
У КА САР НИ „СТЕ ВИ ЦА ЈО ВА НО ВИЋ” 20. ЈУ НА

КИ НА ПО КЛО НИ ЛА ОПРЕ МУ НА ШОЈ ВОЈ СЦИ
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Ана Брнабић 
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Модерна хирургија у

Панчеву – могуће је!
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Култура

Традиција и култура

јужног Баната 
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Село

Довољно да се
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Када природа победи 
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Без среће у Мађарској

» страна 31
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Вред ност до на ци је око
900.000 евра

Ср би ја ви ше пу та до са да
до би ја ла ки не ску по моћ

Ар ми ја На род не Ре пу бли ке Ки не по -
кло ни ла је Вој сци Ср би је ше сна ест
ве ли ких гу ме них ча ма ца и мо то ре за
њих, као и пет мо тор них сан ки и де -
сет пре но сних уре ђа ја за от кри ва ње
екс пло зи ва и нар ко ти ка. Део те опре -
ме при па шће Спе ци јал ној бри га ди, а
оста так Реч ној фло ти ли и не ким дру -
гим је ди ни ца ма на ше ар ми је. 

Ова до на ци ја, вред на око 900.000
евра, зва нич но је уру че на на шој зе -
мљи 20. ју на, на це ре мо ни ји ко ја је
одр жа на у пан че вач кој ка сар ни „Сте -
ви ца Јо ва но вић”. У име на ше др жа ве
том до га ђа ју су при су ство ва ли пред -
сед ник Алек сан дар Ву чић, ми ни стар
од бра не Зо ран Ђор ђе вић и на чел ник
Ге не рал шта ба Љу би ша Ди ко вић, а
Ки ну је пред ста вљао ам ба са дор те зе -
мље у Ср би ји Ли Ман чанг.

Зо ран Ђор ђе вић је из ја вио да је
Ки на „увек би ла ту ка да је Ср би ји
тре ба ла по моћ” и да је ви ше пу та до -
ка за ла да це ни, ува жа ва и по шту је
на шу зе мљу. На гла сио је да вред ност
до са да шњих ки не ских до на ци ја на -
шој зе мљи из но си ско ро пет ми ли о на
евра и до дао да нај ве ће за слу ге за то
има ам ба са дор Ман чанг, ко ји је ви -
ше пу та до ка зао да во ли Ср би ју.

Под се ћа мо, Ки на је до са да по кло -
ни ла на шој вој сци ком пју те ре, са ни -
тет ска во зи ла и бро до ве за пре воз
при пад ни ка Спе ци јал не бри га де, а
ме ђу пр ви ма нам је по мо гла 2014. го -
ди не на кон ка та стро фал них по пла ва
ко је су по го ди ле Ср би ју. Та да је Вој ска

ЛЕТО...

Ср би је до би ла опре му за ре а го ва ње у
слу ча ју еле мен тар них не по го да.

Но ви на ри ма се обра тио и Алек -
сан дар Ву чић. Он је об ја снио да су
мо тор ни чам ци ко ји су нам по кло ње -
ни из у зет но упо тре бљи ви јер, по ред
то га што се мо гу ко ри сти ти за де сан -
те ма њих гру па вој ни ка и тран спорт
вој не опре ме, на њих је мо гу ће по -
ста ви ти ми тра ље зе, па се мо гу ко ри -
сти ти и у бор би. Осим то га, по сто ји
мо гућ ност да чам ци по слу же и за
тран спорт ци ви ла у слу ча ју да по но -
во до ђе до ве ли ких по пла ва.
До дао је да ће мо тор не сан ке знат но
по ве ћа ти по кре тљи вост на ше вој ске
по сне гу, јер ће њи ма мо ћи да се
тран спор ту ју људ ство и тех ни ка.
Пре ма ње го вим ре чи ма, под јед на ко
ће нам би ти ко ри сни и пре но сни

де тек то ри, јер мо гу да от кри ју де сет
вр ста екс пло зи ва и три на ест раз ли -
чи тих нар ко ти ка.

Ву чић је из ја вио и да је за до во љан
због то га што се опре мље ност вој ске
из да на у дан по бољ ша ва. До дао је да
је при мер за то не дав на вој на па ра да
у Ни шу, ка да је на ша вој ска по ка за ла
пре те жно но ву опре му и во зи ла.

Он је на ја вио да ће у сеп тем бру би -
ти за вр ше на ре а ли за ци ја про јек та
„1.500 вој ни ка”. Об ја снио је да ће та -
да на шој јав но сти би ти пред ста вље на
по себ на вој на је ди ни ца ко ја ће има ти
то ли ко љу ди, би ти на о ру жа на нај но -
ви јим ау то мат ским и снај пер ским
пу шка ма и ми тра ље зи ма и опре мље -
на нај са вре ме ни јом опре мом.

На кон пред сед ни ка го во рио је и
ам ба са дор Ман чанг.

– Ве о ма ми је дра го што при су -
ству јем овој це ре мо ни ји. До на ци ја
ко ју смо вам да нас уру чи ли из раз је
при ја тељ ства ки не ске ар ми је пре ма
срп ској вој сци. Ки не зи ни ка да не ће
за бо ра ви ти да је прет про шле го ди не
јед на је ди ни ца ва ше вој ске уче ство -
ва ла на ве ли кој па ра ди ко ја је та да
одр жа на у Пе кин гу. Ту све ча ност је
пре ко те ле ви зо ра пра ти ло ми ли јар ду
и че ти ри сто ти не ми ли о на Ки не за
ши ром све та и сви су мо гли да ви де
ко ли ко су ва ши вој ни ци до бро уве -
жба ни и ко ли ко је јак њи хов дух. На -
ста ви ће мо на шу вој ну са рад њу и хо -
ћу да на ја вим да ће мо у до глед но
вре ме по сла ти ва шој вој сци још јед ну
ве ли ку до на ци ју – ре као је ки не ски
ам ба са дор на го то во бес пре кор ном
срп ском је зи ку.

Ка ко су об ја ви ли не ки на ши ме ди -
ји, вред ност те до на ци је би ће око че -
ти ри ми ли о на евра, а она је уго во ре на
пре го ди ну да на, при ли ком по се те на -
чел ни ка Ге не рал шта ба Вој ске Ср би је
ге не ра ла Љу би ше Ди ко ви ћа Пе кин гу.

Та да су се Ди ко вић и ње гов ко ле га
на чел ник Ге не рал шта ба ки не ске ар -
ми је ге не рал Фенг ху еј сло жи ли у то -
ме да би тре ба ло на ста ви ти вој ну са -
рад њу из ме ђу Ки не и Ср би је. Раз го -
ва ра ли су о из во ђе њу за јед нич ких
вој них ве жби, уса вр ша ва њу ки не ских
офи ци ра у Ср би ји и срп ских у Ки ни
и за јед нич ком уче шћу у ме ђу на род -
ним вој ним ми си ја ма.

Са гла си ли су се да би вој ске на ших
две ју зе ма ља мо гле да са ра ђу ју и у
обла сти вој ног здрав ства, атом ско-
-би о ло шко-хе миј ске од бра не и сај -
бер без бед но сти. Ина че, ки не ска ар -
ми ја има око два ми ли о на вој ни ка и
јед на је од нај ја чих на све ту.

М. Гли го рић

Мултијазичен додаток – на македонски јазик
Мултијезички додатак – на македонском језику » стране I-VIII
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це не те ком па ни је би ти знат но по -
вољ ни је од „Те ле ко ма” и „Те ле но ра”,
са да су те три ком па ни је по из но си ма
ко је на пла ћу ју за услу ге кли јен ти ма
го то во иден тич не. Сли чан слу чај је и
са стра ним бан ка ма ко је по слу ју у
на шој зе мљи, јер су и раз ли ке у њи -
хо вим ка мат ним сто па ма и дру гим
услу га ма ко је пру жа ју го то во ми ни -
мал не.

То ли чи на кар тел ско (мо но пол -
ско) до го ва ра ње, иа ко је та ква прак са
стро го за бра ње на пра ви ли ма са вре -
ме не еко но ми је, с об зи ром на то да
на ру ша ва прин цип сло бод не кон ку -
рен ци је.

Те шко да ће се не што про ме ни ти
све док се пр ви љу ди стра них ком па -
ни ја у Ср би ји бу ду ру ко во ди ли ло ги -
ком да је бо ље да уса гла ша ва ју це -
нов ну по ли ти ку с ри ва ли ма на тр жи -
шту не го да пре ви ше спу шта ју це не
и ти ме ри зи ку ју да угро зе про фи те
ком па ни ја ко је во де и њи хо ве сте че -
не по зи ци је.

За то ће – да се вра ти мо на по че так
тек ста – би ти ин те ре сант но ви де ти
да ли ће „Лидл”, ка да поч не да се на -
ме ће на шим куп ци ма, те ра ти кон ку -
рен те да у скла ду с пра ви ли ма по -
сло ва ња те ком па ни је мно го че шће
не го до са да сни жа ва ју це не, или ће
се опре де ли ти за ута па ње у про сек и
„не та ла са ње”.

М. Г.

два де сет гра до ва ши ром Ср би је, па и
у Пан че ву, по тро ши ла огро ман но -
вац ку пу ју ћи зе мљи ште за сво је про -
дај не објек те.

На кон то га на ја ве о до ла ску не -
мач ког тр го вач ког џи на су утих ну ле,
да би пре шест ме се ци би ло са оп -
ште но да ула зак „Ли дла” на срп ско
тр жи ште по чи ње у дру гој по ло ви ни
ове го ди не.

На шу јав ност нај ви ше ин те ре су је
хо ће ли и ко ли ко има ти од то га ко -
ри сти и да ли ће до ла зак „Ли дла” у
Ср би ју до не ти ни же це не.

Слу ча јан гле да лац ре клам них бло -
ко ва на на шим те ле ви зи ја ма мо гао би
за кљу чи ти да се „Де лез”, „Ро да”,
„Дис”, „Уни вер”, „Го мекс” и дру ги тр -
го вач ки лан ци у Ср би ји на про сто утр -
ку ју у то ме ко ће куп ци ма по ну ди ти
че шће „ак ци је” и по вољ ни је це не.

Ме ђу тим, чак и по вр шно упо ре ђи -
ва ње до вољ но је да се ви ди да су оне
упро се че не, а да су раз ли ке од јед ног
до дру гог про дај ног објек та го то во
ми ни мал не. Због то га има мно го
осно ва за сум њу у то да се нај ве ћи
игра чи на срп ском тр жи шту до го ва -
ра ју око то га да ни ко од њих не сма -
њу је пре те ра но це не и ти ме не угро -
жа ва оста ле.

Исто ва жи и за стра не бан ке и мо -
бил не опе ра те ре ко ји по слу ју у Ср -
би ју. Иа ко је, при ме ра ра ди, ВИП
пре ула ска у Ср би ју на ја вљи вао да ће

Шта ће „Лидл”
про ме ни ти?

– Ве о ма сам сре ћан што у Ср би ју
уско ро до ла зи „Лидл”. Би ће ал тер -
на ти ве, кон ку рен ци ја ће нас на те ра -
ти да бу де мо бо љи, до не ће стан дар -
де. Да ли се пла ши мо? Да, јер се не
зна ко ће по бе ди ти – из ја вио је ових
да на ге не рал ни ди рек тор бел гиј ског
„Де ле за” за Ср би ју.

О ула ску „Ли дла” у Ср би ју пр во се
до ста го во ри ло јер је та ком па ни ја у

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Раздрагана парада.

Центар града – време карневала

Снимио Владимир Ђурђевић

• Глава је много употребљива ствар. На њој може и да се дуби.

• Дно није граница. Увек има простора за даљи напредак.

• Како вас, бре, није срамота?! Брак Аце Лукаса пропада, 
а ви разглабате о томе како ћемо да преживимо.

• Сломила ми је срце. Срећом, било је лицидерско.

• Поплава је под контролом. Наводимо је на нашу воденицу.

• Кукуруз ме је ове године издао. Семе му се затрло његово.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

АЛКОХОЛ ВАМ ПОСТАЈЕ НАЈБОЉИ ПРИЈАТЕЉ КАД 

ПРЕСТАНЕТЕ ДА СЕ ДРУЖИТЕ С ЊИМ.

Петак, 23. јун 2017.

pancevac@pancevac-online.rs 

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Кључ на реч: свест
Одав но нам пред очи ма ни је био не ки ма те ма тич ки па ра ме тар ко ји на
нај бо љи мо гу ћи на чин при ка зу је трен до ве у др жа ви и дру штву. За то, ево
од мах два, иа ко већ ома то ре ла, ви ше знач на и ак ту ел на па ра ме тра: 1)
пре ма по пи су ста нов ни штва из 2011. го ди не, на те ри то ри ји гра да Пан -
че ва жи ви 123.414 ста нов ни ка, што је за 2,95 од сто ма ње не го 2002. го -
ди не; 2) у се о ским сре ди на ма про це нат сма ње ња бро ја жи те ља је 5,72,
док је у са мом Пан че ву за 1,15 од сто ма ње љу ди.

Шта нам ти по да ци го во ре? Пр во, или је при род ни при ра штај не га ти -
ван, или су гра ђа ни ре ши ли да бе же одав де пре ко, или су тач на оба на -
во да. Дру го, по себ ну же љу да шмуг ну има ју ста нов ни ци ру рал них сре ди -
на, ко ји се кре ћу ка гра до ви ма у зе мљи. Или ка се ли ма у ино стран ству.

Да осве тли мо по ја ве још ма ло: нор мал но је да се ра ђа све ма ње де це,
а да ста нов ни штво од у ми ре, јер мла ди ко ји тре ба да ства ра ју по ро ди це,
не ма ју ни за се бе, ка мо ли за на след ни ке, па их из др жа ва ју ста ри, они
што су бли зу кра ја пу та. Ко је за то од го во ран? Си гур но ти љу ди у пу ној
сна зи, ко ји ма се од мно штва но во о тво ре них рад них ме ста не сви ђа ни -
јед но, пре те ра но би ра ју; бр рр, са ова квим ства ри ма се ни је ша ли ти, је ди -
ни кри вац за то је сте – др жа ва! Бес пер спек тив ност у Ср би ји је раз лог за
бе жа ни ју.

Мно го ад ми ни стра тив них зач ко љи ца, не до ма ћин ско рас по ре ђи ва ње
суб вен ци ја и ло ше от куп не це не про из во да – пред ста вља ју пре пре ке на
пу ту ка до бром жи во ту за ра ђе ном соп стве ним зно јем на њи ви, у пла сте -
ни ку, на па шња ку, или у то ру. Све је ма ње раз ло га за оста нак на се лу, а
је ди ни кри вац за то је сте – др жа ва!

Све нас је ма ње, и у ур ба ним и у ру рал ним сре ди на ма.
А за што је по да так из 2011. го ди не ак ту е лан? Па, тренд од се ља ва ња се,

зна мо то и без по пи са но ви јег да ту ма, на ста вио...

* * *
Отво ре на су још два по гла вља у пре го во ри ма са Европ ском уни јом. Ср -
би ја је са да на „кво ти” 10 од 35, док су, ре ци мо, Цр но гор ци исто вре ме но
до дат но „по бе гли” од нас: они су на 28 од 33. Но не би смо да зву чи мо као
да је на ста вак ду гог пу та ка европ ској по ро ди ци на ро да ло ша вест, она је,
на про тив, до бра; хај де са мо да ви ди мо шта све то прак тич но зна чи.

По гла вље 29 од но си се на ца рин ску уни ју. Ср би ја, ка да је у пи та њу ко -
пи-пеј сти ра ње европ ских за ко на, до бро гу ра, то ни је спор но и фор мал но
ускла ђи ва ње ће ре ла тив но бр зо би ти и го то во – до кра ја 2018. Оно што
је ва жни је, је сте при ме на за ко на, што за ви си и од тех но ло шке опре мље -
но сти и од об у че но сти слу жбе ни ка. Али нај ва жни је је ка ко ће се гра ђа -
ни, по себ но они што се ба ве (по љо)при вре дом, „при ми ти” на чи ње ни цу
да ће ула ском у ЕУ би ти уки ну то ца ри ње ње ро бе и услу га ко је до ла зе из
зе ма ља чла ни ца.

Е, ту се мо ра по ра ди ти на све сти гра ђа на о то ме да ће спа ја њем с нај -
ра зви је ни јим зе мља ма све та Ср би ја ау то мат ски по ста ти део, у пла не тар -
ним раз ме ра ма, нај ја чег игра ча у про ме ту ро бе: ЕУ се у Свет ској тр го -
вин ској ор га ни за ци ји тре ти ра као је дан члан, што зна чи да ће и на ша зе -
мља мо ћи да на сту па с нај чвр шће по зи ци је. Уз то, др жа ве чла ни це ЕУ
до би ја ју, на при мер, ве ли ке суб вен ци је за по љо при вре ду, па ца рин ска
за шти та гу би сми сао.

Иста „те шка” реч – свест кључ на је и ка да се ра ди о По гла вљу 7, чи ја
је те ма ин те лек ту ал на сво ји на. Љу ди мо ра ју да схва те, да поч ну да жи ве
с тим ма кар и по си ли за ко на, да је не при ко сно ве ност ау тор ских пра ва
не што на че му по чи ва ци ви ли зо ва ни свет. Че му слу же би о ско пи ако бес -
плат но с не та мо жеш да ски неш но ви филм ски хит? Да ли ис па да ју на -
ив ни ори ги нал ни пи сци, но ви на ри или му зи ча ри чи ја умет нич ка и ин -
те лек ту ал на де ла не ко без по му ке ко ри сти без на кна де за шта год да му
се ја ви? Па, да!

То се мо ра про ме ни ти.

П. С.
Ка ска мо за „ђе ти ћи ма” у још јед ној ди сци пли ни: та мо је не при ко сно ве -
ни Ми ло на вла сти већ че тврт ве ка.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић
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ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић



У ПОНЕДЕЉАК ПРВИ ПУТ У ИВАНОВУ

Фестивал хармонике „Златна дирка”

За вод за здрав стве ну за шти -
ту рад ни ка „Пан че вац” од не -
дав но је, за хва љу ју ћи са рад -
њи са ор ди на ци јом „Храст”
из Бе о гра да, про ши рио свој
бо гат спек тар услу га.

Та ко са да сви на ши су -
гра ђа ни има ју при ли ку да
су бо том ура де би ло ко ју
вр сту пре гле да на нај са вре -
ме ни јем мо бил ном ул тра -
звуч ном апа ра ту, а на рас -
по ла га њу су им и спе ци ја -
ли стич ки пре гле ди, ко је
оба вља тим струч ња ка из

Бе о гра да, са ака де ми ком
проф. др Ђор ђем Ра да ком
на че лу. Пре гле ди се за ка -
зу ју рад ним да ни ма од 7 до
15 са ти пу тем те ле фо на За -
во да „Пан че вац” 013/21-
90-900 и 013/21-90-903.

Овог ме се ца у За во ду су
за кли јен те осми шље ни и
но ви па ке ти услу га по из у -
зет но по вољ ним це на ма, а
ви ше о то ме по гле дај те на
де ве тој стра ни ак ту ел ног
бро ја на шег ли ста.

Д. К.

АКТУЕЛНО
Петак, 23. јун 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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НО ВА УСЛУ ГА У ЗА ВО ДУ „ПАН ЧЕ ВАЦ”

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

КО НАЧ НО СПАС ОД СВЕ ВЕ ЋИХ ВРУ ЋИ НА

ПО ЧИ ЊЕ СЕ ЗО НА  

НА ОТВО РЕ НОМ БА ЗЕ НУ

По во дом ре а ли за ци је Од лу -
ке о пра ву на на кна ду де ла
тро шко ва бо рав ка де це у
пред школ ској уста но ви чи ји је
осни вач дру го прав но или фи -
зич ко ли це на те ри то ри ји гра -
да Пан че ва за рад ну 2017/18.
го ди ну, Се кре та ри јат за јав не
слу жбе и со ци јал на пи та ња
Град ске упра ве оба ве шта ва
гра ђа не чи ја се де ца на ла зе
на ли сти че ка ња за упис у
Пред школ ску уста но ву „Деч -
ја ра дост” или у вр ти ће у
основ ним шко ла ма у на се -
ље ним ме сти ма да по чев од
по не дељ ка, 19. ју на, у на ве -
де ним уста но ва ма мо гу пре -
у зе ти по твр де да је њи хо во
де те на ли сти че ка ња. С на -
ве де ном по твр дом они мо гу
од че тврт ка, 22. ју на, у Пред -
школ ској уста но ви „Ке фа ли -
ца”, у Ули ци Све то за ра Ми -

ле ти ћа 17, да до би ју по твр ду
да се њи хо во де те мо же упи -
са ти у ту уста но ву. „Ке фа ли -
ца” при ма мак си мум три де -
се то ро ма ли ша на.

У Се кре та ри ја ту на во де да
за ин те ре со ва ни, на кон при -
ба вља ња обе ју по твр да, мо гу
да по чев од уто р ка, 27. ју на,
у кан це ла ри ји 21 Град ског
услу жног цен тра, под не су
зах тев за оства ри ва ње пра ва,
при ла жу ћи и дру гу до ку мен -
та ци ју. Обра зац зах те ва мо -
же се пре у зе ти на сај ту Гра да
Пан че ва или у Услу жном
цен тру.

До дат не ин фор ма ци је мо -
гу се до би ти пу тем те ле фо на
308-871, а осо ба за ду же на за
кон такт у Се кре та ри ја ту за
јав не слу жбе и со ци јал на пи -
та ња је сте Дра га на Да чић.

Д. К.

ПО ЧЕ ЛЕ ПРИ ЈА ВЕ ЗА УПИС 

У ПРИ ВАТ НИ ВР ТИЋ

„Ке фа ли ца” при ма 
три де се то ро де це

Манифестација под називом
Међународни фестивал хар-
монике „Златна дирка” биће
премијерно одржана у поне-
дељак, 26. јуна, од 20 сати, на
платоу испред Дома културе у
Иванову. Право на учешће
имају музичари из свих бал-
канских земаља. Засад је, по-
ред деветнаесторо свирача из
наше земље, пријављено ше-

сторо из Хрватске и по двоје
из Румуније и Босне и Херце-
говине.

Учесници ће интерпретира-
ти нумере које је организатор
поставио у пропозицијама фе-
стивала. О победницима ће
одлучивати жири сачињен од
еминентних познавалаца нај-
популарнијег инструмента на
овим просторима, а предводи-

ће га прослављени виртуоз на
хармоници – Енџи Маврић.
Програм ће водити позната
лица с малих екрана – Драга-
на Катић и Весна Милановић.
Важно је напоменути да ће
најбољи обезбедити пласман
на чувено такмичење за прву
хармонику Србије, које ће би-
ти одржано у августу у Соко-
бањи. Ј. Ф.

НО ВА АК ЦИ ЈА У „НИ КО ДЕНТ МЕ ДИ КУ”

По пуст на про те тич ке услу ге
Од самог отварања, крајем
прошле године, Центар за хит-
ну и рестауративну стоматоло-
гију „Никодент медик” истиче
се по квалитету услуга, савре-
меној опреми, професионал-
ном и љубазном особљу и при-
јатном амбијенту.

Осим тога, све већи број на-
ших суграђана одлучује се за
услуге ове стоматолошке орди-

нације, којом руководи
др Ђорђе Николић,
због атрактивних цена
и могућности плаћања
на одложено. Управо
ових дана у „Никоден-
ту” је покренута и нова
акција, у оквиру које
сви они којима су неоп-
ходне услуге из обла-
сти протетике оствару-

ју право на чак 30% по-
пуста. Искористите ову
прилику и закажите
преглед путем телефо-
на 064/21-75-056. Овај
савремени и модерно
опремљени центар на-
лази се преко пута ста-
ре робне куће, у Улици
Максима Горког 2.

Д. К.

