој на завртњу – река у Пољској, 7. кашњење у напредова-

њу.

УСПРАВНО: 1. плетеница – дегенеративна болест кичмене мождине

(мед.), 2. именован, номинован – опак, злобан, 3. али, међутим – мања

војна формација (мн.) – телеграфска ознака за Стару Пазову, 4. нади-

мак глумца Драгомира Бојанића – досадна прича, зановетање, 5. град у

Србији у Поморављу – снови (песн.).



Плод на пре ко гра нич на кул тур -
на раз ме на на ста вље на је не -
дав но ка да су жи те љи До ло ва
го сто ва ли у Те ми шва ру.

Реч је о чла но ви ма фол клор -
них ан сам ба ла, ко ји функ ци о -
ни шу у са рад њи кул тур но-умет -
нич ких дру шта ва „Ба нат ски
вез” и „Јон Кре ан ге” и До ма
кул ту ре. Ону су у не де љу, 9.
сеп тем бра, от пу то ва ли у нај -
ве ћи град у ру мун ском де лу
Ба на та, ка ко би уче ство ва ли на
осмом фе сти ва лу дој ни (у пи -
та њу је вр ста ру мун ске на род -
не пе сме).

По ред на ве де не играч ке гру -
пе, уче сник по ме ну те ма ни фе -
ста ци је из До ло ва био је и Јо -
ван Бол до ви на, ко ји је пе вао
ста ре ру мун ске на род не пе сме
(дој не), као и пред став ни ци
КУД-а „Глен фор Ам ба са дор” –
Са ву Ба ња ша, со ли сту на тру би,
на хар мо ни ци је пра тио ње гов
су гра ђа нин Ра ди ша Но ва ков.

сам иза брао јер сам га до бро
упо знао док сам ра дио као во -
зач у „Скро ба ри”, као и ње го ве
ме шта не, од ко јих су мно ги би -
ли мо је ко ле ге. Са мо на се ље је
за и ста спе ци фич но, а до ско ра
ни смо има ли не ке од нај о снов -
ни јих усло ва за жи вот. Тек пре
пет-шест го ди на до би ли смо
фик сне те ле фо не, а струј ни на -
пон је био све га до сто осам де -
сет вол ти, што ни је мо гло да
че сти то по те ра ни хи дро фо ре.
Са да је то бо ље, али ми је ди ни
у гра ду и да ље не ма мо ква ли -
тет ну пи ја ћу во ду. Ова на ша
не да ни је за пи ће, већ те шко
мо же да про ђе и као тех нич ка.
Ни је нам ја сно због че га ни -
смо при кљу че ни на глав ни вод
ка да је ишао за Ка ча ре во. Ипак,
оста вље не су шах те, а на јед -
ној је не дав но по ста вље на че -
сма, па се с ње снаб де ва мо град -

је про вео у „Скро ба ри”, од
ко је је и до био стан. Док је
ра дио, би ло му је од лич но,
али и он се сла же с ком ши ја -
ма у ве зи са свим на ве де ним
про бле ми ма. Пре све га ка да
је реч о во ди, јер је ап сурд но
да они у 21. ве ку ни су при -
кљу че ни на град ски во до вод,
на ро чи то ако се зна да је во -
да из њи хо вих хи дро фо ра

Петак, 21. септембар 2018.
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За по је ди не (ле ги тим не) де ло -
ве Пан че ва мно ги жи те љи на -
шег гра да го то во да ни су чу ли.
Ако и је су, те шко да има ју пој -
ма где се то на ла зи. А не ки
дру ги, ко ји не што о то ме и зна -
ју, пи та ју се ко мо же та мо да
жи ви.

Да не во ља бу де ве ћа, слич но
ми сле и број ни ста нов ни ци тих
за ба че них на се ља. Ка жу да су
на њих сви за бо ра ви ли и се те
их се по вре ме но тек де кла ра -
тив но, пред не ко гла са ње. А
мо жда ни та да...

Јед но од нај за ба че ни јих и нај -
и зо ло ва ни јих на се ља Пан че ва,
ко је фор мал но ва жи за део јед -
не град ске ме сне за јед ни це
(Гор њи град), је сте Скро ба ра.

Оно прак тич но по сто ји пре -
ко сто го ди на, још од вре ме на
ка да је та мо на ста ла пр ва фа -
бри ка скро ба. Екс пан зи ју је до -
жи ве ло пе де се тих го ди на про -
шлог ве ка с раз во јем по ме ну те
ин ду стри је, а тре нут но у ње му
ег зи сти ра око сто пе де сет до -
ма ћин ста ва или бли зу пет сто
љу ди, бу ду ћи да је, упр кос све -
му, по след њих го ди на у том
на се љу све ви ше де це.

За не у пу ће не, Скро ба ра се
на ла зи на око по ла пу та до Ка -
ча ре ва или тек не ко ли ко ки -
ло ме та ра до по след њих град -
ских ку ћа, пет до бу вља ка, а
око осам ки ло ме та ра до град -
ског је згра. Не та ко да ле ко?
Или, мо жда, је сте. За оне на -
вик ну те на град ски ком фор са -
свим си гур но...

А и са ми Скро бар ци углав -
ном де ле та кво ми шље ње. На -
рав но, из дру ге пер спек ти ве,
јер сма тра ју да су тре ти ра ни
као гра ђа ни дру гог ре да. Ка ко

ЖИ ВОТ ЉУ ДИ У ЗА БА ЧЕ НИ ЈИМ ПАН ЧЕ ВАЧ КИМ НА СЕ ЉИ МА

И СКРО БА РА ЈЕ (ВАЉ ДА) ДЕО ГРА ДА!