Це не ка ра та као 
и про шле го ди не

За вод за јав но 
здра вље кон тро ли са ће 
чи сто ћу во де

У пе так, 23. ју на, по чи ње ово -
го ди шња се зо на ку па ња на ве -
ли ком ба зе ну по ред Ха ле
спор то ва на Стре ли шту. Он ће
би ти отво рен за по се ти о це
сва ког да на од 10 до 18 са ти, а
за раз ли ку од прет ход них го -
ди на, ра ди ће и по не дељ ком.

Вр ши лац ду жно сти ди рек -
то ра ЈКП-а „Мла дост” Пре драг
Сто ја ди нов из ја вио је да ће це -
не ка ра та би ти исте као и про -
шле го ди не – 150 ди на ра за од -
ра сле и 105 ди на ра за де цу.

– Ни смо ме ња ли це не у од -
но су на про шлу го ди ну. Хте ли
смо да бу де мо дру штве но од го -
вор но пред у зе ће, јер смо све -
сни да су мно ги на ши су гра ђа -
ни у те шкој фи нан сиј ској си ту -
а ци ји и да због то га овог ле та
не ће ићи на мо ре. Ин фор ми са -
ли смо се и о це на ма на ба зе ни -
ма у Бе о гра ду и не ким ме сти ма
у око ли ни и мо гу да ка жем да су
го то во ду пло ви ше у од но су на
на ше – ис та као је Сто ја ди нов. 

Он је до дао да је зна чај на
олак ши ца и то што ће то ком
ово го ди шње се зо не ку па ња
по сто ја ти мо гућ ност да по се -
ти о ци ку пу ју ком пле те од по
де сет ка ра та за од ра сле (1.275
ди на ра) и де цу (800 ди на ра) и
да их ко ри сте он да ка да им то
бу де од го ва ра ло.

Сто ја ди нов је ре као да ће се о
си гур но сти ку па ча на ба зе ну бри -
ну ти ви ше спа си ла ца, а да ће За -
вод за јав но здра вље че сто кон тро -
ли са ти чи сто ћу и ква ли тет во де.

Пре ма ње го вим ре чи ма, овог
ле та на ве ли ком ба зе ну не ће
би ти ноћ ног ку па ња, јер за то
ни је би ло ве ли ког ин те ре со ва -
ња прет ход них го ди на.

Ди рек тор ЈКП-а „Мла дост”
из ја вио је и да се по ка за ло да
је по кри ва ње ве ли ког ба зе на
на Стре ли шту би ло до бар по -
тез. За хва љу ју ћи то ме то ком
зи ме су на том ме сту тре ни ра -
ли пли ва чи, ва тер по ли сти и
дру ги спор ти сти, а не дав но је
по кри вач ски нут, па ће ба зен

до кра ја овог ле та мо ћи да ко -
ри сте и гра ђа ни. Ка да се за вр -
ши лет ња се зо на, по кри вач ће
би ти вра ћен, а за гра ђа не ће се
отво ри ти за тво ре ни ба зен.

– Ски да ње по кри ва ча је из -
и ски ва ло од ре ђе не ра до ве. Ми
у ЈКП-у „Мла дост” за до вољ ни
смо због то га што за те ва жне
ра до ве ни смо ан га жо ва ли ни -
јед ну фир му са стра не, већ су
их из ве ли на ши рад ни ци – до -
дао је Сто ја ди нов.

М. Гли го рић

На осно ву уго во ра о пра ће њу
ква ли те та по вр шин ских во да
на под руч ју гра да Пан че ва ко -
ји је За вод за јав но здра вље
Пан че во скло пио с Град ском
упра вом, струч ња ци из За во да
то ком ле та ре дов но ис пи ту ју
ква ли тет во де за ку па ње. То -
ком се зо не ку па ња они ре дов но
вр ше ми кро би о ло шку ана ли зу
во де с пан че вач ких ку па ли -
шта, ко ја об у хва та утвр ђи ва ње
ни воа фе кал них ко ли форм -
них бак тери ја, ае роб них хе -
те ро тро фа, као и фи зич ко-

-хе миј ску ана ли зу (при су ство
су спен до ва них ма те ри ја, ни -
три та, ни тра та, хло ри да итд.).

Пре ма Уред би о кла си фи -
ка ци ји во да, све во де ко је не
при па да ју пр вој, дру гој и тре -
ћој кла си мо гу би ти ри зич не
по здра вље ку па ча. Се кре та -
ри јат за за шти ту жи вот не сре -
ди не и За вод за јав но здра -
вље, на кон ана ли зе ре зул та та
дру ге ово го ди шње кам па ње
за ис пи ти ва ње при су ства опа -
сних и за га ђу ју ћих ма те ри ја у
во ди (узор ко ва ње оба вље но

14. ју на), за кљу чи ли су да
Пан чев ци мо гу да се ку па ју
на Та ми шу у Пан че ву, Ја бу ци
и Гло го њу. Ква ли тет ових во -
да је у ран гу дру ге и тре ће
кла се, оне има ју уме рен еко -
ло шки ста тус и мо гу се ко ри -
сти ти за ку па ње и ре кре а ци ју.
Исти ста тус има во да у ка ча -
ре вач ком је зе ру и у По ња ви -
ци, та ко да гра ђа ни мо гу да
их сло бод но ко ри сте у ре кре -
а тив не свр хе.

Ана ли за узо ра ка во де из Ду -
на ва по ка зу је да се у њој на ла -

зи ве ли ка ко ли чи на ма те ри ја
ко је мо гу угро зи ти здра вље
ку па ча, та ко да струч ња ци За -
во да и Се кре та ри ја та за за -
шти ту жи вот не сре ди не оба ве -
шта ва ју гра ђа не да из бе га ва ју
ку па ли шта у Ива но ву и на Бе -
лој сте ни. Ла бо ра то риј ска ис -
пи ти ва ња по ка за ла су да је у
пи та њу во да че твр те кла се, та -
ко да се и на тим по пу лар ним
ку па ли шти ма не пре по ру чу је
ку па ње из без бед но сних раз -
ло га.

З. С.

АНА ЛИ ЗА КВА ЛИ ТЕ ТА ВО ДЕ ДУ НА ВА, ТА МИ ША, ПО ЊА ВИ ЦЕ И ЈЕ ЗЕ РА У КА ЧА РЕ ВУ

Из бе га вај те ку па ње у Ду на ву

Лет њи кон церт Пле сног сту ди -
ја „Елек тра” одр жан је у су бо ту,
17. ју на, у пре пу ној дво ра ни
Кул тур ног цен тра Пан че ва.

„Елек тра” је овом при ли ком
пред ста ви ла пет на ест та ча ка, у
ко ји ма је уче ство ва ло два на ест
гру па са укуп но 120 пле са ча, а
они су из во ди ли мо де ран ба лет,
шоу-денс, стрит-ден се, хип-хоп
и са вре ме ни ба лет. По се ти о ци
су има ли при ли ку да ви де ин те -
ре сант не и ди на мич не ко ре о -
гра фи је, од ко јих су не ке од и -
гра не на пле сним так ми че њи -
ма у Срем ској Ми тро ви ци и Вр -
шцу, ода кле су се пле са чи
„Елек тре” вра ти ли с ве ли ким
бро јем на гра да. Сво је ве шти не
пред ста ви ли су и на „Да ну иза -
зо ва”, одр жа ном не дав но на
пла тоу ис пред Град ске упра ве.

Пле сни сту дио „Елек тра”
на стао је 2008. го ди не. С глав -
ном ко ре о граф ки њом Ива ном
Па вли цом са ра ђу је и Зо ри ца
По знан, ко ја је не ко ли ко пу та
би ла др жав на пр ва ки ња у ла -
ти но шоу-пле су и мо дер ном
ба ле ту, а за јед но са Ива ном

би ла је и сед ма у све ту у мо -
дер ном ба ле ту. С пле са чи ма
ра ди и Ма ри ја Исла мо вић, ко -
ја има ви це шам пи он ске и
шам пи он ске ти ту ле у хип-хо -
пу на др жав ном ни воу.

Рад с де цом је ве о ма иза зо -
ван, а оно што је за ко ре о -

граф ки ње нај бит ни је, је сте да
де ца про во де вре ме у здра вом
окру же њу.

– На ше ко ре о гра фи је су увек
груп не. Циљ ми је да бу ду у ти -
му, а не да бу ду со ли сти, и да
сво ју ин ди ви ду ал ност ис по ље
кроз дру же ње. Здра вље нам је
на пр вом ме сту, а плес је не што
што и ка да има мо нај ве ће про -
бле ме, ста вља осмех на ли це.
Ми слим да је то код ове де це
нај бит ни је, а с дру ге стра не ту
су ко рек тив не ве жбе и оп ште -
здрав из глед, од но сно здра во
функ ци о ни са ње те ла – ре кла је
Ива на Па вли ца.

Пле сни сту дио „Елек тра” чи -
не по ла зни ци ста ро сти од две и
по до три де сет го ди на из Пан -
че ва, Ја бу ке и Стар че ва.

М. М. В.

ЛЕТ ЊИ КОН ЦЕРТ ПЛЕ СНОГ СТУ ДИ ЈА „ЕЛЕК ТРА”

Пре ко сто пле са ча по ка за ло сво је ве шти не

Повереништво за избеглице
града Панчева обавештава
избегла, прогнана и интерно
расељена лица да је Фонд за
пружање помоћи тим особа-
ма објавио јавни позив за до-
делу грађевинског материја-
ла за изградњу стамбених
објеката.

На тај позив могу се јави-
ти сва избегла, прогнана и
интерно расељена лица која
живе на територији Ауто-
номне Покрајине Војводине.

Пријављивање је могуће до
краја овог месеца, а адреса
на коју треба слати пријаве
је Булевар Михајла Пупина
25, 21000 Нови Сад.

Формулар за пријаву на
јавни позив, као и додатне
информације могу се добити
у Повереништву за избегли-
це града Панчева (Трг краља
Петра Првог 2–4), на теле-
фон 308-818, или слањем
имејла на адресу fon d@fon -
daj nfort.rs.

ПОЗИВ ИЗБЕГЛИЦАМА 

И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА

Јавите се за
грађевински материјал
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Пред сед ник др жа ве и ли дер
СНС-а Алек сан дар Ву чић
из ја вио је у Пан че ву при ли -
ком при мо пре да је ки не ске
до на ци је Вој сци Ср би је, 20.
ју на, да ни је си гу ран да ли
ће свих 129 по сла ни ка с ли -
сте СНС-а гла са ти за Ану
Бр на бић.

– Има ли смо сто три де сет
јед ног иза бра ног по сла ни ка
на на шој ли сти, дво ји ца су
на пу сти ла на ше ре до ве с Ве -
ли ми ром Или ћем. Да кле,
тре ба ло би да има мо 129.
Ре као сам да ве ћи на не ће
би ти ста бил на ако бу де мо
има ли 127, 128 или 129, а
све што до ђе пре ко то га је у
ре ду. Ни је пи та ње сум ње, ја
сам и да нас раз го ва рао с
Ми ла ном Кр ко ба би ћем, на -
ста вљам раз го во ре с љу ди ма
за то што тре ба то да ви ди мо.
Да кле, пи та ње је да ли има -

мо 128, 129 – ре као је Ву чић
и до дао да не же ли да има
вла ду ко ја ће ше па ти.

– Тра жио сам да има мо ја -
сну и не дво сми сле ну ве ћи ну,
да не за ви си мо од јед ног по -
сла ни ка и од то га да ли ће он
до ћи у Скуп шти ну или не.
Не же лим да има мо Вла ду
ко ја ће да ше па од сед ни це
до сед ни це – ре као је Ву чић.

Он је на вео и да је за хва -
лан ли де ру „Је дин стве не Ср -
би је” Дра га ну Мар ко ви ћу
Пал ми, а на пи та ње за што
Мар ко ви ће ви по сла ни ци
не ће да гла са ју да Ана Бр на -
бић бу де пре ми јер, а гла са -
ли су да бу де ми ни стар, од -
го во рио је:

– То мо ра те да пи та те
њих. Раз у мем ње го ву по ли -
ти ку, део Ср би је се то ме
про ти ви. Мар ко вић је увек
по ка зи вао же љу да за шти ти

ин те ре се др жа ве, по зва ћу га
ви ше пу та пре до но ше ња ко -
нач не од лу ке да се из ја сни у
ко рист Вла де Ср би је. Не ка
раз мо три сво ју од лу ку.

Ву чић је до дао да је „нај не -
и зве сни је би ло са СНС-ом”.

– Ја вио се чо век ко ји је ре -
као: за ме не је ово те шко да
при хва тим, мој отац је све -
ште ник, али при хва ти ћу због
те бе – от крио је ли дер СНС-а.

Од го ва ра ју ћи на пи та ња
но ви на ра, Ву чић је ре као и
да ће „Срп ска на пред на
стран ка оста ти упам ће на
као она ко ја је вра ти ла Ср -
би ју од ам би са”.

– Ја сам ре као да же лим
сва ке го ди не раст пре ко три
од сто и сва ке го ди не ста бил -
но по ве ћа ње пла та и пен зи ја,
а до кра ја го ди не про сеч на
пла та тре ба да бу де 440 евра
– из ја вио је Ву чић и до дао да

зна да то ни је до вољ но, али и
да же ли ста бил не фи нан си је.

При ли ком при мо пре да је
до на ци је Ки не Вој сци Ср би -
је у Пан че ву ам ба са дор те зе -
мље Ли Ман чанг на ја вио је
до ла зак ки не ских ком па ни -
ја. Ка ко је ре као, пр ва ко ја
тре ба да до ђе, 22. ју на, је сте
ком па ни ја за про из вод њу гу -
ма, ко ја је ујед но и че твр та
по ве ли чи ни у све ту. Дру га
до ла зи из про вин ци је Ху на,
а ра ди се о ком па ни ји ко ја у
тој про вин ци ји има руд ник
зла та и за ин те ре со ва на је за
РТБ Бор. Тре ћа ком па ни ја
же ли да до ђе у Ср би ју и да са
срп ским парт не ром отво ри
за јед нич ку фир му ко ја би
пра ви ла елек трич не ау то мо -
би ле ко ји би се про да ва ли у
це лом све ту. Ву чић је про ко -
мен та ри сао да би то за Ср би -
ју би ла бај ка.

На из бо ри ма за чла но ве Скуп шти не Ме -
сне за јед ни це Ко теж одр жа ним 4. ју на
чла но ви би рач ких од бо ра ни су би ли у
оба ве зи да на свих шест би рач ких ме ста
ко ри сте УВ лам пе и спре јо ве за кон тро лу
гла са ња – пре су дио је Управ ни суд.

У де вет под не тих жал би Пан чев ци су се
жа ли ли на не пра вил но сти у по ступ ку
спро во ђе ња из бо ра, јер ни је би ло кон тро -
ле гла са ча, а јед на жал ба се од но си ла на
то што пред став ник ГГ „Ко теж про тив
дик та ту ре” ни је био члан про ши ре ног са -
ста ва би рач ког од бо ра.

Ка да је реч о УВ лам па ма и спре јо ви ма,
Управ ни суд је у ре ше њу на вео да ре гу -
лар ност из бо ра и би рач ко пра во ни су би -
ли угро же ни, по зи ва ју ћи се на Упут ство
за спро во ђе ње из бо ра од 24. апри ла и
Пра ви ла о ра ду би рач ких од бо ра за спро -
во ђе ње из бо ра за чла но ве Скуп шти не Ме -
сне за јед ни це Ко теж од 29. ма ја ове го ди не,
у ко ји ма ни је про пи са но да се на би рач -
ким ме сти ма мо ра ју ко ри сти ти по ме ну -
ти уре ђа ји. На во ди се и да су се под но си -
о ци жал би по зи ва ли на ра ни је до не те од -
ред бе, а суд је ми шље ња да по ме ну ти до -
ку мен ти бли же уре ђу ју рад би рач ких од -
бо ра.

„При на ве де ном, од ред бом чла на 21.
Од лу ке о ме сним за јед ни ца ма гра да Пан -
че ва, на ко ју се у жал би по зи ва, ни је уре -
ђе но пи та ње ра да би рач ких од бо ра на
спро во ђе њу из бо ра, већ су истим утвр ђе -
ни по сло ви Ко ми си је и про пи са на мо гућ -
ност да Ко ми си ја у свом ра ду сход но при -
ме њу је за кон, упут ства и дру га ак та ко ја
се од но се на спро во ђе ње из бо ра за од бор -
ни ке Скуп шти не гра да. Има ју ћи у ви ду да
са гла сно на пред ци ти ра ним про пи си ма

при спро во ђе њу из бо ра би рач ки од бо ри
ра де на осно ву ака та ме сне за јед ни це, суд
је и оста ле на во де жал бе оце нио као нео -
сно ва не и без ути ца ја на дру га чи ју од лу ку
су да.”

Управ ни суд је од био и жал бу ГГ „Ко -
теж про тив дик та ту ре” у ко јој се на во ди
да њи хо ви пред став ни ци ни су би ли део
про ши ре ног са ста ва би рач ких од бо ра.
Суд је ми шље ња да они ни су до пу ни ли
овај зах тев у ро ку ко ји им је да ла Град ска
из бор на ко ми си ја.

Пр ве ре ак ци је на од би је не жал бе сти -
гле су из Де мо крат ске стран ке. Љу ти су
јер је, ка ко оце њу ју, Управ ни суд дао за

пра во ГИК-у да рад би рач ких од бо ра уре -
ђу је по прин ци пу да мо же, а и не мо ра да
се при ме њу је За кон о из бо ри ма за од бор -
ни ке гра да Пан че ва, и по ред то га што је у
од лу ци Скуп шти не гра да на ве де но да
тре ба да се при ме њу је.

– Ова ква од лу ка Управ ног су да прак -
тич но да је сло бо ду Град ској из бор ној ко -
ми си ји да за из бор чла но ва скуп шти на
ме сних за јед ни ца са ма уре ђу је рад би рач -
ких од бо ра без за кон ских огра ни че ња и
сва ки пут кад се они бу ду спро во ди ли са -
мо стал но, мо же мо оче ки ва ти дру га чи ји
из бор ни про цес од оног на ко ји су гра ђа -
ни на ви кли – из ја вио је Ду шан Сто јић,
пред сед ник Град ског од бо ра ДС-а.

Де мо кра те до да ју и да у свом ра ду ГИК
при ме њу је за кон, упут ства и дру га ак та
ко ја се од но се на спро во ђе ње из бо ра за
од бор ни ке Скуп шти не гра да, а да баш ту
пи ше да је упо тре ба УВ лам пи и спре јо ва
оба ве зна. Пре ма ва же ћем за ко ну о ло кал -
ним из бо ри ма, на ова кву од лу ку Управ -
ног су да ни је мо гу ће под не ти жал бу Вр -
хов ном ка са ци о ном су ду.

Град ска из бор на ко ми си ја ће тек на кон
до ста вља ња ових ре ше ња мо ћи да про -
гла си и ко нач не ре зул та те из бо ра од 4. ју -
на. Пре ли ми нар ни ре зул та ти по ка зу ју да
је свих пет на ест ме ста при па ло кан ди да -
ти ма с ли сте СНС-а, као и да је из ла зност
би ла тек не што ве ћа од 20 од сто.

4 ПОЛИТИКА
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Састанaк свих ју жно ба нат ских
од бо ра По кре та Две ри одр жан
је у Пан че ву 18. ју на, а по ред
ли де ра Бо шка Об ра до ви ћа,
при су ство ва ли су му и пред -
сед ник Из вр шног од бо ра Алек -
сан дар Та на ско вић и на род ни
по сла ник Ма ри ја Ја њу ше вић.

За ме ник пред сед ни ка Две -
ри у Пан че ву и је дан од до ма -
ћи на ску па Ми лу тин Илић ре -
као је да је на са стан ку, ко ји је
био за тво рен за јав ност, ана -
ли зи ран рад свих оп штин ских
ор га ни за ци ја у ју жном Ба на ту,
те је као успех ис так ну то то
што су на кон ло кал них из бо ра
до би ли од бо р ни ке у ко вин ској
скуп шти ни, а раз го ва ра ло се и
о бе о град ским и евен ту ал ним
ре пу блич ким из бо ри ма. За -
кљу че но је да је мо гу ће су -
прот ста ви ти се ре жи му са мо
уко ли ко опо зи ци о не пар ти је
бу ду са ра ђи ва ле, а исто вре ме -
но је кон ста то ва но да је ла жна
опо зи ци ја по пут СРС-а, ЛСВ-а
и ЛДП-а оте жа ва ју ћа окол -
ност. Бо ра вак ли де ра Две ри и
на род ног по сла ни ка Бо шка
Об ра до ви ћа у Пан че ву ис ко -
ри сти ли смо да му по ста ви мо
не ко ли ко пи та ња.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ваш ко мен тар на
пред лог пред сед ни ка да за
пре ми је ра бу де име но ва на ми -
ни стар ка Ана Бр на бић?

Б. ОБ РА ДО ВИЋ: Ако узме мо
у об зир да су сви свет ски ме ди -
ји пре не ли да ће Ср би ја до би ти
пр вог геј пре ми је ра у ис точ ној
Евро пи, он да се по ста вља пи та -
ње да ли је то та глав на ка рак -
те ри сти ка због че га је она кан -
ди до ва на за ту функ ци ју. Си гу -
ран сам да ни је дан члан СНС-а
и СПС-а не би гла сао да Ана
Бр на бић бу де пред сед ник вла -
де. Ово је јед на вр ста Ву чи ће ве
лич не од лу ке, иза ко је очи то
сто ји ин те рес За па да. 

– Ана Бр на бић цео жи вот
ра ди за стра не ком па ни је и за
стра не не вла ди не ор га ни за ци -
је. Она за сту па њи хо ве ин те ре -
се ов де. Ми слим да је бе сми -
сле но да до би је мо пре ми је ра
ко ји ће на тој функ ци ји, као
пред сед ник Вла де Ср би је, на -
ста ви ти да за сту па за пад не од -
но сно стра не ин те ре се. То је

основ ни про блем ко ји ми има -
мо с ње ним име но ва њем. Лич -
но не мам ни шта про тив то га
да она бу де на че лу вла де и не
ула зим у ње ну сек су ал ну ори -
јен та ци ју или на ци о нал но по -
ре кло, али ула зим у то да је
она јед но став но екс по нент За -
па да и да тре ба да на ста ви да -
ље уни шта ва ње на ше др жа ве,
и то с ме ста пред сед ни ка вла -
де. Оно што ме ра ду је, ако је
тач но, је сте то да има тур бу -
лен ци ја у окви ру вла да ју ће ко -
а ли ци је и да схва та ју да то ни -
је до бро ре ше ње и да не сме мо
до зво ли ти да нам Ву чић на -
мет не ре ше ње.

• Ви сте и на род ни по сла ник,
па при ме ћу је ли се у Скуп шти -
ни Ср би је та по де ла на То ми не
и Ву чи ће ве по сла ни ке? Јав но
су се са мо по сла ни ци Дра га на
Мар ко ви ћа Пал ме и Му а ме ра
Зу кор ли ћа огра ди ли од по др -
шке, што ма те ма тич ки гле да но
не мо же ути ца ти на њен из бор.

– Да. Чу је мо да по сто ји од -
ре ђе но не за до вољ ство у СНС-у
и ово што сте ре кли, код по -
сла ни ка „Је дин стве не Ср би је”
и Му а ме ра Зу кор ли ћа. Пр во,
не ве ру јем да Ву чић и Ни ко -

БО ШКО ОБ РА ДО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК ДВЕ РИ

АНА БР НА БИЋ ЗГО ДАН АЛИ БИ

на и у по ве ре ни штву, а уну тар
ње је ве ли ки број стру ја и по де -
ла. У Чач ку је њи хов град ски
од бор већ де вет го ди на у по ве -
ре ни штву. Од лич но по зна јем
си ту а ци ју у Пан че ву и ми слим
да су Две ри, без об зи ра на то
што ни смо у ло кал ном пар ла -
мен ту, нај ак тив ни је, ре дов но се
огла ша ва мо по во дом број них
ло кал них те ма. И у Пан че ву је
си ту а ци ја као и у дру гим ме -
сти ма у Ср би ји. Ло кал ни и ба -
ха ти функ ци о не ри зло у по тре -
бља ва ју ло кал не са мо у пра ве за
лич но бо га ће ње, а Пан че во има
ве ли ки број про бле ма.