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

не по вољ но сти ма. По ред не до -
стат ка во де, не ма мо ни ка на -
ли за ци ју, о ко јој у ова квим
окол но сти ма те шко мо же мо да
раз ми шља мо, без об зи ра на то

ро чи то су би ли по пу лар ни пр -
во мај ски тур ни ри.

– Ипак, ве о ма че сто сам се
осе ћао као да смо мал те не пот -
пу но изо ло ва ни. Је дан од про -

про мет ној са о бра ћај ни ци, ко -
јом во зи ла ју ре без об зи ра на
огра ни че ње до пе де сет ки ло -
ме та ра на сат. По ред по ме ну те
про дав ни це по сто јао је рад нич -
ки ре сто ран у ко ји су мо гла да
до ђу и тре ћа ли ца, а у јед ном
мо мен ту је био ве о ма екс клу -
зив но сре ђен, али то ни је ду го
тра ја ло. Чак и та рад ња би пре
две го ди не би ла за тво ре на да

ФОЛ КЛО РА ШИ У РУ МУ НИ ЈИ

До лов ци у Те ми шва ру

прак тич но на дел ска, а до че -
сме, та мо и на зад, тре ба да
пре ђе три ки ло ме тра.

Због та квих окол но сти, кад
не ће ко је над ле жан, ови и дру -
ги жи те љи Скро ба ре би ли су
при ну ђе ни да не ке про бле ме
са мо и ни ци ја тив но ре ша ва ју.
Та ко су из гра ди ли ста зу од пр -
ве ку ће из сме ра Пан че ва до
око ки ло ме тра уда ље не (је ди -
не) про дав ни це пре ко пу та фа -
бри ке. Али рад ни ци не ког ко -
му нал ног пред у зе ћа су по том
та мо не што ко па ли с на ме ром
да то бо же по пра ви не ке ства -
ри. Но ус пут су раз ру ши ли по -
ме ну ту ста зу и ни кад је ни су
вра ти ли у пр во бит но ста ње, под
из го во ром да не по сто ји у пла -
но ви ма и да је не ле гал но из -
гра ђе на?!

Тек јед на про дав ни ца...
Са да љу ди из уда ље ни јих ку -
ћа, до те рад ње мо ра ју ићи по

је ни је узео при ват ник Де јан
Ва сић, ко ји не спо ри да је во да
нај тра же ни ји ар ти кал, а од мах
за тим и ал ко хол но пи ће, јер
Скро бар ци не ма ју дру го ме сто
за оку пља ње.

Не ма ни игра ли шта, па се
де ца игра ју тик уз ко ло воз, што
је ве о ма ри зич но. Би ло је и
пред ло га да се по ста ви ле же ћи
по ли ца јац, али на овом пу ту
то ни је мо гу ће због ве ли ких
бр зи на. По сто ја ла је и шко ла,
по том јед но вре ме са мо ис ту -
ре на оде ље ња ни жих раз ре да,
да би он да и то би ло уки ну то,
па је ау то бус во зио де цу у град -
ске обра зов не уста но ве, пре све -
га у ОШ „Ва са Жив ко вић”, а
да нас се уче ни ци ко ри сте ре -
дов ним град ским пре во зом.
Про стор шко ле је по том пре -
тво рен у омла дин ски клуб, у
ко јем су се љу ди дру жи ли уз
сто ни те нис, шах и дру ге ак -
тив но сти. Све то је утих ну ло
сре ди ном осам де се тих го ди на
про шлог ве ка.

Без об зи ра на све, на се ље се
под мла ди ло, што је го то во не -
ве ро ват но ако се зна ка ква „бе -
ла ку га” вла да око ло. То сва ка -
ко тре ба да за ин те ре су је оне
ко ји се за ла жу за по ди за ње на -
та ли те та.

И та ко, док Скро бар ци гро -
зни ча во иш че ку ју во ду, ка на -
ли за ци ју, бо ље пу те ве и што -
шта дру го, на да ју се да ће им
мо жда но ва (не мач ка) фа бри -
ка до не ти (еко ном ски) бо љи -
так. Због то га су, ваљ да, не ки
већ по че ли да ди жу це не не -
крет ни на...

и не би ка да су фик сну те ле -
фо ни ју до би ли тек пре не ко -
ли ко го ди на, ка да је она већ
уве ли ко гу би ла тр ку с мо бил -
ним тех но ло ги ја ма.

Због све га то га еки па „Пан -
чев ца” не дав но је по се ти ла тај
део гра да и по раз го ва ра ла с та -
мо шњим жи те љи ма о све му
што их ти шти.

Пи ја ћа во да на су шно по треб на
Је дан од њих је се дам де се то -
го ди шњи Љу бо мир Бо ро је вић
(70), ко ји је ра дио у Скро ба ри,
а у то на се ље се до се лио пре
де се так го ди на. Ње го ва ку ћа се
на ла зи у јед ној од не ко ли ко
спо ред них ули ца, ко је се ули -
ва ју у глав ни пут (ка Ка ча ре -
ву), под име ном Мар ша ла Ти -
та. До не дав но су се сви ста нов -
ни ци овог на се ља во ди ли као
да жи ве у њој, да би тек пре го -
ди ну да на до би ли на зи ве ули -
ца (и но ве бро је ве), а за ни мљи -
во је да све оне но се име на цве -
то ва – љи ља на, јор го ва на, ири -
са, гер бе ра...