• Хо ће ли с бе о град ским би -
ти и ван ред них ре пу блич ких
из бо ра?

– За око не де љу да на ис ти че
рок за фор ми ра ње но ве вла де.
Чак и да се фор ми ра та ко не -
ста бил на и про бле ма тич на,
вр ло је мо гу ће да но ви из бо ри
бу ду ка да и бе о град ски.

• За што?
– По зна то је да на пред ња ци

не сто је до бро у Бе о гра ду и ве -
ро ват но ће же ле ти да та ко
оства ре бо ље ре зул та те, од но -
сно да с ре пу блич ком ли стом
по ву ку и ло кал ну.

лић мо гу да се по сва ђа ју све
док мо гу да на ђу за јед нич ке
ин те ре се, од но сно лич ни ин те -
ре си су им ис пред оп штих и
на ци о нал них. Пред ло жио сам
Алек сан дру Ву чи ћу да због
све га по ву че тај пред лог. Има
и је дан дру ги про блем, ко ји ја
лич но имам, у по ли тич ком
сми слу, са са мим при хва та -
њем функ ци је од стра не Ане
Бр на бић. Она зна да су ње на
ори јен та ци ја и по глед на свет
про тив ни свим тра ди ци о нал -
ним вред но сти ма ве ћин ске
Ср би је. Зна чи, она же ли да бу -
де пред сед ник вла де иа ко зна
да је ве ћи на зе мље про тив то -
га. Да ље, њој са да отво ре но по -
ру чу јем да мо же да бу де зго -
дан али би за на ста вак пљач ке,
кри ми на ла и ко руп ци је од
стра не СНС-а. Она сво јим при -
ста ја њем да бу де део та кве
вла сти осло ба ђа Алек сан дра
Ву чи ћа, ко ји иза се бе има је -
дан кри ми нал ни ре жим.

• Ка ко оце њу је те тре нут ну по -
ли тич ку си ту а ци ју у Пан че ву?

– Пан че во ни је из у зе так и у
ве ћи ни гра до ва и оп шти на у
Ср би ји је Срп ска на пред на
стран ка, као нај ве ћа, рас пу ште -

УПРАВ НИ СУД ПРЕ СУ ДИО

Од би је не све жал бе

ПРЕД СЕД НИК ДР ЖА ВЕ У ПАН ЧЕ ВУ

Же лим ста бил ну вла ду

Страну припремила

Марина Димитрић

Гла са ње за из бор вла де, уз гла са ње за бу џет, је сте кон ди -
цио си не ква нон да би не ка стран ка би ла део вла да ју ће
ко а ли ци је. У том сми слу, ми слим да ће сам го спо дин
Мар ко вић и ње го ва стран ка сво јим гла са њем од ре ди ти
сво ју по зи ци ју, од но сно да ли су део вла да ју ће ве ћи не или
су у опо зи ци ји.

(Пот пред сед ник СНС-а Ми лен ко Јо ва нов, „Блиц”, 19. јун)

* * *

Ја сам на по след њем за се да њу ре кла ми ра ла по слов ник
ка да нам је ре кла да смо ми као у основ ној шко ли. Мо же
она да ми сли да смо ми и у вр ти ћу, али ако 500 пу та пи -
та мо јед ну ствар, он да 500 пу та тре ба да нам од го во ри.
Има ли смо оче ки ва ње да она не ће би ти пер со на ко ја ће
уси са ти са др жај ко ји се зо ве све вла шће СНС. 

(По сла ник Но ве стран ке Ма ри ни ка Те пић о 
пред сед ни ци Скуп шти не Ср би је Ма ји Гој ко вић, Н1, 18. јун)

* * *
Из све га то га је про и за шао зна чај но ви ши ни во ме ђу соб -
не са рад ње и по ве ре ња. За нас је нај ва жни ји на ста вак те
са рад ње. 

(Ли дер СПС-а Иви ца Да чић о пред ло гу 
да пре ми јер бу де Ана Бр на бић, Н1, 18. јун).

* * *
Или јед но став ни јим ре чи ма – да ли је, уоп ште, мо гу ће
да чи сти те ка на ли за ци ју, ре ци мо, а да се не за пр ља те,
без об зи ра на то што сте од ли чан струч њак или сте до бар
чо век.

(Аи да Ћо ро вић, По крет сло бод них гра ђа на, 
„Блиц”, 18. јун)

* * *
Су тра отва ра мо још два ја ко ва жна ре форм ско-тех нич ка
по гла вља – По гла вље 7 о пра ви ма ин те лек ту ал не сво ји не и
По гла вље 29, ко је се од но си на ца рин ску уни ју. Отва ра њем
тих по гла вља ша ље се по ру ка да је Ср би ја ста бил на зе мља
ко ја спро во ди ре фор ме у број ним обла сти ма.

(Ми ни стар ка за ду же на за европ ске ин те гра ци је 
Ја дран ка Јок си мо вић, РТС, 19. јун)

Ма, шта ми ре че!
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Ка да кре не лет ња вре ли на, је ди на
ми сао ко ја мо же да нас ора спо ло жи,
је сте мо гућ ност од ла ска на го ди шњи
од мор. Као и сва ке го ди не, аран жма -
ни ту ри стич ких аген ци ја су ме се ци -
ма уна пред рас про да ти, а из бор је
углав ном Грч ка. Ме ђу тим, ве ли ки
број на ших су гра ђа на ипак би ра да
оста не у гра ду, а раз ло зи за то ни су
увек фи нан сиј ске при ро де. Ка ко је
осве же ње по треб но сви ма, ку па ли -
шта у око ли ни – Та миш, Бе ла сте на,
ка ча ре вач ко је зе ро и По ња ви ца – за -
и ста слу же као спас од ужа ре ног
град ског бе то на, по себ но ви кен ди ма,
ка да сва ко успе да угра би ба рем ма -
ло сло бод ног вре ме на.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не ка ко
они пла ни ра ју да про ве ду на сту па ју -
ће лет ње да не, чи ме ће се ба ви ти за
вре ме од мо ра и ка ко ће ис ко ри сти ти
нај то пли је го ди шње до ба?

ДРА ГА НА ТО МИЋ, спре ма чи ца:
– Ово ле то ћу про ве сти рад но, као и

по след ње две-три го ди не. Про блем је
што ра дим и ви кен дом, сва ку дру гу
су бо ту, па је ве о ма те шко ор га ни зо ва -
ти се, а још те же до би ти го ди шњи од -
мор. Уко ли ко бу де вре ме на, мо жда ћу
ићи на Бе лу сте ну на ку па ње.

ЂУ РА СТО ЈА НО ВИЋ, 
дипл. прав ник у пен зи ји:

– Не ћу ни куд пу то ва ти. Унук, ћер -
ка и же на ићи ће у Грч ку. Пе де сет го -

ди на сам сва ке го ди не од ла зио на
мо ре, али је по че ло да ме нер ви ра то
уо би ча је но – бу ђе ње, про дав ни ца,
до ру чак, па пла жа и уве че спре ма ње
за шет њу. Вре ме ћу упот пу ни ти дру -
же њем с бра том, ма ло ћу се од мо ри -
ти од сва ко днев них оба ве за. Као
мла ђи сам до ста вре ме на про во дио
на Та ми шу, игра ли смо фуд бал по
цео дан. У то вре ме је би ло и по две-
три хи ља де љу ди на ре ци, та мо пе де -
се тих и ше зде се тих. Пли вао сам та да
од мо ста до Цр ве ног ма га ци на, али
са да већ го ди на ма ни сам ушао у Та -
миш. 

МИ ЛОШ СТЕ ВА НО ВИЋ, 
дипл. ме на џер:

– Иа ко ми је сва ко ле то рад но, ис -
ко ри сти ћу при ли ку да ма ло пу ту јем,
а ве ро ват но ћу оти ћи на Охрид. Мо -
жда ћу по вре ме но ићи на ку па ње ов -
де не где у ло ка лу, на Бе лу сте ну, ба -
зен или у Бе лу Цр кву. Углав ном то
увек бу де не ка ком би на ци ја. 

ПРЕ ДРАГ ОБРЕ НОВ, 
рад ник у пе ка ри:

– Ово ле то ћу про ве сти рад но, а го -
ди шњи од мор ћу нај ве ро ват ни је узе -
ти тек у сеп тем бру. Кад имам вре ме -
на ле ти, во лим да идем на ку па ње на
Ду на ву у Ива но ву, а ако бу де при ли -
ке, ићи ћу на кам по ва ње и пе ца ње.
Као што је већ по зна то, то ком ле та у
Омо љи ци се одр жа ва „Жи сел”, па ћу

се по тру ди ти да ис пра тим про грам
тог фе сти ва ла. У на шем ме сту ће та -
ко ђе би ти ве о ма за ни мљи во, јер ло -
кал но удру же ње „Сун цо крет” ор га ни -
зу је ак тив но сти у скло пу Ме ђу на род -
ног во лон тер ског кам па, где ће до ћи
во лон те ри из свих кра је ва све та. 

ВЕ РА ЈА РА КО ВИЋ, 
гра фич ки ди зај нер:

– Ле то ћу про ве сти у пре се ље њу
јер ми син од ла зи у За греб, па ћу је -
дан део ле та про ве сти у Хр ват ској.
Ни сам не ки љу би тељ од ла ска на ку -
па ли шта, иа ко има мо јед но у бли зи -
ни Ива но ва. Ве ро ват но ћу ис ко ри -
сти ти при ли ку да по се тим фе сти вал
„Жи сел” у Омо љи ци, јер је то нај зна -
чај ни ја ма ни фе ста ци ја у овом де лу
оп шти не Пан че во. 

НА ТА ША НИ КО ЛИЋ, 
ди је те ти чар-ну три ци о ни ста:

– Ле то ће ми за по че ти од мо ром
ко ји ћу са сво јом по ро ди цом про ве -
сти у Грч кој. То ће би ти сјај на при -
ли ка да се де ца од мо ре од школ ских
оба ве за, а за нас од ра сле да при ку пи -
мо енер ги ју за но ве рад не по ду хва те.
То ком ле та ће мо си гур но по се ти ти и
не ка од ку па ли шта у око ли ни и ис -
ко ри сти ти при ли ку да што ви ше вре -
ме на про ве де мо у при ро ди и дру же -
њу с при ја те љи ма.

Ан ке ти ра ла: 

Мир ја на Ма рић Ве лич ко вић

П. ОБРЕНОВМ. СТЕВАНОВИЋ В. ЈАРАКОВИЋ Н. НИКОЛИЋ

НАША АНКЕТА

КА КО ЋЕ ТЕ ПРО ВЕ СТИ ЛЕ ТО?

Град ска ку па ли шта спас од вру ћи не

Ђ. СТОЈАНОВИЋД. ТОМИЋ

ХРОНИКА

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

МА ЛО УНА ПРЕД, ПА ВО ЖЊА УНА ЗАД
Бал кан ски ко њич ки 
шам пи о нат сле де ће 
го ди не у на шем гра ду

Обим на сед ни ца Град ског ве ћа одр -
жа на је 16. ју на. На аста лу је би ло са -
мо шест та ча ка днев ног ре да, али су
ско ро све би ле са др жај не.

Нај пре је из нет Из ве штај о ста њу
жи вот не сре ди не на те ри то ри ји гра да
Пан че ва за 2016. Он са др жи по дат ке
о ста њу и про ме на ма жи вот не сре ди -
не, са на ци о ним пла но ви ма, фи нан -
си ра њу си сте ма за шти те, при о ри тет -
ним оба ве за ма и ме ра ма... Као при -
лог је дат го ди шњи из ве штај о ра ду
ин спек ци је за за шти ту жи вот не сре -
ди не, ко ји је, због но ве си сте ма ти за -
ци је у Град ској упра ви по след њи пут
ура ди ло Оде ље ње за ин спек циј ске
по сло ве при Се кре та ри ја ту за за шти -
ту жи вот не сре ди не, јер је оно са да
део Се кре та ри ја та за ин спек циј ске
по сло ве. Оп шир ни је о овој те ми мо -
ћи ће те да се ин фор ми ше те сле де ће
не де ље на стра ни ко ја се ба ви еко ло -
ги јом.

Фи нан сиј ски из ве штај о по сло ва њу
ЈКП-а „Хи ги је на” за 2016. го ди ну био
је дру га тач ка днев ног ре да. По сло ву
За ко на о јав ним пред у зе ћи ма над зор -
ни од бо ри тих фир ми усва ја ју фи нан -
сиј ске из ве шта је, а осни вач има ре гу -
ла тор ну и кон трол ну функ ци ју. Не то
до би так пред у зе ћа за про шлу го ди ну
из но си 1.629.000 ди на ра, ко ји је
пред у зе ће рас по де ли ло за по кри ће
гу би та ка из прет ход них го ди на (су ма:
33.931.000 ди на ра). Во зи се уна зад...

До ку мент слич ног са др жа ја на
сед ни ци Ве ћа „бра нио” је и пред став -
ник ЈКП-а „Зе ле ни ло”. Не то до бит -
ком тог јав ног пред у зе ћа од 173.480
ди на ра би ће по кри вен део гу бит ка
ко ји је на пра вљен ра ни је. Оба из ве -
шта ја на ћи ће се као ин фор ма тив не
тач ке пред од бор ни ци ма на сле де ћој
сед ни ци Скуп шти не гра да, па ће
пред став ни ци опо зи ци је има ти при -
ли ку да по ста вља ју нај кон крет ни ја

Пр вом из ме ном Про гра ма по сло ва -
ња ЈКП-а БНС из Ба нат ског Но вог Се -
ла за 2017. го ди ну пред ви ђе но је да
пред у зе ће уве ћа при хо де за 700.000, а
рас хо де за 651.600 ди на ра. Ин те ре -
сант но је да ће ЈКП БНС из нос од
301.600 ди на ра опре де ли ти за со ли -
дар ну по моћ за по сле ни ма.

На кра ју, већ ни ци су да ли по зи тив -
но ми шље ње Са ве зу за ко њич ки спо рт
Ср би је за олим пиј ске и ФЕИ ди сци -
пли не у ве зи с бал кан ским ко њич ким
шам пи о на том у во жњи за пре га, ко ји
ће сле де ће го ди не у на шем гра ду ор -
га ни зо ва ти по ме ну ти са вез у са рад њи
с Ко њич ким клу бом „Кре мен” из
Пан че ва и уз тех нич ку по др шку ер ге -
ле „Ста ри Та миш”.

С. Трајковић

На пред лог Ми ни стар ства про све -
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја,
Вла да Ре пу бли ке Ср би је на сед ни ци
одр жа ној 19. ју на 2017. го ди не
усво ји ла је за кљу чак ко јим се не -
спор но по твр ђу је ва лид ност ди пло -
ма Ин тер на ци о нал ног уни вер зи те -
та у Но вом Па за ру на свим ни во и ма
– ОАС, МАС и ДАС – у кон ти ну и те -
ту од са мог осни ва ња.

У за кључ ку се кон ста ту је да се
сту диј ски про гра ми ове ви со ко -

школ ске уста но ве сма тра ју акре ди -
то ва ним до окон ча ња про це са
акре ди та ци је. Овим су от кло ње не
и по след ње не до у ми це око акре ди -
та ци је овог уни вер зи те та, по што се
у за кључ ку на гла ша ва ва лид ност
ди пло ма у акре ди та ци о ном по -
ступ ку као и у свим дру гим при ли -
ка ма.

Ин фор ма тив на слу жба 

Уни вер зи те та у Но вом Па за ру

мо гу ћа пи та ња, а тре ба ло би по себ но
да их за ни ма ју они де ло ви ових ака -
та ко ји су по све ће ни рас хо ди ма.

Ни је се ду го раз го ва ра ло о Пред ло -
гу про гра ма по др шке за спро во ђе ње
по љо при вред не по ли ти ке и по ли ти ке
ру рал ног раз во ја за град Пан че во за
2017. Прет ход ну са гла сност на пред -
лог про гра ма да ло је Ми ни стар ство
по љо при вре де и за шти те жи вот не
сре ди не, град ским бу џе том опре де ље -
на су че ти ри ми ли о на ди на ра за ову
на ме ну, па пре о ста је да гра до на чел -
ник до не се ре ше ње о обра зо ва њу ко -
ми си је за вред но ва ње про је ка та и
про гра ма из обла сти по љо при вре де и
ру рал ног раз во ја, ко ја тре ба да их
вред но сно ран ги ра ка ко би би ли
(су)фи нан си ра ни.

ПО КОМ ОСНОВУ РАДИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ,

ДЕПАРТМАН У ПАНЧЕВУ (2)

Тапкање у магли
Стигао одговор из кабинета
министра просвете

Неки моменти су се тако временски
поклопили да би они самољубиви на
нашем месту пропатили од комплек-
са више вредности: прошле недеље
смо у тексту „Чекајући акредитацију”
уз помоћ интернета сами дали одго-
воре на питања што смо на тему из
наднаслова текста поставили, јер они
нису стигли из Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја,
док нам се у ректорату Универзитета
у Новом Пазару нису јављали на по-
зиве, а већ у понедељак, 19. јуна, на

седници Владе Републике Србије до-
нет је закључак који разрешава само
део дилема.

Саветник за односе с медијима из
кабинета министра просвете, науке и
технолошког развоја 21. јуна послао
нам је имејл следеће садржине: „По-
штовани, у наставку Вам достављам
одговор на питања: до окончања по-
ступка акредитације, а на основу За-
кључка Владе Републике Србије, ди-
пломе о стеченом високом образова-
њу на сва три нивоа студијских про-

грама Универзитета у Новом Пазару,
са седиштем у Новом Пазару, имају
статус јавних исправа и могу се кори-
стити као доказ о стеченом високом
образовању. У току је поступак којим
републичка просветна инспекција
МПНТР утврђује које све високо-
школске установе у Републици Срби-
ји обављају делатност високог обра-
зовања ван седишта”. 

Реални смо; биће да је временски
след – „Панчевац” задаје тему, Влада
РС закључује у вези с њом неколико
дана касније – случајан.

Али није коинциденција да баш са-
да, у време уписних рокова, влада ин-
тересовање за валидност диплома сте-
чених на приватним високошколским
установама; због актуелности смо и
начели ту причу прошле недеље.

А у вези са Универзитетом у Новом
Пазару кабинет министра питали
смо следеће: 1. Да ли има акредита-
цију за студијске програме информа-
тике, права, психологије? 2. Да ли
има решење надлежног министар-
ства за обављање делатности високог
образовања ван седишта, у департма-
нима у више градова, а посебно у
Панчеву? 3. Да ли је упис студената у
департману у Панчеву законит?

Изнад смо цитирали одговор савет-
ника за односе с медијима из кабине-
та министра на ова питања, па је вео-
ма једноставно утврдити шта је и у
којој мери њиме растумачено. И даље
је нејасно да ли постоји решење за
обављање делатности ван седишта, тј.
у департману у Панчеву, што нас нај-
више и занима. Такође, није познато
колико је непрестано понављана кон-
струкција „до окончања поступка
акредитације” убедљива и разумљива
секретаријатима универзитета у
остатку света, ван Србије, пошто када
се тамо оде, академска јавна исправа
треба и да се нострификује.

Тапкање у магли се наставља...

С. Т.

РЕ А ГО ВА ЊЕ НА ТЕКСТ „ЧЕ КА ЈУ ЋИ АКРЕ ДИ ТА ЦИ ЈУ”,

„ПАН ЧЕ ВАЦ” БРОЈ 4717, СТРА НА 5

Вла да за кљу чи ла: 
акре ди та ци ја из ве сна

Удру же ње свих пен зи о не ра Пан че -
ва од не дав но има но вог пред сед ни -
ка. То је Ђор ђе Ор ло вић, а по ве ре ње
да оба вља ту функ ци ју, ука за но му
је на ван ред ној из бор ној скуп шти -
ни, одр жа ној 12. ју на.

Уче сни ци скуп шти не иза бра ли су
за ње го вог за ме ни ка Де сан ку Зу -
рић, до са да шњу пред сед ни цу од бо -
ра Удру же ња за Ме сну за јед ни цу
Гор њи град, као и сед мо ро чла но ва
Управ ног од бо ра.

У из ја ви за „Пан че вац” Ор ло вић
је ис та као да ће на ста ви ти да се за -
ла же да Удру же ње свих пен зи о не ра
и да ље бу де ак тив но ка да је реч о

пру жа њу по мо ћи на шим нај ста ри -
јим су гра ђа ни ма.

– На ста ви ће мо да се тру ди мо да
се пен зи о не ри не осе ћа ју као гра ђа -
ни дру гог ре да. У скла ду с мо гућ но -
сти ма ор га ни зо ва ће мо за јед нич ке
ве че ри, игран ке, пу то ва ња и дру же -
ња. На сто ја ће мо да на шим чла но -
ви ма обез бе ђу је мо огрев и да им
омо гу ћу је мо да ор га ни зо ва но иду
на бањ ска ле че ња у Ка њи жу, Со ко -
ба њу и Вр њач ку Ба њу – ре као је Ор -
ло вић.

Он је до дао да Удру же ње свих
пен зи о не ра Пан че ва има око хи ља -
ду ре ги стро ва них чла но ва. М. Г.

По во дом Ме ђу на род ног да на бор бе
про тив зло у по тре бе и кри јум ча ре ња
дро ге, пред став ни ци пан че вач ког
За во да за јав но здра вље у уто рак, 27.
ју на, од 19 са ти, у про сто ри ја ма ло -
кал ног огран ка Цр ве ног кр ста одр -

жа ће пре да ва ње на ту те му. За вод
по зи ва гра ђа не и струч ња ке да при -
су ству ју том ску пу ка ко би се упо -
зна ли са чи ње ни ца ма о ве ли чи ни и
рас про стра ње но сти овог про бле ма у
на шем гра ду. Д. К.

УДРУ ЖЕ ЊЕ СВИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА ПАН ЧЕ ВА

Ор ло вић но ви пред сед ник 

ПРЕ ДА ВА ЊЕ У ЦР ВЕ НОМ КР СТУ

O зло у по тре би дро ге

Скоковито уиграни



Ком пост је јед но од нај ви -
ше по ми ња них и ко ри шће -
них ђу бри ва у ор ган ској
про из вод њи хра не, ко је
слу жи и као по бољ ши вач
струк ту ре зе мљи шта, си ро -
ви на за про из вод њу суп -
стра та и мал ча. На сре ћу,
охра бру је чи ње ни ца да се у
по след ње вре ме све ви ше
го во ри о ис ко ри шћа ва њу
ор ган ске ма те ри је као по -
ла зне си ро ви не при до би ја -
њу „здрав стве но без бед не”
енер ги је.

Ком по сти ра ње пред ста -
вља би о хе миј ски про цес у
ко ме до ла зи до пот пу ног
раз ла га ња ор ган ске ма те -
ри је по сред ством ми кро ор -
га ни за ма. Нај че шће се
ком по сти ра ју биљ ни и жи -
во тињ ски оста ци по ре клом
из вр та, ба ште, ку хи ње, ин -
ду стри је, као што су оста ци
по вр ћа, во ћа, ли шће, ста -
бљи ке, по ко ше на тра ва,
ста ра сла ма, пе пео, па пир,

де ло ви хра не и сл. Тре ба
во ди ти ра чу на о то ме да у
ком по сти ште „не уђу” ри -
зом ски ко ро ви, бо ле сне
биљ ке, ку ва ни от па ци, ко -
ске, ме со, пи кав ци, ке се...

На ро чи то је те шко „осло -
бо ди ти” се се ме на ко ро ва и
па то ге на ко ји у ком по сти -
шту мо гу из др жа ти мак си -
мал не тем пе ра ту ре то ком
би о ра зград ње. Та ко ђе, при -
ли ком уно ше ња ма те ри ја ла
у ком по сти ште тре ба у ма -
њем про цен ту уно си ти
„спо ро раз гра дљи ве”, као
што су ли шће бре зе, то по -
ле, пла та на и ора ха, игли це
и гра не че ти на ра и др. На
при мер, ко при ва сво јим
би о хе миј ским са ста вом
обез бе ђу је ви сок са др жај
азо та и по зи тив но ути че на
ин хи би ци ју ра да ми кро ор -
га ни за ма, што за ре зул тат
има по ја ча но „гре ја ње”
ком пост не хр пе.

Ком по сти ра ње се вр ши
на ме сту за шти ће ном од
ве тра и ја ког сун ца, с при -
ла зом до ступ ним у раз ли -
чи тим вре мен ским при ли -
ка ма. Та ко ђе, тре ба „из бе -
га ва ти” бе тон и ка ме не
пло че ко је не до зво ља ва ју
ми кро ор га ни зми ма, гли -
ста ма и дру гим ко ри сним
„ство ре њи ма” да раз гра ђу ју
на не ту го ми лу. Ком по сти -
ра ње се мо же вр ши ти на
отво ре ном или у објек ти ма
спе ци јал но за то на пра вље -
ним – ком по сти шти ма.
Пре по чет ка ком по сти ра -
ња, ра ди бр жег раз ла га ња и
са зре ва ња, по треб но је кру -
пан ма те ри јал усит ни ти на
ве ли чи ну не ве ћу од пет
цен ти ме та ра. На кон то га
тре ба при пре ми ти ма су:

уко ли ко је су вља, по треб но
ју је на вла жи ти, или обрат -
но, за су ши ти не ким од
струк тур них ма те ри ја ла.

У ме ре не ге ком по ста
спа да ју ме ша ње, оро ша ва -
ње, кон тро ли са ње здрав -
стве ног ста ња и  чу ва ње то -
ком ком по сти ра ња. Пре ма
ма те ри ја лу од ко га је на -
стао, зре ли ком пост се до -
би ја на кон шест ме се ци до
го ди ну да на. Не ки од нај ја -
сни јих по ка за те ља зре ло сти
ком по ста је су ми рис на
шум ску зе мљу и из глед ко -
ји ве о ма под се ћа на зго ре ли
стај њак, због сво је мр ви ча -
сте струк ту ре, там но сме ђе
бо је и ујед на че не ма се. По
са др жа ју ак тив них ма те ри -
ја сли чан је стај ња ку, нај че -
шће је од но са Н : П : К : Ца
= 0,4 : 0,2 : 0,2 : 0,6, ко ји се
ме ња за ви сно од са др жа ја
ком по сти ра них си ро ви на.

Пре упо тре бе по жељ но је
дез ин фи ко ва ти ком пост,

што се оба вља на сле де ћи
на чин: обич но се у ста ром
бу ре ту за ло жи ва тра и по -
ста ви по су да с во дом. На
по су ду се по ста ви ре шет ка
са сло јем од 10 до 15 цен -
ти ме та ра ком по ста. У мо -
мен ту ка да во де на па ра
про ђе кроз ком пост ни слој,
сте ри ли за ци ја је за вр ше на.
На ме на овог ви со ко ква ли -
тет ног ор ган ског ђу бри ва је
ви ше стру ка, а нај че шће се
упо тре бља ва као суп страт у
ра сад ни чар ству, по вр тар -
ству, цве ћар ству, гљи вар -
ству и сл.

За ђу бре ње се ко ри сти
не по сред но пре се тве или
сад ње, у ко ли чи на ма од три
до шест кг/м2, с деј ством
до три го ди не. Ком пост се
не уно си ду бо ко у зе мљи -
ште, већ при по вр ши ни (до
пет цен ти ме та ра ду би не).
Ко ли чи не ком по ста за ви се
од кул ту ре. Та ко има мо ве -
ће ко ли чи не за глав не кул -
ту ре (па ра дајз, па при ка,
кром пир, кра ста вац, бо -
стан, ку пу сња че и др.), док
се за прет кул ту ре и на кнад -
не кул ту ре при ме њу је ма ња
ко ли чи на. Ком пост је на ро -
чи то по го дан за спра вља ње
суп страт них сме ша, при -
пре му се тве ног сло ја, пи ки -
ра ње ра са да и као „по крив -
ни слој” се ме на.

По ред упо тре бе стај ња ка
и ком по ста, јед но од ор ган -
ских ђу бри ва ко је по сво -
јим свој стви ма ва жи за мо -
жда нај ква ли тет ни је ор ган -
ско ђу бри во је сте гли сте -
њак. О гли сте ња ку, ње го -
вом зна ча ју и тех но ло ги ји
про из вод ње ин фор ми са ће -
мо вас у сле де ћем бро ју
„Пан чев ца”.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 23. јун 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ком пост и ком по сти ра ње

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Пот пи сан спо ра зум 
о са рад њи

Уна пре ђи ва ње 
струч ног обра зо ва ња

Не дав но су пред став ни ци ком -
па ни је НИС и Ин сти ту та „Ми -
хај ло Пу пин” из Бе о гра да пот -
пи са ли Ме мо ран дум о са рад -
њи у обла сти обра зо ва ња,
струч ног уса вр ша ва ња ка дра и
раз ме не зна ња. Тај до ку мент
се од но си на ус по ста вља ње
парт нер ских од но са НИС-а и
Ин сти ту та „Ми хај ло Пу пин”,
што ће до при не ти уна пре ђе њу
и под сти ца њу уза јам ног струч -
ног и на уч ног уса вр ша ва ња,
по ве зи ва њу тех но ло шког и на -
уч ног ра да са ак тив но сти ма
НИС-а, као и раз ме ни зна ња и
ис ку ста ва. Спо ра зум пред ви ђа
и за јед нич ко уче шће у про јек -
ти ма мул ти ла те рал них и би ла -
те рал них ин сти ту ци ја с ци љем
ре а ли за ци је ис тра жи вач ко-
раз вој них и обра зов них про је -
ка та.

Са рад ња две ју стра на би ће
по себ но ре а ли зо ва на у окви ру
НИС-овог кор по ра тив ног про -
гра ма „Енер ги ја зна ња”. Ова
ком па ни ја, на и ме, већ пет го -
ди на успе шно ус по ста вља
парт нер ства са обра зов ним и
на уч ним ин сти ту ци ја ма с ци -
љем уна пре ђе ња усло ва за
обра зо ва ње и шко ло ва ње мла -
дих струч ња ка, као и при ла го -
ђа ва ња сту диј ских про гра ма
по тре ба ма тр жи шта. У окви ру
овог про гра ма, НИС је до са да
пот пи сао 46 спо ра зу ма с до -
ма ћим и ме ђу на род ним на уч -
ним и обра зов ним уста но ва ма.

Ме мо ран дум о са рад њи су на
све ча но сти у По слов ном цен -
тру НИС-а у Но вом Са ду пот -
пи са ли Ан дреј Ши ба нов, за ме -
ник ге не рал ног ди рек то ра и
ди рек тор Функ ци је за ор га ни -
за ци о на пи та ња, и Са ња Вра -

СА РАД ЊА НИС-а И ИН СТИ ТУ ТА „МИ ХАЈ ЛО ПУ ПИН”

УЛА ГА ЊЕ У БУ ДУЋ НОСТ

неш, ге не рал ни ди рек тор Ин -
сти ту та „Ми хај ло Пу пин”. У
обра ћа њу при сут ни ма Ан дреј
Ши ба нов је ис та као да је у да -
на шње вре ме, ко је је обе ле же но
убр за ним тех но ло шким раз во -
јем, нео п ход но кон ти ну и ра но
уна пре ђи ва ти сте че на зна ња.

– Због то га смо по себ но по -
но сни што ће раз ме на уза јам -
ног зна ња и ис ку ста ва екс пе -
ра та НИС-а и струч ња ка Ин -
сти ту та „Ми хај ло Пу пин” би ти
под стак ну та овом са рад њом –
ре као је пред став ник НИС-а.

По во дом све ча ног пот пи си -
ва ња Ме мо ран ду ма одр жан је
и низ пре да ва ња струч ња ка и
ин же ње ра Ин сти ту та „Ми хај -
ло Пу пин” из обла сти енер гет -
ске ефи ка сно сти. Спе ци ја ли -

зо ва на пре да ва ња одр жа на су
на те ме: софт вер ски мо дул за
оп ти ми за ци ју опе ра тив ног ра -
да хи брид них енер гет ских ин -
фра струк ту ра, си му ла тор тех -
но ло шког по стро је ња и тре на -
жер за обу ку ру ко ва ла ца за
упра вља ње тех но ло шким про -
це сом тер мо е лек тра не у нор -
мал ним и ха ва риј ским по гон -
ским си ту а ци ја ма. Пред ста -
вљен је и про је кат за мо дер ни -
за ци ју тур бин ског ре гу ла то ра
у МСК Ки кин да с ци љем сма -
ње ња по тро шње га са у про це су
про из вод ње елек трич не енер -
ги је за соп стве не по тре бе, као
и си стем ау то ма ти за ци је ау то-
пре та ка ли шта на скла ди шти -
ма НИС-а с по себ ним освр том
на про цес ади ти ви ра ња.

Ин сти тут „Ми хај ло Пу пин”
је др жав ни на уч но и стра жи -
вач ки ин сти тут ко ји се ба ви
ис тра жи ва њем у обла сти ма
елек тро ни ке, ау то ма ти ке, про -
це сног упра вља ња, ра чу нар -
ства, те ле ко му ни ка ци ја, ди ги -
тал не об ра де сиг на ла, ин фор -
ма ци о них си сте ма, софт вер -
ског ин же њер ства и ро бо ти ке.
С дру ге стра не, вре ди на по ме -
ну ти да је ру ско-срп ски нафт -
ни ги гант у 2016. го ди ни по -
стао пр ва ком па ни ја у Ср би ји
ко ја је за свој до при нос раз во ју
обра зо ва ња до би ла пре сти жну
„Све то сав ску на гра ду” ко ју до -
де љу је Ми ни стар ство про све -
те, на у ке и тех но ло шког раз во -
ја Вла де Ре пу бли ке Ср би је.

З. Станижан

У Регионалној привредној ко-
мори Јужнобанатског управног
округа, 14. јуна, одржана је пре-
зентација Закона о становању и
одржавању зграда и припадају-
ћих правилника. Новине у овој
законској регулативи презенти-
рали су Ђорђе Вучинић, заме-
ник секретара Удружења за
приватно обезбеђење и остале
услужне делатности, и Марко
Арсенијевић, предавач Центра
за едукацију Привредне коморе
Србије и члан радне групе за
израду пратећих правилника.

Вучинић је говорио о циље-
вима које Закон о становању
треба да постигне, као и о
овлашћењима ПКС у процесу
обуке за стицање лиценце

професионалног управника
зграда, а Арсенијевић о одред-
бама поменутог закона. У вео-
ма исцрпном предавању при-

сутни су имали прилику да се
упознају с новинама и детаљи-
ма у вези са обавезом одржа-
вања зграда, која је сагледана

као јавни интерес државе,
плаћањем трошкова за то, чи-
ју ће минималну висину одре-
дити локалне самоуправе, мо-
гућностима ангажовања про-
фесионалних управника, као
и о другим битним темама из
Закона и правилника.

Стручном скупу су прису-
ствовали представници при-
вредних друштава и јавних
предузећа с подручја Јужноба-
натског управног округа, ре-
сорних секретаријата Градске
управе, Националне службе за
запошљавање – Филијале Пан-
чево, те заинтересовани за обу-
ку и стицање лиценце профе-
сионалног управника зграде.

С. Т.

У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ

Презентација Закона о становању и одржавању зграда

У же љи да се афир ми шу ком -
па ни је и ор га ни за ци је ко је се
у свом по сло ва њу ру ко во де
ви со ким про фе си о нал ним
стан дар ди ма и чвр стим етич -
ким нор ма ма, Ком па ни ја
„Mass Media International”
пре два де сет го ди на уста но ви -
ла је го ди шњу на гра ду „Би -
знис парт нер”.

До бит ни ци на гра де, ко ја је
то ком го ди на по ста ла пре сти -
жно по слов но, струч но и јав но
при зна ње, је су нај бо ље ком па -
ни је и ин сти ту ци је што су у
по сло ва њу по сти гле за ви дан
ни во, при хва та ју ћи и стрикт -
но при ме њу ју ћи основ ни мо -
то: у би зни су, као и у жи во ту,
нај ва жни ји је парт нер.

У обла сти ком при мо ва ног
при род ног га са на гра ду „Би знис
парт нер 2017” до би ла је ком па -
ни ја „ПАН Ле ди”, ко ја се ба ви
ком при мо ва њем и пла си ра њем
КПГ-а до ин ду стриј ских по тро -
ша ча, али и, пре ко бен зин ске
ста ни це у вла сни штву фир ме,
до во зи ла за друм ски са о бра ћај.
„ПАН Ле ди” се ба ви и услу -
жним тран спор том ро бе хлад -
ња ча ма у уну тра шњем са о бра -
ћа ју, с ре жи мом од ми нус 30 до
плус 30 сте пе ни Цел зи ју са.

Ме наџ мент фир ме овом
при ли ком за хва љу је свим за по -
сле ни ма, као и по тро ша чи ма,
ко ји има ју ве ли ки удео у це ло -
куп ном по сло ва њу по зна те пан -
че вач ке ком па ни је. С. Т.

„ПАН ЛЕ ДИ” ДО БИТ НИК ПРЕ СТИ ЖНЕ НА ГРА ДЕ

Нај ва жни ји је парт нер

Почетак раз ме не уза јам ног зна ња и ис ку ста ва
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Вршац е збратимен 
со Крива Паланка,
Пландиште со Росоман,
Јабука со Македонски
Брод...

Пред повеќе од четири децении се
збратимија Панчево и Куманово. Се
разбира, тоа збратимување е реали-
зирано во некогашна СФРЈ. Услови
за соработка на стопански, култу-
рен и спортски план имаше тогаш,
има и сега. Средбите се поретки, но
збратимувањето, до ден денес, ни-
кој не го доведе во прашање. Мно-
гумина се сеќаваат како пред многу
години беа дочекани доброволни
дарители  на крв од Куманово. Пре-
полн автобус со племенити луѓе
дојде токму пред Заводот за тран-
сфузија во Панчево.

Сега се создаваат нови пријател-
ства, нови збратимувања. Овој пат
ќе потсетиме на три. Имено, пред
неколку години Вршац е збратимен
со Крива Паланка, Пландиште со
Росоман, а минатата година се збра-
тимија Македонски Брод и Јабука.
Врски и пријателства се одржуваа и
пред збратимувањата, бидејки го-
лем број на доселеници од  Македо-
нија, во спомнатите војводински
места, потекнуваат токму од Крива
Паланка, Македонски  Брод, Росо-
ман или некое друго место. Во гос-
ти доаѓаа културно – уметнички и
спортски друштва који учествуваа
во програмите за одбележување  на
големиот празник Илинден и други
значајни  настани.

   Се чува и негува традицијата
Десеттина години делегации од
Вршац гостуваа во Крива Паланка.
Врвните луѓе на градот – побратим,
кога постоеа услови за возвратни
посети, беа наши гости. Вообичае-
но, за време на збратимувањата се
договарат соработки на економски,
културен и спортски план. Но,  ус-
ловите на живеење и кај нас и во
Македонија ги диктираат програ-

ПРОДОЛЖУВА СОРАБОТКАТА СО МАКЕДОНИЈА

ЗБРАТИМУВАЊА - МОСТОВИ НА ПРИЈАТЕЛСТВА

мите за сорабока. Најчесто во гости
доаѓаат и одат културно – уметнич-
ки друштва, писатели и глумци со
театарски представи. И тоа има
своја тежина, бидејки со продлабо-
чување на соработката на полето на
кутурата се чува и негува тради-
цијата и се воспоставуват нови кон-
такти и пријателства. Гостите имаат
прилика и да се видат со роднините
и пријателите во местата во кои пре-
тстојуваат. Кога пред неколку годи-
ни членовите на староградскиот
состав од Крива Паланка „Распеани
Паланчани“,учествуваа на „Вршач-
ки венец“, Меѓународен фестивал на
фолклор и песна, освен жителите од
Вршац, уживаа и гостите од околни-
те места, каде исто така живеат Ма-
кедонци, рече Стеван Србиновски,
член на Националниот совет на Ма-
кедонците во Србија.

Вршчани и паланчани имаат из-
вонредна соработка и помеѓу
црквите. Иконата на Теодор Вршач-
ки, со благослов на банатскиот епис-
коп Никанор Богуновиќ, поклон од
градот Вршац, се наоѓа во манасти-
рот Свети Јоаким Осоговски, во
близината на Крива Паланка.

Пријателски иницијативи
Збратимувањето на општина План-
диште со Општина Росоман од Ма-

ниша Новески, претседател на Од-
бор за култура при Националниот
совет. Збратимувањето е реализи-
рано во октомври минатата година,
во рамките на одбележувањето на
70 години од доселувањето на Ма-
кедонците во Војводина. Повелбата
ја потпишаа Милосим Војнески,
градоначалник на Македонски
Брод и претседателот на месната
заедница Јабука, Слободан Илиќ.

Со овој документ подетално е
прецизирана соработката меѓу овие
две места. Пред се воспоставување
на братски односи помеѓу институ-
циите и помеѓу српскиот и маке-
донскиот народ, проширување на
сорабоката во областа на образова-
нието, културата, локалната само-
управа, информирањето, спортот,
цивилниот сектор и поврзувањето
на младите. Како и сите други поб-
ратими и овие ја искажаа и желбата
за воспоставување на соработка на
стопански план. Но, желбите се ед-
но а можностите друго.

-Задоволен сум од начинот како
ја започнавме соработката. Пријат-
но сум изненадени од начинот на
кој Македонски Брод ја организира
традиционалната манифестација
“Костенијада“, по која се познати и
надвор од Македонија. На 18 и 19
ноември, минатата година имаа
гости од повеќе градови од Македо-
нија, Србија, Турција, Босна и Хер-
цеговина и други земји. Имат добро
производство, но и добар пласман.
Можат да се пофалат и со развиена
дрвна индустрија и со етно храна.
Некои позитивни искуства сакаме
да пренесем и кај нас. Гостопри-
мството што го доживеа делега-
цијата од Јабука која претстојуваше
во Македонски Брод за време на
„Костенијадата“ е посебна приказ-
на, истакна Слободан Илиќ.
Како и претседателот на месната за-
едница на Јабука и останатите на-
ши соговорници веруваат дека во
иднина пријателствата меѓу збра-
тимените места ќе бидат појаки и
побогати.

кедонија е иницирано од страна на
пријатели, кои патувале кон Маке-
донија и кон Војводина. Пландиш-
танци, кога оделе на летување во
древниот Охрид, свраќале на гости
во Росоман,  каде живеат и српски
семејства, а од Росоман во План-
диште доаѓале гости кај роднини и
пријатели.

Овие две места ги сврзува и про-
извотството на зеленчук и овошје,
пред се праските, бидејки Росоман е
познат по производство на праски.
-Пријателство трае со години и при-
чинува големо задоволство на мла-
дите фолклористи и спортисти. Гос-
ти доаѓат и одат и на прослави на
деновите на општините и други зна-
чајни празници. Домаќините се тру-
дат да им ги покажат вредностите
на своите општини, и да ги прече-
кат, како што и доликува. Ова не се
случува секогаш и затоа тешко им
паѓаат разделбите, но и итернетот
го прави своето. Братските средби
поради техниката и сеќавањата ни-
когаш нема да избледат, потсети
Драган Цветановски, активен член
во македонската заедница во План-
диште.

Иницијатива за збратимување на
месната заедница Јабука и Општи-
ната Македонски Брод, покрена Си-

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК УЧАТ ОД ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ
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Од 20 Национални
совети во Србија, 
на изборите во 2014
година, само
Македонците,
Хрватите и
Црногорците советите
ги бираа со електори

На сегашниот состав на На-
ционалниот совет на Маке-
донците во Република Србија,
со седиште во Панчево, из-
бран при крајот на октомври
2014 година, му преостануваат
околу петнаесет месеци од
мандатот. Инаку, советот брои
23 члена.

За тоа како Македонците ќе
го избират идниот Национа-
лен совет и за законските од-
реби за избор на советите на
малцинските заедници разго-
варавме со Славе Груевски,
член на Националниот совет
на Македонците и носител на
една од двете листи на пре-
тходните избори. 

– Според законот, членови-
те на националните совети се
избираат на непосредни  избо-
ри или по пат на електори. До-
сега трипати нашиот совет го
биравме по пат на електори.
Од 20 Национални совети во
Србија, на претходните избо-
ри, во 2014 година, само ние
Македонците, Хрватите и
Црногорците, советите ги би-
равме со електори. Според не-
официјалните податоци, и
Хрватите  и Црногорците ид-
ните состави на советите ќе ги
бираат на непосредни избори.
За непосредни избори, услов е,
секое малцинство, 24 часа
пред донесувањето на одлука-
та за распишување на избори-
те, да има запишано во Посе-
бен избирачки список повеќе
од 40 отсто припадници на тоа
малцинство, според податоци-
те од последниот попис од
2011 година, вели Груевски.

Со непоредни избори
поголем легитимитет
Според официјалните подато-
ци, добиени од Министер-
ството за државна управа и
локална самоуправа, во 2016
година, во ПБС има запишано
вкупно 8.073 лица кои се изјас-
ниле како Македонци, што е за
102 лица помалку, во споредба
со 2014 година, кога биле запи-
шани 8.175 лица, и што е 35,92
отсто во однос на бројот на
Македонци според пописот.

Според последниот попис од
2011 година, во Србија како
Македонци се изјасниле 22.755
лица, а 40 отсто од тој број се
9.102 лица запишани во ПБС.

КАКО ЌЕ ГО ИЗБИРАМЕ ИДНИОТ НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ?

НЕПОСРЕДНО ИЛИ СО ЕЛЕКТОРИ
Новата Влада на Република
Македонија, која ја предводи
премиерот и лидерот на
СДСМ Зоран Заев е изгласана
пред први јуни, точно пред
полноќ, односно по дводнев-
на дискусија  во  „минута до
12“, кога истекуваше рокот за
нејзиното изгласување. За из-
бор на владата гласаа 62 пра-
теника, 44 беа против, а пет
воздздржани.

Покрај СДСМ, во владина-
та коалиција учествуваат и
две албански партии, Демок-
ратска унија за интеграции –
ДУИ и Алијанса за Албанци-
те. Новата македонска влада
ќе има 25 министри. Најмногу
министри има СДСМ, седум-
наесет. Оваа партија довери
неколу министерски места на
непартиски кадри. ДУИ има
шест, а Алијанса за Албанци
два министри.

Зоран Заев во своето прво
обраќање пред пратениците,
како мандатар, вети рамноп-
равен регионален развиток,
економски напредок, рефор-
ми во правосудството, зголе-
мување на минималната и
просечната плата, здрави ин-

ституции и нулта толеранција
за корупција.Тој исто така
најави дека Македонија ќе би-
де држава на сите граѓани и ќе
се работи исклучиво за нив-
ните потреби. Воеедно, ќе се
гради обединето општество
кое ќе обезбеди стабилност во
државата. 

Клучна цел за Заев е Маке-
донија да се врати на вистин-
скиот пат на евроинтеграции
и да биде дел од обединетата
Европа.

Од актуелните 25 министри
десет се без ресор. Оливер
Спасевски е избран за минис-
тер за внатрешни работи, а
Никола Димитров за минис-
тер за надворешни работи.
Радмила Шеќеринска е минис-
терка за одбрана. Ресорен ми-
нистер за финансии е Драган
Тевдовси, а Рената Тренеска
Десковска за образование и
наука. Бултен Салиху  е избран

за министер за правда, а ми-
нистер за локална самоуправа
е Сухејл Фазлиу. Министер-
ството за транспорт и врска му
припадна на Горан Сугарески,
а Љупчо Николовски е минис-
тер за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство. Дамјан
Манчевски е министер за ин-
форматичко општество и ад-
министрација, Садула Дураку
е министер за животна среди-
на и просторно планирање, а
Крешник Бектеши министер
за економија. Арбен Таравари
е избран за министер за здра-
ватво, а Роберт Алаѓозовски е
министер за култура.