– Ме ђу тим, оне ни су та ко
ро ман тич ног из гле да, бу ду ћи
да су ле ти углав ном пра шња -
ве, а зи ми блат ња ве. Али шта
да ра ди мо, пре о ста је са мо да
се на да мо да ће јед ног да на
оне до би ти нор мал но об лич је.
Што се ме не ти че, ово место

ском во дом. Ипак, то ни је до -
вољ но за ово ли ки број љу ди,
али је и то бо ље не го док смо
би ли при ну ђе ни да ку пу је мо
фла ши ра ну или да је до но си -
мо с ка ча ре вач ког би ва то ри ју -
ма – ис ти че Љу бо мир.

Ње гов ком ши ја и при ја тељ
Дра ган Да кић (57) ка же да су

му се родитељи ова мо на се ли -
ли пе де се тих го ди на про шлог
ве ка, ка да су, као и мно ги дру ги
из ру рал них сре ди на, у ове кра -
је ве до шли „тр бу хом за кру хом”.
И на шли по сао у фа бри ци ко ја
се та да зва ла Ин ду стри ја скро -
ба Ја бу ка, а око ње је фор ми ра -
но ин ду стриј ско на се ље.

– Мо ји по кој ни отац и мај ка
го ди на ма су та мо ра ди ли, као
и го то во сви из ком ши лу ка. Тек
ка сни је су до ла зи ли дру ги љу -
ди и са мо и ни ци ја тив но гра ди -
ли ку ће, па се на се ље при лич -
но про ши ри ло упр кос мно гим

Чесма на петсто душа

Уместо решења остале рупе с кабловима

Васо живи тик уз фабрику

Дугогодишњи Скробарци – Љубомир и два Драгана

У јединој продавници најбоље иде вода

бле ма био је и остао не при ја -
тан ми рис од от пад них во да
ко је на ста ју раз град њом ку ку -
ру за сум по ром. То га је да нас
ма ње, али се још увек при лич -
но осе ћа. Оно што нас ти шти,
је сте и на пла та услу ге од но -
ше ња сме ћа по кри те ри ју му
ква дра ту ре. За то ја због ку ће
на спрат пла ћам 1.200 ди на ра
ме сеч но, а из ба цим са мо јед ну
ке су не дељ но, док љу ди у гра -
ду, ко ји жи ве по ста но ви ма,
има ју не у по ре ди во ма ње ра чу -
не. С дру ге стра не, све га су три
кон теј не ра на то ли ко љу ди, а и
они се рет ко пра зне, па се за
не ко ли ко да на око њих ство ре
пра ве ди вље де по ни је, ко је раз -
ву ку мач ке и пси – при ча Дра -
ган.

Ва со Скр чев ски жи ви на -
до мак фа бри ке, у Ули ци мар -
ша ла Ти та 41, у ста ром објек -
ту, ко ји је не кад био управ на
згра да фир ме. Та мо је од
1975. го ди не, а цео рад ни век

што она већ по сто ји у бу ду ћој
не мач кој фа бри ци, не да ле ко
одав де. До тле смо „осу ђе ни”
на сеп тич ке ја ме, ко је су пу не
због пре за си ће ног зе мљи шта,
па ко па мо пре лив не, а и оне
за крат ко вре ме по ста ну ма ле.
Ов де има и мно го ста рих љу -
ди и до бро би до шла јед на ам -
бу лан та, чи ја је из град ња за -
по че та сре ди ном де ве де се тих
го ди на про шлог ве ка. Ве ли ки
про блем је и бу ка ко ју про из -
во де ау то мо би ли и, на ро чи то,
шле пе ри, па кад пад не ноћ,
за мно ге по чи ње ноћ на мо ра,
бу ду ћи да се све тре се, лу па,
уда ра, јер је и пут ве о ма лош.
Због све га то га не сме мо да
отва ра мо про зо ре – на во ди
Дра ган.

Он, ипак, ис ти че да је до бро
што при па да ју Ме сној за јед ни -
ци Гор њи град, па ре ци мо пла -
ћа ју ау то бус по јеф ти ни јој град -

ској та ри фи, а при се ћа се и не -
ких бо љих вре ме на ка да се при -
сни је дру жи ло. С дру ге стра не,
на обли жњем На де лу мо гла се
упе ца ти и ква ли тет на ри ба, по -
пут ша ра на, па је и ње го ва мла -
ђа ћер ка успе ва ла да уло ви по -
не ког ка пи тал ца, што је да нас,
због за га ђе ња тог во до то ка, пот -
пу но не за ми сли во.

Пре ску па „хи ги је на”
По ма ло је но стал ги чан и ње -
гов име њак Дра ган Бо ја нић
(48), ко ји у Скро ба ри жи ви од
ро ђе ња и до бро пам ти игра ње
фуд ба ла на игра ли шту, а на -



Пе то ко ло Др жав ног пр вен ства
у спорт ском пе ња њу би ће одр -
жа но у Пан че ву у су бо ту, 22.
сеп тем бра, а ор га ни за тор је
Пла ни нар ско-еко ло шки клуб

„Со ко” из Пан че ва, уз по др шку
Спорт ско-пе њач ког са ве за Ср -
би је и Гра да Пан че ва.

Над ме та ње ће стар то ва ти по -
ме ну тог да на у 9 са ти у по пу -
лар ној Ба ру та ни, тач ни је на та -
мо шњој ве штач кој сте ни. Про -

грам је ве о ма згу снут, а би ће
за сту пље не две ди сци пли не –
бр зин ско и те жин ско пе ња ње.
Уче сни ци ће би ти по де ље ни у
ви ше гру па пре ма ста ро сним

ка те го ри ја ма – од ше сто го ди -
шњих ма ли ша на до се ни о ра.
Оче ку ју се так ми ча ри с ра зних
стра на Ср би је – из Бе о гра да,
Но вог Са да, Ни ша, Су бо ти це,
Ужи ца... Сат ни ца мо же би ти
ко ри го ва на у од но су на број
при ја вље них, а овај до га ђај по -
тра ја ће све до ка сних по по -
днев них ча со ва.

Ин те ре сант но је да ће се
2020. го ди не у То ки ју спорт -
ско пе ња ње пр ви пут на ћи на
олим пиј ским игра ма.

Рај цу, Руд ни ку... Нас три де сет
че тво ро би ли смо и на ко лек -
тив ном ак тив ном од мо ру на
Кр фу са успо ном на Пан то кра -
тор. Та да смо об и шли и Срп -
ску ку ћу на том остр ву, као и
чу ве ни Ви до – ис ти че Глу мац.

да је нео п ход на и аде кват на
тех нич ка опре ма, ко ја под ра -
зу ме ва и ка ци ге. До го дио нам
се је дан пад, али је, на сре ћу,
де вој ка би ла ве за на, па је све
про шло без ика квих по сле ди -
ца. Та кви те ре ни зах те ва ју пот -
пу ни опрез и због то га што је
ева ку а ци ја из у зет но те шка. За -
то је оба ве зна не ка вр ста се -
лек ци је гру па, па по чет ни ци
ни су ишли на ви со ко гор ске по -
ду хва те – ка же се кре тар ПД-а
„Је ле нак”.

За до вољ ни и по чет ни ци
Ка да је о то ме реч, би ло је и
ак ци ја у ко ји ма су мо гли да
уче ству ју и они без не ког ве -
ли ког ис ку ства.

– Има ли смо и на Дур ми то -
ру та ко зва не по чет ни ке, ко ји
су углав ном ишли на ру те ко је
су тра ја ле по три-че ти ри са та,
за раз ли ку од не ких ви ше стру -
ко ду жих, по пут оних на Про -
кле ти ја ма са два де сет ки ло ме -
та ра пе ша че ња уз хи ља ду
шестсто ме та ра успо на. По ред
то га, за све гра ђа не смо има ли
би ци кли стич ке ту ре по око ли -
ни, као ре ци мо до Ива но ва, Бе -
о гра да или Сеф ке ри на, ка да су
љу ди мо гли да схва те ко ли ко
је око ли на Пан че ва ле па. Би -
ло је и јед но днев них ак ци ја,
по пут оних на Див чи ба ра ма,

ЛЕТО У ПРИРОДИ
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АК ТИВ НО ЛЕ ТО ПЛА НИ НАР СКОГ ДРУ ШТВА „ЈЕ ЛЕ НАК”

ОД ДУР МИ ТО РА И ПРО КЛЕ ТИ ЈА ДО КР ФА И КАЈ МАК ЧА ЛА НА

вр хо ви на ко је се пе ње по вер -
ти кал ним сте на ма и хо да се
ста за ма обез бе ђе ним сај ла ма,
што пред ста вља ком би на ци ју
пла ни на ре ња и ал пи ни зма, ка -

ма ке дон ски Пе ли стер и на ле -
ген дар ни Кај мак ча лан. Мо жда
нај за ни мљи ви ја ак ци ја би ла она
на ита ли јан ским До ло ми ти ма
у тра ја њу од не де љу да на. То су

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Тробојка
Дра же сна ма ца, ста ра око го ди ну
да на, не дав но је за др жа на у при -
вре ме ном сме шта ју због опо рав ка
на кон сте ри ли за ци је, али мо ра што
пре да на ђе дом бу ду ћи да јој овај
сме штај ис ти че за не ко ли ко да на
и мо ра ће да се вра ти на ули цу ако
не бу де збри ну та.

Са да је очи шће на од спо ља шњих
и уну тра шњих па ра зи та, а при ми ла је и пр ву вак ци ну.

Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на број те ле фо на
064/127-02-61.

Пити
Ова ме шан ка, ста ра око две го ди не,
ко ја у се би но си крв ста фор да, про -
на ђе на је у ве о ма ло шем ста њу у
јед ном дво ри шту у цен тру гра да,
на кон што је др жа на на крат ком
лан цу у сме ћу и из ме ту.

На кон свих тих му ка Пи ти је раз -
и гра на, ак тив на, ја ка и пот пу но опо -
ра вље на и, што је нај ва жни је, на ла зи се на си гур ном; сте ри -
ли са на је и би ће чи по ва на на но вог вла сни ка, ко ји мо ра да
по се ду је основ не усло ве за удо мља ва ње ова квог пса.

Кон такт-те ле фон: 064/217-48-80.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације 
се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Јед но од нај пре по зна тљи ви јих
удру же ња у гра ду (и ши ре) по -
све ће них ак тив но сти ма у при -
ро ди сва ка ко је Пла ни нар ско
дру штво „Је ле нак”.

А ле то је го ди шње до ба ка -
да је од ла зак на ве ће над мор -
ске ви си не ку ди ка мо јед но -
став ни ји.

Сто га ни ове го ди не чла но -
ви по ме ну те ор га ни за ци је ни -
су се де ли скр ште них ру ку...

У лет њем ка лен да ру Пла ни нар -
ског дру штва „Је ле нак”, као и
сва ке го ди не, би ло је си ја сет ин -
те ре сант них са др жа ја. Или, ка -
ко ка же се кре тар тог удру же ња
Ми лан Глу мац – ово го ди шње
нај то пли је до ба би ло је ве о ма
ам би ци о зно и зах тев но што се
ти че са вла да ва ња успо на, с об -
зи ром на то да је ви ше пу та тре -
ба ло „осво ји ти” пла ни не ви со ке
и пре ко две хи ља де ме та ра.