Новата Влада ќе има и три
вицепремиери. Бујар Османи
ќе биде задолжен за европски
прашања, Кочо Анѓушев ќе
биде надлежен за економски
прашања. Во надлежност на
Хазби Лика е политичкиот
систем и односите меѓу заед-
ниците.

Министри без ресор се: Ро-
берт Поповски, Едмонд Аде-
ми, Самка Ибраимовски, Ад-
нан Ќахил, Зоран Шапуриќ,
Рамиз Мерко и Зорица Апос-
толовска.

По 11 години во новата вла-
да нема кадри на ВМРО –
ДПМНЕ. Како опозиција, оваа
партија има забелешки за про-
грамата на Владата, но и за ка-
пацитетот на министрите. Пок-
рај другото, бившиот премиер
и лидер на ВМРО – ДПМНЕ
Никола Груевски изјави дека
неговата партија нема да го
бојкотира парламентот и ќе би-
де конструктивна опозиција.

Високата претставничка на
Европска унија за надворешна
политика  Федерика Могери-
ни и европскиот комесар за
проширување Јоханес Хан го
поздравија изборот на новата
македонска влада и изразија
очекување сите парламентар-
ни партии во Македонија да ги
остават поделбите настрана и
работат заедно на исполнува-
њето на реформската агенда,
која ќе биде од корист на цела-
та држава.

ИЗБРАНА НОВАТА ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

ДРЖАВА НА СИТЕ ГРАЃАНИ

На книжевната вечер, 
посветена на 40 издание 
на Ракописи, присуствуваа 
69 автори од кои над 30 
гости од просторот 
на некогашна Југославија

Пред еден месец, во Домот на
младите во Панчево, во салата
Аполо, е промовирано 40 изда-
ние на зборникот на поезија и
кратка проза, „Ракописи“, каде
што се претставуваат млади
автори од просторот на неко-
гашна Југославија.Во јуби-
лејното издание се застапени
118  млади поети од Србија,
Македонија, Црна Гора, Слове-
нија, Босна и Херцеговина и
Хрватска. На книжевната ве-
чер прусуствуваа 69 автори.
Меѓу триесеттина гости се
најдоа и Марија Јанческа од
Гостивар и Михајло Свидерски
од Битола. Инаку, во збрникот
се застапени шест автори од
Македонија.

Организаторите, меѓу кои се
и Јасмина Топиќ, главен уред-
ник, Драгана Младеновиќ и
Срѓан Гагиќ, уредници, како и
уредниците и преведувачите за
Словенија и Македонија, знаат
зошто се горди. Една од причи-
ните е и таа што „Ракописите“
се препознатливи и надвор од
границите на некогашна Југос-
лавија и што се прав расадник
за млади таленти. Некои веќе се
познати имиња.

„Ракописите” ги отворија
вратите за младите таленти од
Панчево уште во далечната
1976 година, а подоцна и за
плеада на млади од регионот.

- Секоја година имаме голем
одзив од Македонија, благода-
рејки пред се на Звонко Танес-
ки, уредникот за Македонија.
Ми се чини, годинава пристиг-
наа над педесет песни и про-
зни дела. Се трудевме да ги из-
береме најдобрите. Дадовме
шанса на младите поети да се

најдат во оваа книга, да дојдат
во нашиот град, да се дружиме
и да видиме што работат, на-
гласи Јасмина Топиќ.

Младиот автор Михајло Сви-
дерски по прв пат беше во Пан-
чево, а неговите стихови по втор
пат се наоѓаат меѓу кориците на
овој зборник.

-Потребни се вакви средби,
вакви фестивали, за да можат
младите да се афирмираати да
ја шират поезијата, како жанр.
Преку литературата најдобро
се запознава културата на еден
народ. Сметам дека на најдобар
начин ја претставувам мојата
земја, мојот народ, културата…

Во зборникот сум застапен со
поезија, со некои универзални
теми што го мачат човештвото.
И низ мојата песна “Сирија” се
проткаени војната, страдањата,
егзилот. Поезијата неможе да го
смени светот, но може да го
приближи и да го носи по не-
која своја насока, барем симбо-
лично, вели Свидерски.

Поради истрајноста на луѓето
што допринеле за Ракописи да се
зборува и вон границите на не-
когашна Југославија и ваква ед-
на збирка да биде своевиден па-
сош за влез во добро друштво,
задоволството не го криеше и
Маријана Јанческа. Според
нејзиното мислење домаќините
приредуваат извонредни средби
и пружат можност гостите да се
запознаат со културата и начи-
нот на живеење во Панчево, во
толку повеќе што во Општината
Панчево живеат повеќе од 20
припадници на малцински заед-
ници и етнички групи, а Маке-

донците по бројноста се на вто-
ро место, зад мнозинското
српско население.

Јасмина Топиќ, во рецен-
зијата за јубилејното издание го
напиша и следното: „Знаевме
дека идеата малку беше ризич-
на, можеби нема да заживее,
одзивот можеби нема да биде
најдобар, дека врските во добар
дел се прекинати, меѓутоа сите
овие години бевме истрајни и
верувавме во идеја како кни-
жевноста треба да  ги собира и
спојува луѓето кои се читаат и
разбираат. Верувавме дека тие
автори на големите врати на
книжевноста сепак имаат што
да кажат едни на други. И не
згрешивме.“

Освен квалитетот на творби-
те застапени во зборникот, пос-
тои уште една поголема придо-
бивка, а тоа е да се шири љу-
бовта и мирот и воедно млади-
те писатели да си помагат едни
на други во афирмацијата.

Значи, сега недостасуваат уште
1.029 Македонци кои би биле
запишани во ПБС. Тогаш идни-
от состав на советот може  да се
бира на непосредни избори.

Избраните членови на сове-
тите на непосредни избори
имаат поголем легитимитет.
На пример, ако има запишано
само 50 отсто луѓе што се
изјаснуваат како Македонци
(според пописот 11.377) и на
гласање излезат 50 отсто од
нив, тоа се 5.688 гласачи, што е
многу повеќе во споредба на
електорски избори, на кои за
80 електори беа потребни по
45 потписи, односно 3.600 гла-
сачи. На непосредни избори,
пријавените изборни листи се
јавни, и сите гласачи однапред
ќе знаат кои лица се на избор-
ните листи, и за  која листа и
кој носител на листа гласаат.
За електорските избори, гласа-
чите дадоа подршка за „свои-
те“ електори, но не знаеја дали
тие електори ќе бидат избрани
за членови на советот, без ог-
лед на бројот на елекори од тој
град, округ, како што и беше за
претходните избори. 
– На непосредни избори, гласа-
чите ќе знаат дали „нивните“
кандидати се или не се на листа
и на кое место на листата. Ако
се непосредни избори, секој
носител на листа, ќе може да
има кампања и претставување
на кандидатите и својата листа
во сите места во Република
Србија, по сите окрузи-општи-
ни каде што има здруженија на
Македонците, каде што има за-
пишани лица во ПБС – објас-
нува нашиот соговорник.

Со непосредните избори ќе
има можност за повеќе листи,
што од една страна ќе биде по-

зитивно и добро за кандиди-
раните членови и самите гла-
сачи, бидејки носителот на
листата може да одреди кои
лица, од кои места и на кое
место на листата да бидат.

За негативностите со непос-
редните избори, и за тоа дека
може да се случи да нема ре-
гионална застапеност и повеќе
градови, региони да немаат
„свој“ претставник во советот,
и не треба да се негативности,
имајќи ја во предвид и сегаш-
ната состојба за „застапеност“
по градови/ региони, од една
страна и отфрлање на сваќа-
њата дека избраните членови
на советот треба да ги застапу-
ваат само своите здруженија и
своите градови. Со таа пракса
мора да се прекине, но тоа од
друга страна е поврзано со
критериумите за кандидирање
на членови на советот и праве-
њето на листи.

Законските одредби
еднакви за сите 
Значи, за непосредни избори е
потребно во ПБС да се запи-
шат барем 9.102 Македонци,
што е 40 отсто  од 22.755 Маке-
донци.

Накратко да подсетиме: за
изборите во 2010 година, во
ПБС биле запишани  5.336 Ма-
кедонци. Четири години под-
оцна, односно до октомври
2014 година, во ПБС имаше за-
пишано 6.335 Македонци, што
значи дека за четири години,
во ПБС се запишале  999 Ма-
кедонци. За време на изборна-
та кампања во 2014 година, са-
мо за три месеци, во ПБС до-
полнително се запишале 1.840
Македонци. Во почетокот на
ноември во 2014 година, во
ПБС имаше запишано вкупно

8.175 лица, државјани на Ре-
публика Србија, кои се изјас-
ниле како Македонци.

После изборите, 142 Маке-
донци се испишале од ПБС,  а
40 се новозапишани. Запишу-
вањето во ПБС посебно е ка-
рактеристично, во градовите -
окрузите каде има македонски
здруженија, а има најмалку за-
пишани во ПБС, како што е во
Крушевац 1 лице, Сомбор 2,
Пожаревац 3,  Смедерево 7 ли-
ца.

За претходните избори, не-
кој имаше интерес да не се за-
пишат доволно лица во ПБС и
пак се оди на избори со елек-
тори, затоа што е полесно да се
прават изборни листи од из-
браните електори. Не стојат
оправдувањата дека Македон-
ците не сакаат да се запишува-
ат во ПБС, кога законот и
принципот е ист за сите мал-
цинства. Ако се согласиме де-
ка сакаме да имаме непосред-
ни избори, да видиме од кого
тоа зависи, како тоа да го на-
правиме, што губиме-што до-
биваме со такви избори, кои се
разликите во изборот, придо-
бивките, слабостите , катего-
ричен е Славе Груевски 

За претстојните актуелнос-
ти околу изборот на идниот
состав на Националниот со-
вет, одговорот ќе се најде со
конструктивен пристап кон
сите овие отворени прашања и
вклучување на сите заинтере-
сирани субјекти на македон-
ската  национална заедница во
Република Србија.

Покрај другото треба да се
размислува и за избирачките
места за гласање, бидејки Маке-
донци живеат во сите општини
во Србија, освен во Ада.

ПОЕТСКИ ФЕСТИВАЛ ВО ПАНЧЕВО

РАКОПИСИТЕ СЕ ПРЕДИЗВИК ЗА МЛАДИТЕ ТВОРЦИ

Петок, 23 јуни 2017
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САЧУВАЛИ СОПСТВЕНИ ИДЕНТИТЕТ

Вр шац збра ти мљен 
с Кри вом Па лан ком,
План ди ште с Ро со ма ном,
Ја бу ка с Ма ке дон ским
Бро дом...

Пре ви ше од че ти ри де це ни је збра ти -
ми ли су се Пан че во и Ку ма но во. Раз -
у ме се, то бра ти мље ње је ре а ли зо ва -
но у не ка да шњој СФРЈ. Усло ва за са -
рад њу на еко ном ском, кул тур ном и
спорт ском пла ну би ло је та да, а има
их и са да. Су сре ти су про ре ђе ни, али
бра ти мље ње, до дан-да нас, ни ко ни је
до во дио у пи та ње. Мно го њих се се -
ћа ка ко су пре мно го го ди на би ли до -
че ка ни до бро вољ ни да ва о ци кр ви из
Ку ма но ва. Пре пун ау то бус пле ме ни -
тих љу ди до шао је тач но ис пред За -
во да за тран сфу зи ју у Пан че ву.

Са да се ства ра ју но ва при ја тељ -
ства, но ва бра ти мље ња. Овог пу та ће -
мо под се ти ти на три. На и ме, пре не -
ко ли ко го ди на Вр шац је збра ти мљен
с Кри вом Па лан ком, План ди ште с Ро -
со ма ном, а про шле го ди не су се збра -
ти ми ли Ма ке дон ски Брод и Ја бу ка.
Ве зе и при ја тељ ства су се одр жа ва ли
и пре бра ти мље ња, бу ду ћи да ве ли ки
број до се ље ни ка из Ма ке до ни је у по -
ме ну тим вој во ђан ским ме сти ма по -
ти чу упра во из Кри ве Па лан ке, Ма ке -
дон ског Бро да, Ро со ма на или не ког
дру гог ме ста. У го сти ма су би ла кул -
тур но-умет нич ка дру штва, ко ја су
уче ство ва ла у про гра ми ма за обе ле -
жа ва ње ве ли ког пра зни ка Илин да на
или не ког дру гог зна чај ног до га ђа ја.

Чу ва се и не гу је тра ди ци ја
– Де се так го ди на де ле га ци је из Вр -
шца го сто ва ле су у Кри вој Па лан ци.
Во де ћи љу ди гра да по бра ти ма, ка да
су по сто ја ли усло ви, би ли су на ши
го сти. Уо би ча је но, за вре ме бра ти -
мље ња, до го ва ра ју се са рад ње на еко -
ном ском, кул тур ном и спорт ском
пла ну. Али усло ви жи вље ња и код
нас и у Ма ке до ни ји дик ти ра ју про -

ПРО ДУ ЖА ВА СЕ СА РАД ЊА С МА КЕ ДО НИ ЈОМ

БРА ТИ МЉЕ ЊА – МО СТО ВИ ПРИ ЈА ТЕЉ СТВА

гра ме са рад ње. Нај че шће у го сте до -
ла зе и од ла зе кул тур но-умет нич ка
дру штва, пи сци и глум ци с по зо ри -
шним пред ста ва ма. И то има сво ју те -
жи ну, бу ду ћи да се про ду бљи ва њем
са рад ње на по љу кул ту ре чу ва и не гу -
је тра ди ци ја и ус по ста вља ју се но ви
кон так ти и при ја тељ ства. Го сти има ју
при ли ку и да се ви де с род би ном и
при ја те љи ма у ме сти ма у ко ји ма бо -
ра ве. Ка да су пре не ко ли ко го ди на
чла но ви ста ро град ског са ста ва из
Кри ве Па лан ке „Рас пе ва ни Па лан ча -
ни” уче ство ва ли на „Вр шач ком вен -
цу”, ме ђу на род ном фе сти ва лу фол -
кло ра и пе сме, по ред жи те ља Вр шца,
ужи ва ли су и го сти из окол них ме ста,
у ко ји ма та ко ђе жи ве Ма ке дон ци –
ка же Сте ван Ср би нов ски, члан На ци -
о нал ног са ве та Ма ке до на ца у Ср би ји.

Вр шча ни и Па лан ча ни има ју из -
ван ред ну са рад њу и ме ђу цр ква ма.
Ико на Те о до ра Вр шач ког, уз бла го -
слов ба нат ског епи ско па Ни ка но ра
Бо гу но ви ћа, по клон гра да Вр шца,
на ла зи се у ма на сти ру Све ти Јо а ким
Осо гов ски у бли зи ни Кри ве Па лан ке.

При ја тељ ске ини ци ја ти ве
Бра ти мље ње оп шти на План ди ште
и Ро со ман из Ма ке до ни је ини ци ра -

Бро да по кре нуо је Си ни ша Но ве -
ски, пред сед ник Од бо ра за кул ту ру
при На ци о нал ном са ве ту. Бра ти -
мље ње је ре а ли зо ва но ок то бра про -
шле го ди не, у окви ру обе ле жа ва ња
се дам де сет го ди на од до се ља ва ња
Ма ке до на ца у Вој во ди ну. По ве љу су
пот пи са ли Ми ло сим Во јне ски, гра -
до на чел ник Ма ке дон ског Бро да, и
Сло бо дан Илић, пред сед ник Ме сне
за јед ни це Ја бу ка.

Овим до ку мен том де таљ ни је је
пре ци зи ра на са рад ња из ме ђу ова
два ме ста – пре све га, ус по ста вља ње
брат ских од но са из ме ђу ин сти ту ци -
ја и из ме ђу срп ског и ма ке дон ског
на ро да, про ши ре ње са рад ње у обла -
сти обра зо ва ња, кул ту ре, ло кал не
са мо у пра ве, ин фор ми са ња, спор та,
ци вил ног сек то ра и по ве зи ва ње
мла дих. Као и сви дру ги по бра ти ми,
и ови су ис ка за ли же љу за ус по ста -
вља њем са рад ње на при вред ном
пла ну. Но же ље су јед но, а мо гућ но -
сти дру го.

– За до во љан сам на чи ном на ко ји
смо за по че ли са рад њу. При јат но
смо из не на ђе ни на чи ном на ко ји
Ма ке дон ски Брод ор га ни зу је тра ди -
ци о нал ну ма ни фе ста ци ју „Ке сте ни -
ја да”, по ко јој је по знат и ван Ма ке -
до ни је. Про шле го ди не, 17. и 18. но -
вем бра, има ли су го сте из ви ше гра -
до ва из Ма ке до ни је, Ср би је, Тур ске
и Бо сне и Хер це го ви не и дру гих зе -
ма ља. Има ју до бру про из вод њу, али
и до бар пла сман. Мо гу се по хва ли -
ти и раз ви је ном дрв ном ин ду стри -
јом и ет но-хра ном. Не ка по зи тив на
ис ку ства же ли мо да пре не се мо и
код нас. Го сто прим ство ко је је до -
жи ве ла де ле га ци ја из Ја бу ке ко ја је
би ла у Ма ке дон ском Бро ду за вре ме
„Ке сте ни ја де” по себ на је при ча –
ис та као је Сло бо дан Илић.

Као и пред сед ник Ме сне за јед ни -
це Ја бу ка, и оста ли на ши са го вор -
ни ци ве ру ју да ће са рад ња из ме ђу
збра ти мље них ме ста би ти ја ча и бо -
га ти ја.

ли су при ја те љи ко ји су пу то ва ли
ка Ма ке до ни ји и ка Вој во ди ни.
План ди шта ни, ка да су од ла зи ли у
древ ни Охрид, свра ћа ли су у го сте
у Ро со ман, где жи ве и срп ске по ро -
ди це, а из Ро со ма на у План ди ште
су до ла зи ли го сти код род би не и
при ја те ља.

Ова два ме ста по ве зу је и про из -
вод ња зе ле ни ша и во ћа, пре све га
бре са ка, бу ду ћи да је Ро со мон по -
знат по про из вод њи бре са ка.

– При ја тељ ство тра је го ди на ма и
при чи ња ва ве ли ко за до вољ ство
мла дим фол кло ри сти ма и спор ти -
сти ма. Го сти до ла зе и од ла зе и на
про сла ве по во дом да на оп шти не и
дру ге свет ко ви не. До ма ћи ни се тру -
де да им по ка жу вред но сти сво јих
оп шти на, да их до че ка ју као што до -
ли ку је. Ово се не де ша ва че сто и за -
то им те шко па да ју опра шта ња, али
и ин тер нет чи ни сво је. Брат ски су -
сре ти, за хва љу ју ћи тех ни ци и се ћа -
њи ма, ни ка да не ће из бле де ти – под -
се тио је Дра ган Цве та нов ски, ак тив -
ни члан ма ке дон ске за јед ни це у
План ди шту.

Ини ци ја ти ву за бра ти мље ње Ме -
сне за јед ни це Ја бу ка и Ма ке дон ског
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IV

Од два де сет 
на ци о нал них са ве та 
у Ср би ји на из бо ри ма
2014. го ди не са мо
Ма ке дон ци, Хр ва ти и
Цр но гор ци би ра ли су
са ве те са елек то ри ма

Са да шњем са ста ву На ци о -
нал ног са ве та Ма ке до на ца у
Ре пу бли ци Ср би ји, са се ди -
штем у Пан че ву, иза бра ном
кра јем ок то бра 2014. го ди не,
пре о ста је око пет на ест ме се -
ци до кра ја ман да та. Са вет
бро ји 23 чла на.

О то ме ка ко ће Ма ке дон ци
би ра ти сле де ћи на ци о нал ни
са вет, као и о за кон ским од -
ред ба ма у ве зи са из бо ром
са ве та ма њин ских за јед ни ца,
раз го ва ра ли смо са Сла ве -
том Гру ев ским, чла ном На -
ци о нал ног са ве та Ма ке до на -
ца и но си о цем јед не од две
ли сте на прет ход ним из бо -
ри ма.

– Пре ма за ко ну, чла но ви
на ци о нал них са ве та би ра ју се
не по сред ним из бо ри ма или
пу тем елек то ра. До са да смо
три пу та наш са вет би ра ли са
елек то ри ма. Од два де ет на ци -
о нал них са ве та у Ср би ји, на
прет ход ним из бо ри ма, у 2014.
го ди ни, са мо ми Ма ке дон ци,
Хр ва ти и Цр но гор ци би ра ли
смо са вет са елек то ри ма. Пре -
ма не зва нич ним по да ци ма, и
Хр ва ти и Цр но гор ци ће сле де -
ће са ста ве са ве та би ра ти на
не по сред ним из бо ри ма. За не -
по сред не из бо ре услов је да
сва ка ма њин ска за јед ни ца 24
са та пре до но ше ња од лу ке о
рас пи си ва њу из бо ра има упи -
са но у По себ ном би рач ком
спи ску ви ше од 40 од сто при -
пад ни ка те ма њи не, пре ма по -
да ци ма с по след њег по пи са из
2011. го ди не – ре као је Гру ев -
ски.

Не по сред ним из бо ри ма
ве ћи ле ги ти ми тет
Пре ма зва нич ним по да ци ма,
до би је ним од Ми ни стар ства
др жав не упра ве и ло кал не са -
мо у пра ве, 2016. го ди не у ПБС
су упи са на укуп но 8.073 ли ца
ко ја су се из ја сни ла као Ма ке -
дон ци, што је за 102 ма ње у по -
ре ђе њу са 2014. го ди ном, ка да
је би ло упи са но 8.175 ли ца и
што је 35,92% у од но су на број
Ма ке до на ца пре ма по пи су.

Пре ма по след њем по пи су,
из 2011. го ди не, у Ср би ји се
као Ма ке дон ци из ја сни ло
22.755 ли ца, а 40% од тог бро -
ја  су 9.102 ли ца упи са на у
ПБС, што зна чи да је са да по -
треб но ми ни мум још 1.029
Ма ке до на ца да се упи ше у

КА КО ЋЕ МО БИ РА ТИ СЛЕ ДЕ ЋИ НА ЦИ О НАЛ НИ СА ВЕТ

НЕ ПО СРЕД НО ИЛИ СА ЕЛЕК ТО РИ МА
Но ва вла да Ре пу бли ке Ма -
ке до ни је, ко ју пред во ди
пре ми јер и ли дер СДСМ Зо -
ран За ев, из гла са на је пре 1.
ју на, тач но пред по ноћ, од -
но сно на кон дво днев не ди -
ску си је у „ми нут до 12”, ка да
је ис ти цао рок за ње но из -
гла са ва ње. За из бор вла де
гла са ла су 62 по сла ни ка, 44
су би ла про тив, а пет их је
би ло уз др жа но.

По ред СДСМ, у вла ди ну
ко а ли ци ју ушле су и две ал -
бан ске пар ти је: Де мо крат -
ска уни ја за ин те гра ци је –
ДУИ и Али јан са за Ал бан -
це. Но ва ма ке дон ска вла да
има ће 25 ми ни ста ра. Нај ви -
ше ми ни ста ра има СДСМ –
се дам на ест. Ова пар ти ја је
по ве ри ла не ко ли ко ми ни -
стар ских ме ста не стра нач -
ким кан ди да ти ма. ДУИ има
шест, а Али јан са за Ал бан -
це два ми ни стра.

Зо ран За ев у свом пр вом
обра ћа њу по сла ни ци ма, као
ман да тар, обе ћао је рав но -
пра ван ре ги о нал ни раз вој,
еко ном ски на пре дак, ре фор -
ме у пра во су ђу, по ве ћа ње
ми ни мал не и про сеч не пла -

те, здра ве ин сти ту ци је и нул -
ту то ле ран ци ју на ко руп ци ју.
Исто та ко је на ја вио да ће
Ма ке до ни ја би ти др жа ва
свих гра ђа на и да ће ра ди ти
ис кљу чи во за њи хо ве по тре -
бе. Ујед но, гра ди ће се об је ди -
ње но дру штво ко је ће обез -
бе ди ти ста бил ност у др жа ви.