– Ове го ди не смо чак два пу -
та ишли на Дур ми тор, где смо
се пе ња ли на ма ло не го сто љу -
би ви је вр хо ве. У Цр ној Го ри
смо по хо ди ли ин те ре сант ну
пла ни ну Ма га ник, с ве о ма не -
при сту пач ним те ре ни ма, без
мар ки ра них ста за. Та мо смо се
по пе ли на вр хо ве ко ји су из -
над две хи ља де ме та ра – на
Жу ту гре ду и Сте ва нов врх.
При ли ком кре та ња смо ко ри -
сти ли ма пе, ком па се и џи-пи-
-ес, а и во ди чи су би ли из у зет -
но спрем ни за те зах тев не ак -
ци је, с об зи ром на то да се та -
мо, за раз ли ку од те ре на ко ји
се у Ср би ји сма тра ју не при сту -
пач ним, где је ре ла тив но ла ко
ко ри го ва ти гре шку, ра ди о про -

ла ску кроз ка ме ни те ру пе од
не ко ли ко ме та ра до не ко ли -
ко де се ти на ме та ра. Те шко
их је чак и ре чи ма опи са ти –
на во ди Глу мац.

Опа сни До ло ми ти
Број чла но ва ко ји су уче ство -
ва ли у овим ви ше днев ним и

ком плек сним ак ци ја ма кре тао
се од два де сет до три де сет, а
они мо ра ју би ти бес пре кор но
фи зич ки, кон ди ци о но и мен -
тал но спрем ни, јер су на по ри
из у зет но ве ли ки.

– Би ли смо и на Про кле ти -
ја ма, где смо са вла да ва ли успо -
не на че ти ри вр ха од пре ко две
хи ља де ме та ра, а од јед ног, тех -
нич ки зах тев ног, од у ста ли смо
због то га што је па да ла ки ша и
све је по ста ло кли за во и ве о ма
опа сно. Дан ра ни је смо, ре ци -
мо, уз мно го му ке, са вла да ли
врх Про сип ви сок 2.524 ме тра,

на гра ни ци са Ал ба ни јом, а
успон је тра јао шест са ти. Ор -
га ни зо ва ли смо и од ла зак у ру -
мун ски при род ни ре зер ват Ре -
те зат и пе ња ње на кар пат ски
врх Пе ла га слич не ви си не. Јед -
на гру па на шла се и на Пи ри -
ну, на тре ћем вр ху на Бал ка ну
(2.900). Пе ња ли смо се и на

По треб но: 1,5 кг со ма и/или
дру ге реч не ри бе, ки ло грам
цр ног лу ка, че ти ри де ци ли -
тра бе лог ви на, ка ши ка сир -
ће та, 1,5 дл уља, по јед на ка -
ши чи ца љу те и слат ке мле -
ве не па при ке, 4-5 зр на би бе -
ра, ка ши ка па ра дајз-пи реа,
ка ши ка пер шу на, ка ши чи -
ца це ле ра, мле ве ни би бер и
со.

При пре ма: Очи сти те и опе -
ри те ри бу, на тр љај те је со љу
и би бе ром, па је пре лиј те
сир ће том и оста ви те да од -
сто ји сат вре ме на.

У ве ћој по су ди про пр жи те
сец ка ни лук на уљу, а за тим
поспи те љу том и слат ком мле -
ве ном па при ком, до дај те би -
бер у зр ну, па ра дајз-пи ре, три
ка ши ке ви на, пер шун и це -
лер и до бро про ме шај те.

На то ста ви те ри бу исе че -
ну на ве ће ко ма де и пр жи те
је на вр ло ла га ној ва три око
45 ми ну та. Не мој те ме ша ти,
већ је са мо че шће про тре си -
те. При кра ју до дај те ви но и
још ма ло дин стај те.

По слу жи те уз ба ре ни кром -
пир. При јат но!

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТИ СА УДИ ЦЕ

РИБЉИ ПАПРИКАШ 

У БА РУ ТА НИ, 22. СЕП ТЕМ БРА

Пр вен ство Ср би је 
у пе ња њу

Дурмитор – Црвена греда, 2.164м

Успон на Пантократор

Национални парк Ретезат

Доломитска језа



У ор га ни за ци ји Џу до клу ба
„Ака де ми ја Јо чић” из Стар че -
ва, про шлог ви кен да је у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту одр жа -
но тра ди ци о нал но над ме та ње
под на зи вом „Тур нир ма лих
шам пи о на”.

Уче ство ва ло је ви ше од 200
ма лих бо ра ца из 28 клу бо ва, а
ор га ни за ци ја је и овог пу та би -
ла на нај ви шем ни воу. Нај у -
спе шни ји су, по тра ди ци ји, за -
слу жи ли вр хун ски ура ђе не ме -
да ље и пе ха ре. Ни сам по че так
школ ске го ди не и но ви те ти у на -
чи ну при ја вљи ва ња так ми ча ра
ни су мо гли да по ква ре ути сак са
овог сјај ног џу до-так ми че ња. Да
ли је би ла слу чај ност или на -
ме ра, тек, чел ни љу ди ЏСС-а
су на овај тур нир по сла ли ма -
њи број су ди ја. Ипак, ор га ни - за тор је, пре све га за хва љу ју ћи

свом ау то ри те ту у џу до-све ту,
ус пео да ре ши ма ли про блем,
па је све про те кло у нај бо љем
ре ду.

У укуп ном пла сма ну „ака -
дем ци” су би ли нај бо љи, с три -

на ест ме да ља, ис пред ЏК-а
Труд бе ник Кор те га. Као по на -
ви ци, Ду ња Јо чић, Пе тар Сто -
јић и Пре драг Ка ци јан убе -
дљи во су три јум фо ва ли у сво -
јим ка те го ри ја ма. Ни шта ло -
ши ји ути сак ни су оста ви ли ни

ви це шам пи о ни: Ма те ја Илић,
Го луб Стри гић, Ања Сто јић и
Ми ка и на Јо ва но вић, а брон -
за ма су се оки ти ли: Ања и Бог -
дан Ма тић, Не ма ња Јо вић,
Угље ша Пеј чић и Ни ко ла Ер -
де ља нац.

Би ла је то див на ма ни фе ста -
ци ја џу до-спо р та у на шем гра -
ду, а до ма ћин за на ред ну го -
ди ну на ја вљу је пра ви спек такл
за „ми ни-ју би леј”, ка да ће „Тур -
нир ма лих шам пи о на” про сла -
ви ти пе ти ро ђен дан.

Мно го успе ха на „Тур ни ру
ма лих шам пи о на” има ли су и
чла но ви ЏК-а Је дин ство из Ка -
ча ре ва.

За нај у спе шни јег бор ца про -
гла шен је Не ма ња Ни шић, а
по ред ње га злат не ме да ље су
осво ји ли Ја на Пе ји но вић и
Ан дри ја на Кр те нић. Сре бром
се оки ти ла Ма ри ја Пе нев ски,
а брон зе су за ра ди ли: Ва си -
ли ја Сто шић, Ми хај ло Ан ђе -
ло вић, Мар ко Ша рац и Алек -
са Лех ни. 

Иду ћег ви кен да стар ту је но ва
пр вен стве на тр ка за бо до ве у
Пр вој ли ги „Се вер”. Ру ко ме та -
ши Ја бу ке у но ву се зо ну ула зе
са ста рим ам би ци ја ма, али с
но вим тре не ром. Шеф струч -
ног шта ба по стао је Ни ко ла Ја -
нев ски, ко ји је про шле се зо не
играо на по зи ци ји ле вог кри -
ла, али је и во дио ка дет ску еки -
пу Ја бу ке. Мла дом струч ња ку,
ко ји уско ро по ста је ди пло ми -
ра ни про фе сор ру ко ме та, ру -
ко вод ство РК-а Ја бу ка ука за ло
је ап со лут но по ве ре ње и пу ну
по др шку у но вом иза зо ву.

С об зи ром на то да су прет -
ход ну се зо ну у Пр вој ли ги „Се -
вер” ру ко ме та ши из ме ста на -
до мак Пан че ва за врши ли на
дру гом ме сту, на ко рак од пла -
сма на у Су пер Б ли гу, нор мал -
но је да су ам би ци је и у но вој
так ми чар ској го ди ни ве ли ке.

Оно што све сим па ти зе ре овог
спорт ског ко лек ти ва мо же да
ра ду је, је сте чи ње ни ца да су
сви игра чи из прет ход не се зо -
не оста ли у еки пи, а до шло је и

не ко ли ко но вај ли ја и не ко ли -
ко игра ча из ка дет ске еки пе,
па је са да кон ку рен ци ја у ти му
још ја ча.

На по зи ци ји гол ма на ту су
Ми та нов ски, Јан дрић и Ма ли -
ћа нин. Крил не поз ци је по кри -
ва ју: Илић, Ди ми три је вић, Пе -
шић, Ми лен ко вић и Да мја нов -
ски. Бе ко ви су: Пе шко, Јо ва -

нов ски, Спа сић, Трај ко вић, Ћо -
сић, Трај ков ски и Ми тро вић,
а за ме сто пи во та бо ри ће се
Мир ја нић, Ви тас, Кр стев ски и
Ва ци.

То ком при прем ног пе ри о да
Ја бу ча ни су од и гра ли и не ко -
ли ко кон трол них утак ми ца, па
сви у клу бу је два че ка ју ста рт
пр вен ства. У пр вом ко лу, у су -
бо ту, 22. сеп тем бра, Ја бу ка го -
сту је у Ба нат ском Кар лов цу, а
утак ми ца по чи ње у 19 са ти.

Му шка и жен ска еки па РК-а
До ло во, ко је се та ко ђе над ме -
ћу у овом ран гу так ми че ња, го -
сто ва ће у Те ме ри ну.

СПОРТ
Петак, 21. септембар 2018.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Де2)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Пр во ко ло у Ко стол цу

Пред сво јим 
на ви ја чи ма про тив
Оби ли ћа

Љу би те љи игре с ле пљи вом лоп -
том ко нач но су до че ка ли сво -
јих пет ми ну та. Иду ћег ви кен -
да по чи ње но ва пр вен стве на
тр ка за бо до ве у Су пер ли ги за
ру ко ме та ше, у ко јој ће, бар ка -
да је наш град у пи та њу, све
очи би ти упр те у ру ко ме та ше
Ди на ма.