Кључ ни циљ за За е ва је да
се Ма ке до ни ја вра ти на пра -
ви пут евро ин те гра ци ја и да
бу де део об је ди ње не Евро пе.

Од ак ту ел них 25 ми ни -
ста ра, 10 је без ре со ра. Оли -
вер Спа ев ски је иза бран за
ми ни стра уну тра шњих по -
сло ва, Ни ко ла Ди ми тров за
ми ни стра спољ них по сло ва.
Рад ми ла Ше ће рин ска је ми -
ни стар ка од бра не. Ми ни -
стар фи нан си ја је Дра ган
Тев дов ски, а Ре на та Тре не -
ска Де сков ска је ми ни стар -
ка за обра зо ва ње и на у ку.
Бул тен Са ли ху је иза бран за

ми ни стра прав де, а ми ни -
стар ло кал не са мо у пра ве је
Су хејл Фа зли ју. Ми ни стар -
ство за тран спорт и ве зу
при па ло је Го ра ну Су га ре -
ском, а Љуп чо Ни ко лов ски
је ми ни стар по љо при вре де,
шу мар ства и во до при вре де.
Да мјан Ман чев ски  је ми ни -
стар за ин фор ма тич ко дру -
штво и ад ми ни стра ци ју, Са -
ду ла Ду ра ку је ми ни стар за
жи вот ну сре ди ну и про -
стор но пла ни ра ње, а Кре -
шник Бек те ши је ми ни стар
еко но ми је. Ар бен Та ра ва ри
је иза бран за ми ни стра
здрав ства, а Ро берт Ала ђо -
зов ски је ми ни стар кул ту ре.

Но ва вла да ће има ти и
три ви це пре ми је ра. Бу јар
Осма ни би ће за ду жен за ев-
роп ска пи та ња, а Ко чо Ан -
ђу шев за еко ном ска пи та -
ња. У над ле жно сти Ха зби ја
Ли ке су по ли тич ки си стем
и од но си ме ђу за јед ни ца ма.

Ми ни стри без ре со ра су:
Ро берт По пов ски, Ед монд
Аде ми, Сам ка Ибра и мов -
ски, Ад нан Ћа хил, Зо ран
Ша пу рић, Ра миз Мер ко и
Зо ри ца Апо сто лов ска.

По сле је да на ест го ди на у
но ву вла ду ни је ушао ка дар
ВМРО – ДПМНЕ. Опо зи ци ја
ове пар ти је има при мед бе на
про грам Вла де, али и на ка -
па ци те те ми ни ста ра. По ред
оста лог, бив ши пре ми јер и
ли дер ВМРО – ДПМНЕ Ни -
ко ла Гру ев ски обе ло да нио је
да та стран ка не ће бој ко то ва -
ти пар ла мент и да ће би ти
кон струк тив на опо зи ци ја.

Ви со ка пред став ни ца Ев-
роп ске уни је за спо ља шњу
по ли ти ку Фе де ри ка Мо ге -
ри ни и европ ски ко ме сар за
про ши ре ње Јо ха нес Хан по -
здра ви ли су из бор но ве ма -
ке дон ске вла де и из ра зи ли
оче ки ва ње свих пар ла мен -
тар них стра на ка у Ма ке до -
ни ји да ста ве по де ле на
стра ну и ра де за јед но на
уса вр ша ва њу ре форм ске
аген де, ко ја ће би ти од ко -
ри сти за чи та ву др жа ву.

ИЗА БРА НА НО ВА ВЛА ДА 

РЕ ПУ БЛИ КЕ МА КЕ ДО НИ ЈЕ

ДР ЖА ВА СВИХ ГРА ЂА НА

Књи жев ној ве че ри по све ће ној
че тр де се том из да њу 
„Ру ко пи са” при су ство ва ло
69 ау то ра, ме ђу ко ји ма 
ви ше од три де се то ро 
го сти ју с про сто ра 
не ка да шње Ју го сла ви је

Пре ме сец да на у дво ра ни
„Апо ло” До ма омла ди не Пан -
че во про мо ви са но је че тр де се -
то из да ње збор ни ка по е зи је и
крат ке про зе „Ру ко пи си” у ко -
ме су се пред ста ви ли мла ди ау -
то ри с про сто ра не ка да шње Ју -
го сла ви је. У ју би лар ном из да -
њу је за сту пље но 118 мла дих
по е та из Ср би је, Ма ке до ни је,
Цр не Го ре, Сло ве ни је, Бо сне и
Хер це го ви не и Хр ват ске. Књи -
жев ној ве че ри је при су ство ва -
ло 69 ау то ра. Ме ђу три де се так
го сти ју на шли су се и Ма ри ја
Јан че ска из Го сти ва ра и Ми -
хај ло Сви дер ски из Би то ља. У
збор ни ку је за сту пље но шест
ау то ра из Ма ке до ни је.

Ор га ни за то ри, ме ђу ко ји ма
су и Ја сми на То пић, глав ни
уред ник, Дра га на Мла де но -
вић и Ср ђан Га гић, уред ни ци,
као и уред ни ци и пре во ди о ци
за Сло ве ни ју и Ма ке до ни ју,
зна ју за што су по но сни. Је дан
од раз ло га је и то што су „Ру -
ко пи си” пре по зна тљи ви и
ван гра ни ца не ка да шње Ју го -
сла ви је и што су пра ви ра сад -
ник мла дих та ле на та. Не ки од
њих су већ по зна та име на.

„Ру ко пи си” су отво ри ла
вра та мла дим та лен ти ма из
Пан че ва још да ле ке 1976. го -
ди не, а ка сни је и пле ја ди мла -
дих из ре ги о на.

– Сва ке го ди не има мо ве ли -
ки од зив из Ма ке до ни је, за -
хва љу ју ћи пре свих Звон ку
Та не ском, уред ни ку за по ет -
ска де ла на ма ке дон ском је зи -
ку. Чи ни ми се да је ове го ди -
не сти гло ви ше од пе де сет пе -
са ма  и про зних де ла. Тру ди ли
смо се да иза бе ре мо нај бо ље.

Да ли смо при ли ку мла дим по -
е та ма да се на ђу у овој књи зи,
да до ђу у наш град, да се дру -
жи мо и да ви ди мо шта ра де –
на гла си ла је Ја сми на То пић.

Мла ди ау тор Ми хај ло Сви-
де р ски је пр ви пут био у Пан -
че ву, а ње го ви сти хо ви се дру -
ги пут на ла зе из ме ђу ко ри ца
овог збор ни ка.

– По треб ни су ова кви су -
сре ти, ова кви фе сти ва ли, да
би мла ди мо гли да се афир -
ми шу и да ши ре по е зи ју као
жа нр. Пре ко ли те ра ту ре се
нај бо ље упо зна је кул ту ра јед -
ног на ро да. Сма трам да на
нај бо љи на чин пред ста вљам
сво ју зе мљу, свој на род, кул -
ту ру... У збор ни ку сам за сту -

пљен ан га жо ва ном по е зи јом,
не ким уни вер зал ним те ма ма
ко је му че чо ве чан ство. И мо -
ја пе сма „Си ри ја” прот ка на је
мо ти ви ма ра та, стра да ња, ег -
зи ла... По е зи ја не мо же да
про ме ни свет, али мо же да га
при бли жи и да га но си не ким
сво јим пу тем, ба рем сим бо -
лич но – ка же Сви дер ски.

За до вољ ство због ис трај -
но сти љу ди ко ји су до при не -
ли да се о „Ру ко пи си ма” го во -
ри и ван гра ни ца не ка да шње
Ју го сла ви је и да јед на ова ква
збир ка бу де сво је вр стан па -
сош за ула зак у до бро дру -
штво, ни је кри ла ни Ма ри ја -
на Јан че ска. Пре ма ње ном
ми шље њу, до ма ћи ни су при -
ре ђи ва ли из ван ред не су сре те
и пру жа ју мо гућ ност да се го -
сти упо зна ју с кул ту ром и на -
чи ном жи вље ња у Пан че ву,
уто ли ко пре што у оп шти ни
Пан че во жи ви ви ше од два де -
сет при пад ни ка ма њин ских

за јед ни ца и ет нич ких гру па, а
Ма ке дон ци су по број но сти
на дру гом ме сту, иза ве ћин -
ског срп ског ста нов ни штва.

Ја сми на То пић је у ре цен -
зи ји за ју би лар но из да ње на -
пи са ла и сле де ће: „Зна ли смо
да је иде ја по ма ло ри зич на, да
мо жда не ће за жи ве ти, да ода -
зив мо жда не ће би ти нај бо -
љи, да су ве зе до брим де лом
по ки да не, али смо све ове го -
ди не би ли ис трај ни и ве ро ва -
ли у иде ју ка ко књи жев ност
тре ба да оку пља и спа ја љу де
ко ји се чи та ју и раз у ме ју. Ве -
ро ва ли смо да ти ау то ри на
пра гу ве ли ких вра та књи жев -
но сти ипак има ју шта да ка жу
јед ни дру ги ма. И ни смо по -
гре ши ли”.

По ред ква ли те та ра до ва за -
сту пље них у збор ни ку, по сто -
ји јед на још ве ћа до бит, а то је
да се ши ре љу бав и мир и да
ујед но мла ди пи сци по ма жу
јед ни дру ги ма у афир ма ци ји.

ПБС. Та да на ред ни са став мо -
же да се би ра на не по сред ним
из бо ри ма.

Иза бра ни чла но ви са ве та
на не по сред ним из бо ри ма до -
би ја ју ве ћи ле ги ти ми тет. На
при мер, ако је упи са но са мо
50 од сто љу ди ко ји се из ја -
шња ва ју као Ма ке дон ци (пре -
ма по пи су 11.377) и на гла са -
ње иза ђе са мо 50% њих, то је
5.688 гла са ча Ма ке до на ца,
што је мно го ви ше у од но су на
елек тор ске из бо ре, на ко ји ма
је за 80 елек то ра по треб но по
45 пот пи са, од но сно 3.600 гла -
са ча. На не по сред ним из бо -
ри ма при ја вље не из бор не ли -
сте су јав не и сви гла са чи уна -
пред зна ју ко ја ли ца су на из -
бор ним ли ста ма и за ко ју ли -
сту и ког но си о ца гла са ју. На
елек тор ским из бо ри ма гла са -
чи да ју по др шку „сво јим”
елек то ри ма, али не зна ју да ли
ће ти елек то ри би ти иза бра ни
за чла но ве са ве та, без об зи ра
на број елек то ра из тог гра да
/окру га, ка ко је би ло и на
прет ход ним из бо ри ма.

– На не по сред ним из бо ри -
ма гла са чи ће зна ти да ли
„њи хо ви” кан ди да ти је су или
ни су на ли сти и на ко јем су
ме сту. Ако су из бо ри не по -
сред ни, сва ки но си лац ли сте
мо ћи ће да има кам па њу и
пред ста вља ње кан ди да та и
сво је ли сте у свим ме сти ма у
Ре пу бли ци Ср би ји, по свим
окру зи ма/оп шти на ма у ко ји -
ма има удру же ња Ма ке до на -
ца, где има упи са них у ПБС –
об ја шња ва наш са го вор ник.

На не по сред ним из бо ри ма
би ће мо гућ но сти за ви ше ли -
ста, што ће с јед не стра не би -

ти до бро за кан ди до ва не чла -
но ве и са ме гла са че, јер ће но -
си лац ли сте сам мо ћи да од -
ре ди ко ја ће ли ца би ти на њој
и на ком ме сту.

Не га тив не стра не не по -
сред них из бо ра је су да се мо -
же до го ди ти да не ма ре ги о -
нал не за сту пље но сти из ви ше
гра до ва, да ре ги о ни не ма ју
свог пред став ни ка у са ве ту,
али све то и не мо ра да бу де
не га тив но, с об зи ром на са да -
шње ста ње „за сту пље но сти”
гра до ва/ре ги о на и од ба ци ва -
ње схва та ња да иза бра ни чла -
но ви са ве та тре ба са мо да
пред ста вља ју сво ја удру же ња
и сво је гра до ве. Та ква прак са
мо ра пре ста ти, али то је, с
дру ге стра не, по ве за но с кри -
те ри ју ми ма за кан ди до ва ње
чла но ва са ве та и са ста вља ње
ли ста.

За кон ске од ред бе 
јед на ке за све
Зна чи, за не по сред не из бо ре
је по треб но да се у ПБС упи -
шу ба рем 9.102 Ма ке дон ца,
што је 40 од сто од 22.755 Ма -
ке до на ца.

Украт ко да под се ти мо: на
из бо ри ма 2010. го ди не у ПБС
је би ло упи са но 5.336 Ма ке -
до на ца. Че ти ри го ди не ка сни -
је, од но сно до ок то бра 2014.
го ди не, у ПБС је би ло упи са -
но 6.335 Ма ке до на ца, што
зна чи да се за че ти ри го ди не у
ПБС упи са ло 999 Ма ке до на -
ца. За вре ме из бор не кам па ње
у 2014. го ди ни за са мо три ме -
се ца у ПБС се до пун ски упи -
са ло 1.840 Ма ке до на ца. По -
чет ком но вем бра 2014. го ди -
не у ПБС је би ло упи са но
укуп но 8.175 ли ца, др жа вља -

на Ре пу бли ке Ср би је, ко ји су
се из ја сни ли као Ма ке дон ци.

По сле из бо ра 142 Ма ке дон -
ца ис пи са ла су се из ПБС, а 40
њих се упи са ло. Упис у ПБС је
по себ но ка рак те ри сти чан за
гра до ве/окру ге у ко ји ма има
ма ке дон ских удру же ња, а
има ју нај ма ње упи са них у
ПБС, као што је слу чај у Кру -
шев цу (јед но ли це), Сом бо ру
(два ли ца), По жа рев цу (три)
и Сме де ре ву (се дам ли ца).

– За прет ход не из бо ре не ко
је имао ин те рес да се не упи -
ше до вољ но ли ца у ПБС и да
се иде на елек тор ске из бо ре,
за то што је лак ше на пра ви ти
из бор не ли сте од иза бра них
елек то ра. Не сто је оправ да ња
да Ма ке дон ци не же ле да се
упи шу у ПБС, ка да су за кон и
прин ци пи јед на ки за све ма -
њи не. Ако се са гла си мо с тим
да же ли мо да има мо не по -
сред не из бо ре, да ви ди мо од
ко га то за ви си, ка ко да ура ди -
мо, шта гу би мо/до би ја мо та -
квим из бо ри ма, ко је су раз ли -
ке у из бо ру, ко је су до би ти и
сла бо сти – ка те го ри чан је
Сла ве Гру ев ски.

За пред сто је ће ак тив но сти у
ве зи са из бо ром сле де ћег са -
ста ва На ци о нал ног са ве та по -
треб ни су кон струк ти ван при -
ступ пре ма овим отво ре ним
пи та њи ма и ве ћа ан га жо ва -
ност свих за ин те ре со ва них су -
бје ка та ма ке дон ске на ци о нал -
не за јед ни це у Ре пу бли ци Ср -
би ји.

Тре ба раз ми шља ти и о из -
бор ним ме сти ма за гла са ње,
бу ду ћи да Ма ке дон ци жи ве у
свим оп шти на ма у Ср би ји,
осим у Ади.

ПО ЕТСКИ ФЕ СТИ ВАЛ У ПАН ЧЕ ВУ

„РУ КО ПИ СИ” СУ ИЗА ЗОВ ЗА МЛА ДЕ СТВА РА О ЦЕ



Петак, 23. јун 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

V

Основ но за ни ма ње му
је опан чар ство и обу -
ћар ство, али он ра ди
шест до се дам за на та, и
то успе шно

Био и пр вак 
у за ва ри ва њу 
у Вој во ди ни

Ја бу ча нин Пе тре Ди ми три ев (по -
знат као опан чар Пе ро) по ти че
из број не фа ми ли је из Кри ве Па -
лан ке. Пе то ри ца ње го ве бра ће с
по ро ди ца ма жи ве у Кри вој Па -
лан ци, где је жи ве ла и јед на ње -
го ва са да по кој на се стра, док је
дру га у Бе о гра ду.

– Још увек се се ћам ка да смо с
мај ком Илин ком ра но из ју тра
ишли у пла ни ну да бе ре мо ле ко -
ви то би ље, да би смо за ра ди ли но -
вац. Нај че шће смо бра ли лoпен
или, ка ко се још зо ве, плућ њак.
Кад смо по ра сли, по биљ ке смо
ишли са ми. Ка сни је је сва ко за
сво јом сре ћом кре нуо сво јим пу -
тем. Же лео сам да упи шем вој ну
шко лу, али ми та та Ђор ђе ни је до -
зво лио. Ми слио је да сам још ма -
ли да бих на пу стио по ро ди цу. За -
тим сам за вр шио тро го ди шњи за -
нат код по зна тог па ла нач ког обу -
ћа ра Да не та из Кри ве Па лан ке.
Тај за нат об у хва та из ра ду опа на -
ка, по прав ку ци пе ла, ула ра, ужа -
ди, узди... И ста ри ји брат је опан -
чар. Ра дио сам код ње га да за ра -
дим за свој хлеб – при ча по зна ти
за на тли ја Ди ми три ев.

По за вр шет ку за на та Пе ро је
убр зо до био по сао у фа бри ци де -
ко ра тив них тка ни на „Кар пош” у
Кри вој Па лан ци. На спе ци јал ној
ма ши ни, као ткач, три го ди не је
из ра ђи вао бу кле и плиш, тка ни не
за та па ци ра ње. И тај за нат је до -
бро ис пе као. До ла зе ћи у Ја бу ку у
го сте код те та ка, упо знао је сво ју
жи вот ну са пут ни цу Ве сел ку. И
ње на по ро ди ца по ти че из кри во -
па ла нач ког кра ја, али као ко ло ни -

стич ко де те она је ро ђе на у Ја бу ци.
Овај брач ни пар има две кћер ке –
Бран ки цу и Сла ви цу, че тво ро
уну ча ди, два пра у ну ка и зе то ве. 

„Утва”, „Скро ба ра”, 
при ват на ра ди о ни ца
По до ла ску у Вој во ди ну с не пу -
них два де сет го ди на, овај вре дан
чо век хтео је да ра ди као опан чар
и обу ћар, али ни је мо гао да на ђе
по сао. Од лу чио се за пре ква ли -
фи ка ци ју. За вр шио је курс за за -
ва ри ва че и 1970. го ди не за по -
слио се у „Утви –Во зи ла”.

– Де се так го ди на сам ра дио на
ци стер ни. Био сам до бро пла ћен,
али сам се и не пре ста но уса вр ша -
вао за агро и ЦО2 за ва ри ва ње, с
об зи ром на то да у том по слу ни су
до зво ље не гре шке. По сма тра ју ћи
ко ле ге и по ма жу ћи им у по слу, уса -
вр шио сам и бра ва ри ју – при се ћа
се наш са го вор ник ле пих го ди на
про ве де них у јед ној ја кој фа бри ци.

С по себ ним за до вољ ством је за
сво ју по ро ди цу пра вио ко тли ће,

ро шти ље, огра де, ка пи је, ала те...
Ка сни је је и за ра ђи вао на тај на чин.

Овај чо век злат них ру ку и не -
мир ног ду ха на пу стио је „Утву” и
за по слио се у Фа бри ци сточ не
хра не „Скро ба ра”, где су тра жи ли
ис ку сног за ва ри ва ча са ате сти ма,
ка кав је био Пе ро. У „Скро ба ри”
је ра дио пу них 29 го ди на, а по том
је оти шао у за слу же ну пен зи ју.
Ни у том ко лек ти ву ни је про пу -
штао при ли ку за уса вр ша ва ње,
ка ко у бра вар ском, та ко и у ма -
шин бра вар ском за на ту.

Шта год да је ра дио, опан чар -
ског и обу ћар ског за на та ни је се
од ри цао. Пре под не у пред у зе ћу,
а по под не у сво јој ра ди о ни ци.
Ве ли ко раз у ме ва ње за оно што
ра ди, али и по моћ, овај не у мор ни
чо век има од сво је су пру ге. Она је
би ла за по сле на у „Азо та ри”.

Вре ме је но вац
Вред ни Ја бу ча нин Пе ро о опан -
чар ском за на ту мо же да при ча
са ти ма. За хва љу ју ћи свом при -

сту пу по слу, има и сво ју на след -
ни цу.  Мла ђа кћер ка Сла ви ца већ
пет на ест го ди на ра ди као обу -
ћар ка, а Бран ки ца је ге рон то до -
ма ћи ца.

Овај за нат ни ка да не ће за мре -
ти. То су схва ти ли и Пе ро, Сла -
ви ца, ње на два стри ца из Кри ве
Па лан ке, као и син и кћер ка мла -
ђег стри ца.

За Пе ру, као и за мно ге спо -
соб не љу де, вре ме је но вац.
Упра во због то га он је сам на пра -
вио ве ћи део сво јих ма ши на за
из ра ду ка и ше ва, за при пре му и
об ра ду обу ће, сит не ала те ко ји су
ску пи или их не ма у про да ји.

– Имам мно го ца ка и зна ња.
Све сво је ма ши не сам па тен ти -
рао. Имао сам и брод „Ма ри на”
– мој изум и де ло. Ма ши не сам
на пра вио за сво ју ду шу, али за -
до вољ ство је тим ве ће што је и
Сла ви ца кре ну ла мо јим пу тем.
Ја сам пен зи о нер и не же лим
свом де те ту да бу дем кон ку рен -
ци ја. Она има ра ди о ни цу на
Стре ли шту у Пан че ву и, раз у ме
се, у Ја бу ци, наглашава Перо.

Ипак, ве ћи на ће вам ре ћи да
овај чо век не ма кон ку рен ци ју у
ју жном Ба на ту, а мо жда ни ши ре,
ка да се ра ди о из ра ди ко жних
опа на ка за фол кло ра ше или пак
као атрак ци ја за стран це. Из ра ђу -
је и дру ге су ве ни ре, пре те жно од
чи сте ко же.

Је дан ова кав чо век ствар но је
за по хва лу. Ипак, по не кад га из -
не на ди не чи ја др скост пра ће на
ре чи ма: шта ти знаш, па ти си са -
мо је дан оби чан опан чар!

Упра во овај опан чар по твр ђу је
из ре ку: „Бу ди и обу ћар, али бу ди
нај бо љи у оно ме што ра диш”.

Око се дам де сет пе сни ка из 
ре ги о на, као и њих де се так из
гра до ва у Ср би ји и из не ких зе ма ља
Европ ске уни је на ја ви ло уче шће
на по ет ским су сре ти ма под 
на зи вом „Пе сми у част” 

Пе ту го ди ну за ре дом по след њег
ви кен да у ју ну Ја бу ка по ста је
цен тар по ет ских зби ва ња и до че -
ку је по е те и по е те се са чи та вог
Бал ка на и из Ср би је. От кад је
2013. го ди не гру па ен ту зи ја ста
оку пље на око Књи жев ног клу ба
„Алек сан дар Са ша Бо жо вић” за -
по че ла пе снич ка су сре та ња под
на зи вом „Пе сми у част”, одр жа но
је два де се так про мо ци ја, а на че -
ти ри ме ђу на род на пе снич ка ма -
ра то на на сце ни се на шло де вет
раз ли чи тих др жав них за ста ва и
уче ство ва ло је пре ко 250 пе сни -
ка. Ја бу ка је по ста ла пре по зна -
тљи ва као ме сто у ко је ра до свра -
ћа ју пе сни ци из чи та вог ре ги о на,
али и из не ких зе ма ља ЕУ.

Ово го ди шња ма ни фе ста ци ја
би ће одр жа на у не де љу, 25. ју на, а
цен трал ни про грам по чи ње у 15
са ти. Пре то га уче сни ци ће по се -
ти ти Ви на ри ју „Фи ли пов ски” у
Ја бу ци и крат ко раз гле да ти Ер ге -
лу „Ве лич ко вић”, цр кву, ка ме ни
крст... Сво је уче шће на ја ви ло је
се дам де се так пе сни ка из Ма ке -

до ни је, Хр ват ске, Цр не Го ре, Бо -
сне и Хер це го ви не и де се так гра -
до ва из Ср би је. Тра ди ци о нал но
ће би ти до де ље но шест на гра да:
по три у ка те го ри ји струч ног жи -
ри ја и пу бли ке. У му зич ком де лу
про гра ма уче ство ва ће мом ци из
гру пе „Quart Core”.

Да по ет ски ма ра тон „Пе сми у
част” стиг не до пе тог из да ња и
обе ле жи ма ли ју би леј, од ње го -
вог по чет ка за слу жни су и при ја -
те љи ма ра то на, као што су: ЗТР
„За нат”, Ви на ри ја „Фи ли пов ски”,
„Ма рекс цен тар” и „Там принт”,
али и упор ност ини ци ја то ра и
идеј ног твор ца ма ни фе ста ци је –
Дра га на Пет ко ви ћа. Иде ја ма ни -
фе ста ци је, од по чет ка, је сте по -
ве зи ва ње умет ни ка у ре ги о ну и
ши ре, али и очу ва ње тра ди ци о -
нал них, пра вих, вред но сти у вре -
ме ну ка да све ви ше суп кул ту ра
за ме њу је кул ту ру.

Ове го ди не би ће до де ље но и
не ко ли ко по ве ља по је дин ци ма и
ор га ни за ци ја ма, уз не за о би ла зно
„тре ће по лу вре ме”, за ко је ће се
по бри ну ти при ја те љи из ре сто -
ра на „Бо ем ска при ча ДБ”.

Да кле, мо же мо оче ки ва ти још
јед ну свет ко ви ну по е зи је у До му
кул ту ре „Ко чо Ра цин” у Ја бу ци, у
част пе сми, при ја тељ ству и љу ба -
ви ме ђу љу ди ма.

СУ СРЕТ СА ЗА НА ТЛИ ЈОМ И ИЗ У МИ ТЕ ЉЕМ ПЕ ТРОМ ПЕ РОМ ДИ МИ ТРИ Е ВОМ ИЗ ЈА БУ КЕ

ОПАН ЧАР СКИ ЗА НАТ У КР ВИ

Ме сец мај у Ти те лу је про те као у
зна ку Смо тре ћи ри лич ке пи сме -
но сти. На ово го ди шњој ма ни фе -
ста ци ји, одр жа ној пет на е сти пут,
уче ство ва ли су уче ни ци из 48
сред њих и осмо го ди шњих шко ла.
Сво је пред став ни ке има ла је и
Основ на шко ла „Го це Дел чев” из
Ја бу ке. Де се так уче ни ка уче ство -
ва ло је са сво јим пи сме ним ра до -
ви ма. Као и ра ни је, и ове го ди не
усло ве за уче шће од ре ди ла је Би -
бли о те ка „Сто јан Тру мић” из Ти -
те ла, ко ја, као до бар ор га ни за тор
и до ма ћин, ис тра ја ва у оно ме што
је за цр та ла пре пет на ест го ди на.

– За до вољ ни смо по стиг ну тим
ре зул та ти ма. И ове го ди не, као и
прет ход них се дам го ди на, на ши
уче ни ци се из Ти те ла вра ћа ју ку -
ћи с нај ма ње три осво је не на гра -
де – пр вом, дру гом и тре ћом, као
и са ди пло ма ма и књи га ма. Из
го ди не у го ди ну све су бо љи и
бо љи. Пр вих не ко ли ко го ди на
уче шће су узи ма ли мла ди љу ди
ко ји су по се ћи ва ли кур се ве „До -

бро до шли на ма ке дон ски”, а са да
и уче ни ци ко ји уче пред мет ма -
ке дон ски је зик са еле мен ти ма на -
ци о нал не кул ту ре – ре кла је Лил -
ја на Ла за ре ска, про фе сор ка ко ја
др жи на ста ву ма ке дон ског је зи ка
у ОШ „Го це Дел чев” у Ја бу ци.

На гра ђе ни са став Ста ше Спа -
сов, под на сло вом „Си ре на”, за
осво је но пр во ме сто у ка те го ри ји
основ них шко ла на ма ке дон ском
је зи ку, об ја вљен је у „Ле по пи су”,
ко ји из да је Би бли о те ка. Она је
уче ни ца че твр тог раз ре да ОШ
„Го це Дел чев” из Ја бу ке.

По ред на гра да за пи сме не са -
ста ве, до де ље на су и при зна ња за
ли ков не кре а ци је за сред ње и
сред ње умет нич ке шко ле. Јед на
од го ди шњих по ру ка са ове зна -
чај не ма ни фе ста ци је је сле де ћа:
„Бу ди те увек спрем ни да учи те и
да се уса вр ша ва те. То ће вам ко -
ри сти ти чи та вог жи во та и по мо -
ћи ће вам да про ши ри те сво је ви -
ди ке и оста не те на пра вом пу ту,
на ком се већ на ла зи те”.

СМО ТРА ЋИ РИ ЛИЧ КЕ ПИ СМЕ НО СТИ У ТИ ТЕ ЛУ

ЗНА ЧЕ ЊЕ И УЛО ГА ЛЕ ПОГ ПИ СА ЊА

ПО ЕТ СКА ДЕ ША ВА ЊА У ЈА БУ ЦИ

ДАН ПРИ ЈА ТЕ ЉА ПО Е ЗИ ЈЕ

ПИ ЈАЧ НА АТРАК ЦИ ЈА

Не ми ран дух Пе ри не до зво ља ва да бу де пен зи о нер у пра вом сми слу ре чи. Сво јом при ко ли цом, тј. по крет -

ном ра ди о ни цом, ње го вом ино ва ци јом, иде на пи ја це по окол ним ме сти ма. Ре дов но га пра ти су пру га.

– Не мо гу да ми ру јем. И дан-да нас мно ги ме пи та ју ка ко сам ус пео све то да ство рим са сво јих де -

сет пр сти ју. Не кад об ја шња вам љу ди ма да че сто и кад спа вам, не спа вам. Уста јем са њив да бих на

па пир ста вио не ку иде ју за нов изум. По крет ну ра ди о ни цу сам из у мео и па тен ти рао због то га што пи -

ја це у се ли ма тра ју два до три са та. Мно го вре ме на је по треб но за па ко ва ње и рас па ки ва ње. За ме -

не, вре ме је но вац. Удоб ност је по себ на при ча. Све ми је при ру ци – ка же Ди ми три ев.

Ова пи јач на атрак ци ја у Ја бу ци, Ка ча ре ву или не ком дру гом ме сту ко ри сна је мно ги ма, ко ји ма тре -

ба за ме ни ти рај сфер шлус на та шни, за ле пи ти па ти ке или ци пе ле, или пак же ле да ис про ба ју не ки до -

бар ка иш. И та ко, од да на до да на, вре ме брач ног па ра Ди ми три ев про сто ле ти.

Пе ро је дру же љу бив чо век. Зна да уда ри и у та пан, ко ји је сам на пра вио, и да за пе ва, или по пи је ка -

фу с до брим при ја те љем из „Цр них би се ра”, ко ји му је по мо гао да за во ли тај му зич ки ин стру мент.

Штанд ак ти ва же на 
удру же ња „Илин ден – Ја бу ка”
био је аран жи ран но шња ма,
ћи ли мом, зе мља ним 
бо кал чи ћи ма, ја бу ка ма 
и дру гим ин те ре сант ним 
де ко ра тив ним пред ме ти ма

Пет на е сти Ин тер на ци о нал ни
кар не вал, одр жан про шлог
ви кен да у Пан че ву, об у хва -
тио је и ма ни фе ста ци ју „Ули -
ца тра ди ци је”, од но сно са јам
до ма ће хра не, ви на и за нат -
ских про из во да. Сво јим тра -
ди ци о нал ним спе ци ја ли те -
ти ма су се пред ста ви ли чла -
но ви ви ше удру же ња из гра -
да и окол них ме ста. На овој
ма ни фе ста ци ји је већ по тра -
ди ци ји уче ство ва ло и удру -
же ње „Илин ден – Ја бу ка” из
Ја бу ке.

– Уо би ча је но, и за ову при -
ли ку смо при пре ми ле уку сне
пи те са спа на ћем, бли твом и
си ром, тав че грав че и слат ке
про из во де. Пи те смо при пре -
ма ле на тра ди ци о на лан на -

чин. Са ми уви ја мо или раз -
вла чи мо ко ре. За ста ре ма ке -
дон ске спе ци ја ли те те ми слим
да не ма мо кон ку рен ци ју у Ба -
на ту, а мо жда и ши ре – ре кла
је Зо ри ца Ар мен ски, јед на од
чла ни ца „Илин де на – Ја бу ка”.

На њи хо вом штан ду су би -
ле из ло же не и на род не но -

шње, ћи лим, зе мља ни бо кал -
чи ћи, ја бу ке и дру ги де ко ра -
тив ни пред ме ти. За аран жи -
ра ње су за слу жне Ру жи ца Со -
фро ни јев ска, Љу би ца Јо ва но -
ска, Зо ри ца Ар мен ски и Мил -
ка Пер ко вић. По себ но ин те -
ре со ва ње по се ти о ци су по ка -
за ли за де ко ра тив не пред ме -

те. Мно ги су по же ле ли да ку -
пе бо кал чи ће или не што
слич но, али из ло же ни екс по -
на ти су дра го це но сти и ни су
на про да ју.

И дру ги штан до ви су при -
ву кли ве ли ко ин те ре со ва ње.
То ком дво днев не ма ни фе -
ста ци је „Ули ца тра ди ци је”
по се ти о ци су мо гли да про -
ба ју спе ци ја ли те те ви ше на -
ци о нал них ку хи ња, при пре -
мље не ве штим ру ка ма же на
укљу че них у мно га удру же -
ња. На свој ствен и ма што вит
на чин пред ста ви ле су се чла -
ни це удру же ња „Пан чев ке”.
По ред оста лог, за по слу же ње
су има ле и хлеб на ма зан ма -
шћу од ман гу ли це и ки се ле
кра став чи ће при пре мље не
на ста рин ски на чин. Удру же -
ње „Ве ште ру ке” по ну ди ло је
из ван ред не су ве ни ре, из ра -
ђе не од при род них ма те ри ја -
ла, а вред на де ца из „Спо -
мен ка” про да ва ла су за ни -
мљи ве ма ске, при пре мље не
за кар не вал.

УЛИ ЦА ТРА ДИ ЦИ ЈЕ

ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА МА КЕ ДОН СКИХ ЈЕ ЛА
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Зо ра на Вла ду, пред сед ни ца
удру же ња „При ја те љи Пан -
че ва” и ор га ни за тор ка Ин -
тер на ци о нал ног кар не ва ла
у Пан че ву.

У гра ду до ма ћи ну го сто -
ва ло је пе де сет уче ни ка из
ОШ „Сан до Ма тев”, а до -
шли су и сред њо школ ци из
Гим на зи је „Ја не Сан дан ски”
из Стру ми це. Из ван ред ном
ко ре о гра фи јом на зва ном
„Сам са ра” мла ђи уче сни ци
су пред ста ви ли жи вот Ин -
ди ја на ца, од ра ђа ња до смр -
ти, са еле мен ти ма при ла го -
ђа ва ња да на шњим усло ви -
ма жи во та. Сред њо школ ци
су оду ше ви ли по се ти о це
игром „Плес жи во та”. И јед -
ни и дру ги су уз ве ли ку љу -
бав осми сли ли и на пра ви ли
ко сти ме.

– На кар не ва лу у Пан че -
ву се сва ке го ди не пред ста -
вља ју по две гру пе ко је на
стру мич ком фе сти ва лу ос-
во је пр во и дру го ме сто.
Иде ја ма или на не ки дру ги
на чин по ма жу им и не ке од
на став ни ца и про фе сор ки.
Уче ни ци не ма ју ди ле ме ка -
да се ра ди о кар не вал ским
да ни ма. С ве ли ком љу ба -
вљу ма ске из ра ђу ју и по два
ме се ца – об ја шња ва Бил ја -
на Ко ста ди но ва, про фе сор -

Пе так и су бо та, 16. и 17. јун,
про шли су у зна ку пет на е -
стог Ин тер на ци о нал ног
кар не ва ла у Пан че ву. Кар не -
вал ске ве че ри за пам ће ње
при ре ђе не су у Ули ци Ни ко -
ле Те сле и на Тр гу Ђор ђа
Вај фер та, али и на још де сет
ло ка ци ја у гра ду одр жа ни су
за ни мљи ви про гра ми. Уо би -
ча је но, кар не вал ске гру пе
де фи ло ва ле су од цен трал не
ули це Вој во де Ра до ми ра
Пут ни ка, па све до Тр га
Ђор ђа Вај фер та. И овог пу та
су у Пан че ву го сто ва ле број -
не кар не вал ске гру пе из Ср -
би је и дру гих зе ма ља у ко ји -
ма се не гу је љу бав пре ма
ова квим ма ни фе ста ци ја ма.
Уче сни ци су пле ни ли ле пим
ко сти ми ма, сце но гра фи ја ма
и из вед ба ма.

– Стру ми ча ни су сед ми
пут при ка за ли ма ке дон ску
кар не вал ску тра ди ци ју. И
они има ју Ин тер на ци о нал ни
кар не вал и чла но ви су Фе де -
ра ци је европ ских кар не вал -
ских гра до ва, као што је и
наш град. Пан че во је пр ви
град у Ср би ји ко ји је ушао у
Фе де ра ци ју кар не вал ских
гра до ва. Са Стру ми ча ни ма
има мо до бру са рад њу и раз -
ме ну кар не вал ских гру па.
Стру ми ча ни се ве ли ком љу -
ба вљу и из ван ред ним ко сти -
ми ма пред ста вља ју на шој
пу бли ци. Има ли смо и де ле -
га ци ју из При ле па – ре кла је

Поводом седамдесет година од досељавања Македонаца у Пландиште
и околна места, прошлог месеца у холу Дома културе у тој општини
отворена је изванредна несвакидашња изложба. Изложбени простор од
око сто квадратних метара био је испуњен старим документима, поро-
дичним стаблима, фотографијама, ћилимима и другим рукотворинама.
Међу изложеним експонатима посетиоци су могли видети и плетене
чаршаве, предмете израђене од глине, трпезу, бутељку за прављење му-
ћенице и маслаца, експонате за позивање на свадбе, срп, вретено и мно-
ге друге предмете.

Изложбу је посетило око триста гостију из Београда, Панчева, Вр-
шца, Пландишта и околних места. Међу посетиоцима је било и више од
150 колониста, досељених са својим родитељима током 1946. и 1947. го-
дине. Посебно интересовање код гостију су изазвале народне ношње,
украшене срмом, свилом, појасевима с новчићима и другим стварима
које Македонци чувају као драгоцености, будући да су они део матери-
јалне културе македонског народа и представљају значајну грану народ-
ног уметничког стваралаштва.

Дуг и захвалност
– Мислим да смо успели на адекватан начин дa припремимо изванредан
културно-уметнички програм и изложбу под именом „Преци и потом-
ци”. Изложбом и програмом исказали смо захвалност према нашим
прецима, који су пре седамдесет година донели храбру одлуку да се до-
селе на ове просторе и да нам омогуће квалитетан живот. И овог пута
им захваљујемо и обећавамо да ће и млађе генерације, рођене на овим
просторима, неговати језик, културу и обичаје које су нам пренеле бабе,
деде и родитељи – рекао је доктор техничких наука Драган Доневски,
председник Организационог одбора ове значајне манифестације.

Према казивању др Драгана Доневског, уложен је велики труд при са-
купљању експоната и фотографија. За обраду фотографија у великом
формату ангажовани су искусан тим дизајнера и адекватна штампарија.
Захваљујући томе било је изложено тридесет породичних фотографија
и десетак породичних стабала са више од сто фотографија.

– Овакву лепоту нисам видео откако смо досељени из Македоније, а
прошло је већ седам деценија. Ова изложба изазива носталгију, но ујед-
но смо се подсетили на дане када смо први пут ступили на војвођанску
црницу – видно узбуђен каже Благоје Јаћимовски, досељен из кривопа-
ланачког краја.

У културно-уметничком програму су учествовали фолклорни и пе-
вачки ансамбли из Вршца, Пландишта, Гудурице и Велике Греде, где су
досељени Македонци, који и данас живе на овим просторима, сједиње-
ни с већинским српским народом и приипадницима других мањинских
заједница и етничких група.

Посебно гостопримство домаћини су указали др Станиславу Станко-
вићу, који је за своју докторску дисертацију „Статус македонског језика
у Републици Србији и његова интерференција са српским језиком на
морфосинтаксичком гледишту” вршио истраживања у споменутим ме-
стима.

Македонска трпеза
– Задовољни смо постигнутим. Велики број изложених предмета доне-
сених из родног краја – Македоније може се видети само у етнограф-
ским збиркама или на изложбама, каква је и наша. Било је позвано 157
Македонаца који су се током 1946. и 1947. године заједно са својим ро-
дитељима доселили у нашу општину, и то из кривопаланачког краја,
Прилепа, Македонског Брода, Мале Преспе, Кичева и других места. Без
сумње, пажња коју смо указали најстаријим досељеницима је заслужена
– истакла је Славка Стефановски, члан Националног савета Македона-
ца у Србији и члан Организационог одбора.

Ова манифестација је разнежила срца многих Македонаца, спремних да
следећу изложбу на тему „Преци и потомци” обогате и сопственим драго-
ценостима, које се преносе с колена на колено.

Три успе шна спор ти ста 
из Ја бу ке – с ви ше од 150
ме да ља, пе ха ра и при зна ња

Ја бу ча ни су по но сни на мла де спор ти сте
из тог се ла ко ји су се од ма лих но гу опре -
де ли ли за те квон до. Љу бав пре ма том
спор ту код ве ћи не се ро ди ла пре ви ше
го ди на, ка да је у ОШ „Го це Дел чев”
оформ ље на гру па с ко јом су ра ди ли тре -
не ри ко ји су их упу ћи ва ли у ве шти не
овог спор та. Је ди на де вој чи ца у Ја бу ци
ко ја се у то вре ме за љу би ла у овај спорт
је сте Ми ли ца Не дел ков ска, та да шња уче -
ни ца пр вог раз ре да, а да нас сред њо -
школ ка. Пре ње је слич ним пу тем кре нуо

НЕСВАКИДАШЊА ИЗЛОЖБА У ПЛАНДИШТУ

ПРЕЦИ И ПОТОМЦИ

СПОР ТИ СТИ МИ ЛИ ЦА, БО ЈАН И АЛЕК САН ДАР – ПО НОС ЈА БУ ЧА НА

ЉУ БАВ КА ТЕ КВОН ДУ ОД МА ЛИХ НО ГУ

КАР НЕ ВАЛ СКИ ИЗА ЗО ВИ У ПАН ЧЕ ВУ

КО СТИ МИ СТРУ МИ ЧА НА ИЗ МА МИ ЛИ РА ДО ЗНА ЛОСТ
ка у Гим на зи ји „Ја не Сан -
дан ски”.

Оно што из но ва оду ше -
вља ва го сте из Ма ке до ни је,
је су го сто прим ство и енер -
ги ја до ма ћи на. И овог пу та
су уче сни ци из Стру ми це
би ли сме ште ни у на се љу
Ста ри Та миш.

– На ши ма ли „Ин ди јан -
ци”, раз и гра ни и ве се ли, де -
мон стри ра ли су сво ју тач ку
и у пре ле пом ам би јен ту на
Ста ром Та ми шу. Пан че во је
иза зов за мла де из Стру ми це
и за то се тру де да се пред ста -
ве из ван ред ним ко сти ми ма
и ко ре о гра фи ја ма – на гла си -
ла је Дра ги ца Спа сов ска, ди -
рек тор ка ОШ „Сан до Ма -
сев”.

За пет на е сто го ди шњу Зо -
ру Ла за рев, ко ја пр ви пут
го сту је у гра ду до ма ћи ну,
кар не вал у Пан че ву је иза -
зов у умет нич ком из ра жа -
ва њу и ујед но при ли ка да се
стек ну но ва при ја тељ ства и
ис ку ства. По себ но је оду -
ше вље на на чи ном на ко ји
са ми ста нов ни ци до жи вља -
ва ју ову ма ни фе ста ци ју.

Ус пе си ма ових мла дих љу ди по но се
се и тре не ри и ро ди те љи, бу ду ћи да
без њи хо ве по др шке те шко мо же да се
ис тра је у овом на пор ном спор ту.

– Ни шта ни сам зна ла о те квон ду,
али ка да смо су пруг и ја ви де ли с ка -
квим ела ном Ми ли ца тре ни ра и че га
се од ри че да оде на тре нинг, схва ти ли
смо да тре ба да је по др жи мо. Ка да је
пр ви пут осво ји ла брон зу, њен та та
Не бој ша је ре као: „На ше де те је иза -
бра ло пра ви спорт”. По том су се ре ђа -
ле на гра де – при се ћа се Ми ли чи на мај -
ка Ја сми на.

О Ми ли чи ној мар љи во сти  го во рио
је и њен тре нер Ми лен ко Не сто ров.
Он је  ре као да је Ми ли ца је дан од
успе шни јих чла но ва клу ба. Она је за
крат ко вре ме по сти гла до бре ре зул та -
те, али по не кад пла ћа цех због оп те ре -
ће но сти да увек бу де при вр ху.

– На три бал кан ска пр вен ства сам
осво ји ла две сре бр не и јед ну брон за ну
ме да љу. За ме не је зна чај но и свет ско
пр вен ство у Азер беј џа ну. Већ са да раз -
ми шљам о пред сто је ћим при пре ма ма
на Хал ки ди ки ју. За  вре ме рас пу ста
мо гу да одво јим ма ло ви ше вре ме на за
спорт – ка же Ми ли ца Не дел ков ски.

Она већ слу жи за при мер по тен ци -
јал ним мла дим та лен ти ма ко ји од ма -
лих но гу же ле да уђу у тај не спор та о
ко ме се при ча.

Сте пе ни ца ма успе ха
Мно ги ве ру ју да је Бо јан Сте фа нов ски
љу бав пре ма спор ту на сле дио од нај -
бли ски јих. Ње гов стриц и та та су тре -

ни ра ли ка ра те, а мај ка гим на сти ку.
Та та Жи ви ца, и по ред то га што зна да
су за успех у спор ту пре суд ни тре нин -
зи, ипак ве ру је да је ге не ти ка ура ди ла
сво је.

По сле пр ве брон зе на свет ском пр -
вен ству, одр жа ном у Егип ту, сво ју ко -
лек ци ју Бо јан је обо га тио с још три
злат не, шест сре бр них и пет брон за -
них ме да ља.

Ње го ва мај ка Алек сан дра за до вољ -
на је ус пе си ма ста ри јег си на, ко ји је
одав но за во лео спорт.

Бли жи се дан ка да ће би ти одр жа но
го ди шње свет ско пр вен ство, на ко јем
је тре ба ло да уче ству је и Алек сан дар
Ба та ло. Али за уче шће, ко је под ра зу -
ме ва пу то ва ње и бо ра вак, по треб но је
око две хи ља де евра. Услед не до стат ка
фи нан си ја, ње гов сан да от пу ту је на
свет ско пр вен ство и да од ме ри сна ге с
ве о ма до брим те квон ди сти ма, не ће се
оства ри ти.

За спор ти сте из Ја бу ке и не са мо за
њих по сто ји не пи са но пра ви ло да
уко ли ко се од лу че за не ку бо ри лач ку
ве шти ну, они су упор ни и ис трај ни,
са мо не ко тре ба да их усме ри и под -
сти че. Де вој чи ца и мом ци с ко ји ма
смо раз го ва ра ли опре де ли ли су се за
пер спек ти ван клуб. Чла но ви „Ко ло -
се у ма” су за са мо шест ме се ци ове
го ди не осво ји ли ви ше од сто ме да ља
и се дам пе ха ра. Пре ма по стиг ну тим
ус пе си ма су на пе том ме сту у др жа -
ви у се ни ор ској кон ку рен ци ји и на
пр вом ме сту у Вој во ди ни у А-ка те -
го ри ји.