По пу лар ни „жу то-цр ни” с Та -
ми ша, ко ји су у не ко ли ко ми -
ну лих се зо на за ди ви ли ру ко -
мет ну Ср би ју и ре ги он, у но ви
по ход у ели ти ула зе са из ме -
ње ним играч ким ка др ом у од -
но су на про шлу се зо ну. Мно ги
мом ци су оти шли, али сти гла
су вред на по ја ча ња. По ред Зла -
та но ви ћа, Ми ло ше ви ћа и Вуч -
ко ви ћа, ис ку сних ру ко мет них
ву ко ва ко ји су одав но за ду жи -
ли жу то-цр ни дрес, ових да на
су у Ди на мо сти гли и де сно -
крил ни на па дач Дар ко Ми лен -
ко вић, ко ји је про шле се зо не
играо у Вра њу, као и Ми лош
Ко ста ди но вић, та ко ђе де сно
кри ло и не ка да шњи ре пре зен -
та ти вац на ше зе мље, осва јач
ме да ље на Европ ском пр вен -
ству 2012. го ди не.

РУ КО МЕ ТА ШИ ДИ НА МА СТАРТУЈУ У СУПЕРЛИГИ

ПЕТ КО ВИЋ: ЖЕ ЛИ МО У ПЛЕЈ-ОФ

– Има ли смо мно го про бле ма
то ком при прем ног пе ри о да. Број -
не по вре де су нам пот пу но по ре -
ме ти ле си стем ра да, али шта је –
ту је. Сто ја но вић ни је од и грао
ни јед ну кон трол ну утак ми цу, Бу -
њев че вић је био на рас по ла га њу
на са мо јед ном ме чу. Али не ма
вре ме на за ку ка ње, у по след њих
че тр на ест да на мом ци ра де до -
бро, по све ће ни су тре нин зи ма,
што нам ули ва до дат ни оп ти ми -

У глав ном гра ду Ру му ни је
про шлог ви кен да одр жа но је
Бал кан ско пр вен ство у те -
квон ду, на ко ме се над ме та -
ло 560 бо ра ца. На том пре -
сти жном так ми че њу у Бу ку -
ре шту у са ста ву ре пре зен та -
ци је Ср би је би ли су и на ши
су гра ђа ни Алек сан дар Ба та -
ло, Ми ња Бо јо вић и Ла ра Бо -
кун, ко ји су осво ји ли јед ну
сре бр ну и две брон за не ме -
да ље.

Се ни ор Алек сан дар Ба та ло
над ме тао се у ка те го ри ји до
58 кг. Он је у пр вој бор би са -
вла дао рива ла из Мол да ви је,
а по том је због по вре де мо рао
да пре да меч ал бан ском ре -
пре зен та тив цу при ре зул та ту
12:17, па је осво јио брон за но
од лич је. Ми ња Бо јо вић се над -
ме та ла у гру пи ју ни ор ки до

63 кг. У пр вом ко лу је по бе -
ди ла так ми чар ку из Бу гар -
ске, а по том је из гу би ла од
ри вал ке из Ру му ни је, па је и
она за слу жи ла брон зу. Ка дет -
ки ња Ла ра Бо кун осво ји ла је
ви це шам пи он ску ти ту лу у ка -
те го ри ји пре ко 59 кг. У по лу -
фи на лу је по бе ди ла до ма ћу
так ми чар ку са 20:6, а по том
је, та ко ђе од Ру мун ке, из гу -
би ла са 20:3.

На ред ног ви кен да на ши су -
гра ђа ни ће на сту пи ти на Ку -
пу Ср би је. То так ми че ње ујед -
но ће би ти и ква ли фи ка ци о -
ни тур нир за од ла зак на
Европ ско пр вен ство за ка де -
те, ко је ће би ти одр жа но у
но вем бру у Шпа ни ји. Нај ве -
ћу шан су за од ла зак на тај
ве ли ки тур нир има ју Ла ра Бо -
кун и Лу ка Ба бић.

БАЛ КАН СКИ ШАМ ПИ О НАТ У ТЕ КВОН ДУ

СРЕ БРО И ДВЕ БРОН ЗЕ

зам. У пр вом ко лу го сту је мо у
Ко стол цу, тра ди ци о нал но, на -
шем не у год ном про тив ни ку.
Ипак, ве ру јем да ће мо ис ко ри -
сти ти сва ку при ли ку ко ја нам се
ука же и да ће мо се у Пан че во
вра ти ти као по бед ни ци. Наш циљ
је пла сман у плеј-оф, па се на -
дам да ће 29. сеп тем бра, ка да
бу де мо до ма ћи ни Оби ли ћу, Ха -
ла спор то ва би ти пу на и да ће на -
ши на ви ја чи до ћи да нас по др же

– ре као је пр ви тре нер Ди на ма
Иван Пет ко вић.

Пан че во је град ко ји во ли
ру ко мет. Има и због че га. За то
не тре ба сум ња ти да ће и ове
се зо не у Су пер ли ги Ср би је на -
ши су гра ђа ни би ти „играч ви -
ше” у свим ду е ли ма ди на мо -
ва ца у Ха ли спор то ва на Стре -
ли шту. Али че сто и на го сто ва -
њи ма... Баш као што је би ло и
у про шлој се зо ни.

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ЈА БУ ЧА НИ КРЕ ЋУ ИЗ КАР ЛОВ ЦА

У Сен ти је про шлог ви кен да
одр жан ме ђу на род ни ме мо -
ри јал ни тур нир у рва њу под
на зи вом „Ни ко ла Ву ков”. Уче -
ство ва ло је пре ко 300 мла -

дих бо ра ца из: Укра ји не, Бу -
гар ске, Ру му ни је, Ма ђар ске,
Че шке, Хр ват ске, БиХ и Ср -
би је. У та ко ја кој кон ку рен -
ци ји Рвач ки клуб Ди на мо се
пред ста вио са че ти ри так ми -
ча ра, ко је је пред во дио тре -
нер Ми ли во је То до си је вић.

Нај у спе шни ји је био Сте -
фан То до си је вић, ко ји се над -
ме тао у ка те го ри ји до 50 кг.
Он је у сво јој гру пи са вла дао
рва че из Ма ђар ске, Ру му ни је
и Укра ји не, а по том је у ве -
ли ком фи на лу био бо љи и од
до ма ћег так ми ча ра, па се без
по ра за до мо гао по бед нич ког
тро фе ја и злат не ме да ље.

– Же ли мо да за хва ли мо
Спорт ском са ве зу Пан че ва и
пред сед ни ку Сло бо да ну Би те -
ви ћу, јер смо за хва љу ју ћи ње -
му до би ли аде кват не тер ми не

за рад у са ли ОШ „Ђу ра Јак -
шић”. Са да на ши чла но ви мо -
гу да тре ни ра ју по не дељ ком,
сре дом и пет ком од 19 до 21
сат. Ка да би нам се по бољ ша -
ло фи нан си ра ње клу ба из град -
ског бу џе та, си гу ран сам да би
и тро фе ја би ло ви ше – ре као
је пред сед ник Рвач ког клу ба
Ди на мо Ива Кр стић.

На так ми че њу у Сен ти, у
ка те го ри ји до 42 кг, Ог њен
То до си је вић је у ме чу за брон -
за но од лич је из гу био од ви -
це шам пи о на Бал ка на са 8:7.
Алек са Јо вић и Јо ва на Ви ћен -
тић пла си ра ли су се на пе та
ме ста у сво јим ка те го ри ја ма.

МЕ ЂУ НА РОД НИ ТУР НИР У РВА ЊУ

ЗЛАТО ЗА СТЕ ФА НА

НА СТА ВЉЕ НА ЛЕ ПА ТРА ДИ ЦИ ЈА

ТРИ ЈУМФ МА ЛИХ ШАМ ПИ О НА

У НЕДЕЉУ СА СЕНТОМ

Про шлог ви кен да је стар то ва ло пр вен ство у Дру гој ли ги гру -

па „Се вер”. Ру ко ме та ши ОРК-а Пан че во по ра же ни су у Ади,

где их је до ма ће По ти сје са вла да ло с 35:32.

У недељу, 23. септембра, од 20 сати, Пан чев ци у Хали

спортова игра ју про тив Сен те, а ру ко ме та ши це Ја бу ке у пр -

вом ко лу до че ку ју Град ну ли цу.

Никола Јаневски

Иван Петковић
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Ан ђе ла Пе тр ов,
гим на зи јал ка:
– Тре нут но из ла зим и
ужи вам док још не
мо рам мно го да учим.
Пла ни рам да поч нем
да се ба вим не ким
спо р том.

Ва ња Исев ски,
гим на зи ја лац:
– У су бо ту имам фуд -
бал ску утак ми цу, а не -
де љу ћу по све ти ти
уче њу.

Не ма ња 
Не сто ров, 
гим на зи ја лац:
– За ви кенд ћу то -
ком да на би ти на по -
љу и игра ћу ко шар -
ку, а уве че ћу иза ћи
до гра да. Не де ља ће
би ти ре зер ви са на за
уче ње.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?Д. Кожан

Је дан
Док се вр ти и ме ље нас то чак жи во та, при ја по не кад оста ти ма -

ло на са мо са со бом. Ва ља про пра ти мо зак од убу ђа лих се ћа ња,

ски ну ти пра ши ну с вред них успо ме на, про ве три ти иде је, ис по ли -

ра ти дра го це но сти за хвал но шћу. И тре ба ба ци ти по глед на зби -

ва ња из птич је пер спек ти ве, та ко да се ви ди ши ра сли ка.

    Има и ко то не мо же сам. За то су из ми сли ли пси хи ја тре.

Два
Про бле ми се бр же ре ше кад имаш с ким да их раз мо триш. Му ка

је лак ша кад по ла узме не ко дру ги. Си ро ти ња је сла ђа кад има

с ким да се си ро ту је. А сре ћа је, кад се по де ли, два пут ве ћа.

    И ка пљи ца леп ше кли зи низ гр ло у дру штву. За то су из ми сли -

ли ка фа не.

Ну ла
Кру жи ин тер не том јед на ин те ре сант на сли ка. На њој две ра ке.

Не раз ли ку ју се ни у јед ном де та љу, осим што крај јед не пи ше

„за бо га та ша”, а крај дру ге „за си ро ма ха”. Кад се над тим при -

зо ром за ми слиш, мно го се леп ше сло же жи вот ни при о ри те ти.

    И се тиш се да смо на кра ју сви исти и да ни је ва жно ка ква ти

је гај ба, ку ћа или гне здо. Што имаш ви ше ства ри ко је се не мо -

гу ку пи ти нов цем, то си истин ски бо га ти ји. За све оста ло су из -

ми сли ли кре дит не кар ти це.

Завршени су годишњи одмори.  Било је много суграђана заинтересованих за

то да шест месеци добијају бесплатан примерак „Панчевца”. На нашу адресу

недељно је стизало неколико десетина разгледница и фотографија с разних

дестинација, а новине, нажалост, имају ограничен простор... 

Вредни новинарски жири трудио се да за објављивање одабере

најимпресивније пошиљке. 

Хвала свим учесницима у наградној игри, честитамо добитницима, а свима

осталима желимо више среће следеће године! 

Наградни конкурс

Оливера, Марија, Десанка, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу адресу. 

                                                       Редакција

Пуно поздрава из предивне Будимпеште!
Марија Алфелди, Синђелићева 64, Панчево

Поглед с кратера La Capannina (вулкан Етна, Сицилија).
Оливера Лоци, Јаношикова 29, Панчево