Пројекат финансирају
„Панчевац” и Ауто-центар „Зоки”
Проектот го финансираат
„Панчевац” и Ауто-центар „Зоки”

Акционарско друштво за новинско-издавачку 
делатност „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 

• Власник: Ауто-центар „Зоки” • Генерални директор: Драган
Жујовић • Главни и одговорни уредник: Синиша Трајковић 

• Аутор текстова и преводилац: Верка Митковска • Технички
уредник: Александар Милошевић • Фотографије: приватне

колекције • Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски) 

и Бо јан Сте фа нов ски, са да већ сту дент
Са о бра ћај ног фа кул те та у Бе о гра ду. Још
је дан мла ди чо век из Ја бу ке по знат је и
ван гра ни ца на ше зе мље, а то је Алек сан -
дар Ба та ло, сред њо шко лац. Сва ко од
њих у дра го це ним збир ка ма има пе де сет
до ше зде сет ме да ља и пе ха ра.

Они са да тре ни ра ју у клу бу за бо ри -
лач ке ве шти не „Ко ло се ум” у Пан че ву,
ко ји је већ из не дрио и дру га по зна та
име на. За до вољ ство због успе ха мла -
дих спор ти ста из Ја бу ке не кри ју Зо ран
Ми ло ше вић, пред сед ник, и Ми лен ко
Не сто ров, тре нер у клу бу „Ко ло се ум”.

Ни шта без по др шке
– За бал кан ске, а пре све га свет ске ре зул -
та те, ко је сви при жељ ку је мо, по треб но је
да се са вла да ви ше те шко ћа и да се уђе у
са му те ма ти ку так ми че ња. У за ви сно сти
од по тре ба спор ти ста, има мо тим у ко ји
су укљу че ни ле кар, кон ди ци о ни тре нер и
пси хо лог. Успех је да се стиг не до свет ског
пр вен ства, а још ве ћи успех ка да се осво -
ји ме да ља – ка же Зо ран Ми ло ше вић.
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Основно занимање му
је опинчарството 
и обуќарство, меѓутоа
тој работи шест до
седум занаети, 
и тоа успешно

Бил и првак во
заварување во
Војводина

Јабучанецот Петре Димитриев
(познат како опинчар Перо), по-
текнува од бројна фамилија од
Крива Паланка. Пет негови бра-
ќа со семејствата живеат во Кри-
ва Паланка, каде што живеела и
една негова, веќе почината сест-
ра, а друтата е во Белград.

Се уште се сеќавам кога со
мајка ми Илинка рано наутро
одевме во планина да береме ле-
ковити билки, за да заработиме
пари. Најчесто беревме лопен или
како уште го викаат –градник. Ко-
га пораснавме, по билки одевме
сами. Подоцна, секој со своја сре-
ќа, тргна по својот пат. Сакав да
запишам воено училиште но тат-
ко ми Ѓорѓе не ми дозволи. Мисле-
ше дека се уште сум мал за да го
напуштам семејството. Потоа за-
вршив тригодишен занает кај
познатаиот паланечки опинчар
Дане од Крива Паланка.Тој занает
опфаќа изработка на опинци,
поправка на чевли, правење на ог-
лави, јажиња, узди... И постариот
брат е опинчар.  Работев кај него
за да заработам свој леб, вели поз-
натиот занаетчија Димитриев.

По завршувањето на занаетот
Перо набргу добил работа во
Фабриката за декоративни ткае-
нини „Карпош” во Крива Палан-
ка. На специјална машина, како
ткајач, три години изработувал
букле и плиш, ткаенини за тапа-
цирање. И тој занает добро го ис-
пекол. Доаѓаjќи на гости во Јабу-

ка кај тетки,ја запознал својата
животна сопатничка Веселка. И
нејзиното семејство потекнува од
кривопаланечкиот крај, но како
колонистичко дете таа е родена
во Јабука. Овој брачен пар има
две ќерки – Бранкица и Славица,
четири внучиња, две пранучиња,
и зетовци. Сите живеат во Јабука
и секојдневно се дружат.

„Утва“, „Скробара“,
приватна работилница
По доаѓањето во Војводина со
неполни дваесет години, овој
вреден човек сакал да работи ка-
ко опинчар, но не можел да најде
работа. Се одлучил за преквали-
фикација. Завршил курс за зава-
рувачи и во 1970 година се вра-
ботил во „Утва“ – „Возила“.
Десеттина години работев на
цистерни. Бев добро платен, но и
постојано се усовршував за агро
и CO2 заварување, бидејки во
таа работа не се дозволени греш-
ки. Бев и првак во Војводина во
CO2 заварување. Посматрајки ги
колегите и помагајки им во рабо-
тата  усовршив и браварија - се
присеќа нашиот соговорник на

убавите години поминати во ед-
на силна фабрика.

Со посебно задоволство за
своето семејство правел котли-
ња, скари, огради, порти, алат-
ки... подоцна работел и за пари.
Овој човек со златни раце и не-
мирен дух ја напуштил „Утва“ и
се вработил во Фабрика за сточ-
на храна во „Скробара“, каде што
барале искусен заварувач со атес-
ти,-како што е Перо. Во „Скроба-
ра“ работел полни 29 години, а
потоа отишол во заслужена пен-
зија. И во овој колектив не про-
пуштал прилика за усовршување,
како во браварскиот исто така и
во машинбраварскиот занает.

Што и да работел од опинчар-
скиот и обуќарскиот занает не се
откажувал. Претпладне во пре-
тпријатие, а попладне во својата
работилница. Големо разбирање
за она што го работи, а и помош,
овој неуморен човек има од
својата сопруга. Таа била врабо-
тена во „Азотара“.

Времето е пари
Вредниот јабучанец Перо за
опинчарскиот занает може да ви

зборува со часови. Благодарејки
на пристапот кон работата има и
своја наследничка. Помладата
ќерка Славица веќе 15 години
работи како обуќар, а Бранкица
е геронтодомаќинка.

Овој занает никогаш нема да
замре. Тоа го сфатил и Перо,
Славица, нејзините двајца чич-
ковци од Крива Паланка и синот
и ќерката од помладиот чичко.

За Перо, како и за многумина
способни луѓе времето е пари.
Токму затоа тој направил повеќе
свои машини за изработка на
каиши, за подгтовка и обработка
на обувки, ситни алати кои се
скапи или нема каде да се купат.

– Имам многу цаки и знаење.
Сите мои машини јас ги патен-
тирав. Имав и брод „Марина“ –
мој изум и дело. Машините ги
направив за своја душа, но задо-
волството е уште поголемо би-
дејки и Славица тргна по мојот
пат. Јас сум пензионер и не са-
кам на своето дете да бидам
конкуренција. Таа има работил-
ница на Стрелиште во Панчево
и се разбира и во Јабука, нагла-
сува Перо.

Но, многумина ќе ви кажат де-
ка овој човек нема конкуренција
во јужен Банат, а можеби и по-
широко, кога е во прашање изра-
борка на кожни опинци за фол-
користи или пак како атракција
за странци. Тој изработува и
други сувенири, претежно од
чиста кожа. 

Еден ваков човек навистина е
за пофалба. Сепак, понекогаш ќе
го изненади нечија дрскост со
следните зборови -  „што знаеш
ти , па ти си само еден обичен
опинчар“!

Токму тој опинчар ја потврду-
ва изреката : „Биди и опинчар,
но биди најдобар во она што го
работиш“.

Околу седумдесет поети од 
регионот, од десеттина 
градови од Србија и од некои
земји од Европска унија најавија
учество на поетската средба
под име „На песната во чест“

Петта година по ред, во послед-
ниот викенд во јуни, Јабука пос-
танува центар на поетски збид-
нувања и дочекува поети и по-
етеси од целиот Балкан и од
Србија. Од моментот кога во
2013 година, група ентузијасти
собрани околу книжевниот клуб
„Александар Саша Божовиќ“, за-
почна поетска средба под име
„На песната во чест“, се одржани
дваесеттина промоции, на чети-
ри меѓународни поетски марато-
ни на сцена се нашле девет раз-
лични државни знамиња и
учествувале повеќе од 250 поети.
Јабука стана препознатлива како
место каде со задоволство навра-
ќаат поети од целиот регион, но
и од некои земји од ЕУ.

Годинешната манифестација
ќе се одржи во недела, 25 јуни.
Централната прослава ќе започ-
не во 15 часот. Пред тоа учесни-
ците ќе ја посетат Винаријата
„Филиповски“ од Јабука и на-
кратко ќе разгледат Ергела „Ве-
личковиќ“, црквата, камениот
крст...

Свое учество најавија седум-
десеттина поети од Македонија,

Хрватска, Босна и Херцеговина и
од десеттина градови од Србија.
Традиционално, ќе бидат доделе-
ни шест награди: по три во кате-
горија на стручно жири и публи-
ка. Во музичкиот дел на програ-
мата учествуват момчиња од гру-
пата „Quart Core“.

Поетскиот маратон „На песна-
та во чест“, за да стигне до пето
издание и обележи мал јубилеј,
заслужни се пријателите на ма-
ратонот, како што се: ЗТР „За-
нат“, Винарија „Филиповски“,
„Марекс“ центар и „Там принт“,
но и упорноста на иницијаторот
и идејниот творец на манифеста-
цијата, Драган Петковиќ. Идеја
на манифестацијата од самиот
почеток е поврзување на умет-
ниците од регионот и пошироко,
но и зачувување на традицио-
налните и вистинските вреднос-
ти во време кога се повеќе суб-
културата ја заменува културата.

Годинава ќе бидат доделени и
неколку пофалници на поединци
и организаторите, со незаобико-
леното „трето полувреме“, за кое
ќе се погрижат пријателите од
ресторанот „Боемска прича“ДБ.

Значи, можеме да очекува уш-
те еден празник на поезијата во
Домот на Култура „Кочо Рацин“
во Јабука. Уште еднаш во Јабука
ќе се радуваме во чест на песната
проткаена со пријателства и љу-
бов меѓу луѓето.

СРЕДБА СО ЗАНАЕТЧИЈАТА И ИЗУМИТЕЛОТ ПЕТРЕ – ПЕРО ДИМИТРИЕВ ОД ЈАБУКА

ОПИНЧАРСКИОТ ЗАНАЕТ МУ Е ВО КРВТА

Мај месец во Тител промина
во знак на смотрата на кирилска-
та писменост. На годинешната
манифестација, петнаесетта по
ред, учествуваа ученици од 48
средни и основни училишта од
Република Србија. Свои пре-
тстаници имаше и Основното
училиште „Гоце Делчев” од Јабу-
ка. Десеттина ученици учеству-
ваа со свои писмени задачи. Ка-
ко и во изминатите години и го-
динава условите за учество ги
одреди Библиотеката „Стојан
Трумиќ“ од Тител, која како до-
бар организатор и домаќин ист-
рајува во она што го зацртала
пред петнаесет години.

– Задоволни сме од постигна-
тите резултати. И годнава, како и
во изминатите седум години на-
шите учениците од Тител се вра-
ќат дома најмалку со три освоени
награди- прва, втора и трета, со
дипломи и со книги. Од година во
година тие се се подобри и подоб-
ри. Првите неколку години учест-
во земаа млади луѓе, што ги посе-

туваа курсевите „Добредојдојдов-
те на македонски“, а сега ученици
кои го учат предметот македон-
ски јазик со елементи на нацио-
нална култура, рече Лилјана Ла-
зареска, професорка , која  држи
наставата по македонски јазик во
ОУ „Гоце Делчев“ во Јабука.

Наградениот состав на Сташа
Спасов, под насло “Сирена“, за ос-
воено прво место во категорија на
основни училита на македонски
јазиот, е објавен во „Лепописот“,
кој го издава Библиотеката. Таа е
ученичка во четврто одделение во
ОУ „Гоце Делчев“ од Јабука.

Освен награди за писмени сос-
тави доделени се и признанија за
ликовни креации за средните
уметнички училишта. Една од го-
динешните пораки од оваа зна-
чајна манифестација е следната:
„Бидете секогаш подготвени да
учите и да се усовршувате. Тоа ќе
ви служи цел живот и ќе ви по-
могне да ги проширите своите ви-
дици и останете на вистинскиот
пат на кој веќе се наоѓате“.

СМОТРА НА КИРИЛСКАТА 

ПИСМЕНОСТ –  ТИТЕЛ- 2017

ЗНАЧЕЊЕ И УЛОГА 

НА УБАВОТО ПИШУВАЊЕ

ПОЕТСКИ ЗБИДНУВАЊА ВО ЈАБУКА 

ДЕН НА ПРИЈАТЕЛИТЕ НА ПОЕЗИЈАТА

ПАЗАРНА АТРАКЦИЈА

Немирниот дух на Перо не му дозволува да биде пензионер во права смисла на  зборот. Тој со својата

приколка, односно подвижна работилница, негова иновација, оди на пазар во околните места. Редовна

придружничка му е сопругата.

– Неможам да мирувам. И ден денес многумина ме прашуваат како сум успеал во сето она што сум го

створил со десет прсти. Некогаш им објаснувам на луѓето дека честопати и кога спијам не спијам. Станувам

сонлив за да ставам на хартија некоја идеја за нов изум. Подвижната работилница ја изумив и патентирав

бидејки пазарите во селата траат два до три часа. Многу време е потребно за пакување и распакување.

За мене времото е пари. Удобноста е посебна приказна. Се ми е при рака, вели Димитриев.

Оваа пазарна атракција во Јабука, Качарево или некоје друго место е корисна за многумина на кои

треба да им се замени патент на ташна, да им се залепат патики или чевли или пак да испробат некој

добар каиш. И така, од ден на ден, времето на брачниот пар Димитриеви, просто лета.

Перо е дружељубив човек. Знае и да удри во тапан, направен за негов мерак, да запее или испие

кафе со добар пријател од „Црни бисери“, кој му помогнал да го засака тој музички инструмент.

Штандот на активот на
жените од здружението
„Илинден – Јабука“, беше
аранжиран со носии, ќилим,
стомни, јаболка и други 
интересни декоративни
предмети

Петнаесеттиот Интернацио-
нален карневал, одржан ми-
натиот викенд во Панчево, ја
опфати и манифестација
„Улица на традиција“, однос-
но саем на домашна храна,
вино и занаетчиски произво-
ди. Со свои традиционални
специјалитети се претставија
членови на повеќе здруже-
нија од градот и околните
места. На оваа манифеста-
ција веќе по традиција учест-
вуваше и здружението „Иин-
ден – Јабука “ од Јабука.

Вообичаено, и за оваа при-
лика подготвивме вкусни пити
со спанаќ, блитва и сирење,
тавче гравче и слатки произво-
ди. Питите ги подготвуваме на
традиционален начин. Сами ги

сукаме и ги разлекуваме кори-
те. За стари македонски спе-
цијалитети, мислам дека нема-
ме конкуренција во Банат, а
можеби и пошироко, рече Зо-
рица Арменски, една од член-
ките на „Илинден – Јабука“. 

На нивниот штандот беа
изложени и народни носии,

ќилим, стомни, јаболка и дру-
ги интересни декоративни
предмети. За аранжирањето
се заслужни Ружица Софро-
нијевска, Љубица Јованоска,
Зорица Арменски и Милка
Перковиќ. Посебно интере-
сирање посетителите пока-
жаа за декоративните пред-

мети. Многумина сака да ку-
пат стомна или нешто слич-
но, но изложените експонати
се драгоценост за здружение-
тo и не се за продажба.

И другите штандови при-
влекоа големо внимание. Во
дводневната манифестација
„Улица на традиција“, посе-
тителите  можеа да  пробат
специјалитети од повеќе на-
ционални кујни, подготвени
од вештите раце на жените,
вклучени во бројни здруже-
нија. На карактеристичен
начин се претставија член-
ките на здружението „Пан-
чевки“. Меѓу другото за пос-
лужување имаа и леб, намач-
кан со маст од мангулици и
кисели краставички, подгот-
вени на старински начин.
Здужението „Вешти раце„
понуди прекрасни сувенири,
изработени од природни ма-
теријали, а вредните деца од
„Споменак“, продаваа инте-
ресни маски, подготвени за
карневал.

УЛИЦА НА ТРАДИЦИЈАТА

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА МАКЕДОНСКИ ЈАДЕЊА
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ду, претседателка на здуже-
нието „Пријатели на Панче-
во“ и организаторка на Ин-
тернационалниот карневал
во Панчево.

Во градот домаќин госту-
ваа педсеттина ученици од
ОУ „Сандо Матев“и сред-
ношколци од Гимназија
„Јане Сандански“ од Стру-
мица. Со извонредна коре-
ографија, наречена „Самса-
ра„ помладите го претста-
вија животот на Индијанци-
те, од раѓањето до смрта, со
елементи на прилагодување
на денешните услови на жи-
веење. Средношколците ги
вооодушевија посетителите
со игра  „Танц на животот“.
И едните и другите со голема
љубов ги осмислиле и под-
готвиле костимите. 

– На карневалот во Пан-
чево секоја година се пре-
тставуваат по две групи, кои
на струмичкиот карневал го
освојуваат првото и второто
место. Со идеи, или на некој
друг начин  им помагаат и
некои од наставничките и
професорките. Тие немат
дилеми кога се во прашање
карневалски денови. Со го-
лема љубов маските ги рабо-
тат и по два месеци, објасну-
ва Билјана Костадинова,

Петокот и саботата (16 и 17)
јуни, поминаа во знакот на
петнаесеттиот Интернацио-
нален карневал во Панчево.
Карневалски вечери за паме-
тење беа приредени на Улица-
та Никола Тесла и на Плошта-
дот Ѓорѓе Вајферт, но на уште
десет локации во градот беа
организирани занимливи
програми. Вообичаено, кар-
невалските групи дефилираа
од централната Улица Војво-
да Радомир Путник, па се до
Плошадот Ѓорѓе Вајферт. И
овој пат во Пачево гостуваа
бројни карневалски групи од
Србија и од други земји, каде
што се негува вистинска љу-
бов кон ваков вид на мани-
фестаци. Со убави костими,
сценографии и изведби пле-
неа сите учесници.

Струмичани по седми пат
ја прикажаа македонската
карневалска традиција. И тие
имаат Интернационален кар-
невал, член на Федерацијата
на европските карневалски
градови, како што е и нашиот
град. Панчево, како прв град
во Србија влезе  во Федера-
цијата на европски карневал-
ски градови. Со Струмица
имаме добра соработка и раз-
мена на карневалски групи.
Струмичани со голема љубов
и извонредни костими се
претставуваат пред нашата
публика. Имавме и делегација
од Прилеп, рече Зорана Вла-

По повод седумдесет години од доселувањето на Македонците во
Пландиште и околните места, во изминатиот месец, во холот на Домот
на културата во  оваа Општина, беше отворена извонредна несе-
којдневна изложба. Изложбен простор од околу сто квадратни метри
беше исполнет со стари документи, семејни стебла и фотографии, ќили-
ми и други ракотворби. Меѓу изложените експонати можеа да се видат
и плетени чаршави, предмети изработени од глина, трпеза, бутилка за
правење на мaтеница и масло, експонати за канење на свадби, срп, вре-
тено и многу други предмети.

Изложбата ја посетија околу триста гости од Белград, Панчево,
Вршац, Пландиште и околните места. Меѓу посетителите беа и повеќе
од 150 колонисти доселени со своите родители во 1946 и 1947 година.
Посебно внимание кај присутните предизвикаа народните носии. Но-
сиите украсени со срма, свила, колани со сребрни парички и други ук-
раси Македонците ги чуваат како драгоценост, бидејки тие се дел од ма-
теријалната култура на македонскиот народ и претставуваат значајна
гранка од народното уметничко творештво.

   Долг и благодарност
– Мислам дека успеавме на адекватен начин да приредиме извонред-

на кутурно - уметничка програма и изложба под име „Претци и потом-
ци“. И со изложбата и со програмата ја искажавме благодарноста кон
нашите претци, кои пред седумдесет години донеле храбра одлука да се
доселат на овие простори и да ни овозможат квалитетен живот. И овој
пат им се заблагодаруваме и им ветуваме дека и помладите генерации,
родени на овие простори ќе ги негуваат јазикот, културата и обичаите,
кои ни ги пренеоса бабите, дедовците и родителите, рече д-р за технич-
ки науки Драган Доневски, претседател на Организаторскиот одбор, на
оваа значајна манифестација.

Според кажувањето на д-р  Доневски, вложен  е голем труд при собира-
њето на  експонати и фотографии. За обработка на фотографиите во голем
формат и семејните стебла е ангажиран искусен тим на дизајнери и адекват-
на печатница. Благодарејки на сето тоа, беа изложени триесеттина семејни
фотографии  и десеттина семејни стебла, со повеќе од сто фотографии.

– Ваква убавина не сум видел откако сме доселени од Македонија, а
веќе изминаа седум децении. Оваа изложба предизвика носталгија, но
воедно се потсетивме на деновите кога првпат стапивме на војводин-
ската почва, видно возбуден рече Благоје Јаќимовски,  доселен од кри-
вопаланечкиот крај.

Во културно – уметничката програма учествуваа фолклорни и хор-
ски ансабли од Вршац, Пландиште, Гудурица и Велика Греда, каде што
се доселени Македонци који и денеска живеат на овие простори, спло-
тени со мнозинскиот српски народ и со припадници на други малцин-
ски заедници и етнички групи.

Посебно гостопримство домаќините му укажаа на д-р Станислав
Станковиќ, кој за својата докторска дисертација „Статусот на македон-
скиот јазик во Република Србија и неговата интерференција со
српскиот јазик на морфосинтаксичко равниште“, вршеше истражувања
во спомнатите места.

Македонска маса
– Задоволни сме со постигнатото. Голем број од изложените предме-

ти, донесени од родниот крај – од Македонија, можат да се видат само
во етнографски збирка или на изложби, како што е и нашава. Беа пока-
нети 157 Македонци кои во текот на  1946 и 1947 заедно со своите роди-
тели се доселиле во нашата општина и тоа од кривопаланечкиот крај,
Прилеп, Македонски Брод, Мала Преспа, Кичево и други места. Без
сомнение,  вниманието што им го укажавме на најстарите доселеници,
е заслужно, истакна Славка Стефановски, член на Националниот Совет
на Македонците во Србија и член на Организаторскиот одбор.
Оваа манифестација ги разгали срцата на многумуна Македонци, под-
готвени идната изложба на тема „Претци и потомци“, да ја збогатат и со
свои драгоцености, што се пренесуваат од колено на колено.

Три успешни спортисти 
од Јабука – со повеќе 
од 150 медали, пехари 
и признанија

Јабучани се горди на младите спортисти
од нивното селото, кои од мали нозе се
определиле за теквондо. Љубовта за овој
спорт кај многумина се родила пред по-
веќе години, кога во ОУ „Гоце Делчев“ е
формирана група  со која работеле трене-
ри и ги упатувале во вештините на овој
спорт. Единствено девојче од Јабука, кое
во тоа време се вљубила во овој спорт, е
Милица Неделковска, тогашна  ученичка

НЕСЕКОЈДНЕВНА ИЗЛОЖБА ВО ПЛАНДИШТЕ

ПРЕТЦИ И ПОТОМЦИ

СПОРТИСТИТЕ  МИЛИЦА, БОЈАН  И АЛЕКСАНДАР – ГОРДОСТ НА ЈАБУЧАНИ

ЉУБОВ КОН ТЕКВОНДО ОД МАЛИ НОЗЕ

КАРНЕВАЛСКИ ПРЕДИЗВИЦИ ВО ПАНЧЕВО

КОСТИМИТЕ НА СРУМИЧАНИ ИЗМАМИЈА ЉУБОПИТНОСТ
професорка во Гимназијата
„Јане Сандански“.

Она што одново ги вооду-
шевува гостите од Македо-
нија е гостопримството и
енергијата на домаќините. И
овој пат учесниците од Стру-
мица беа сместени во насел-
бата Стари Тамиш.

– Нашите мали „Индијан-
ци“, разиграни и весели ја де-
монстрираа својата точка и
во преубавиот амбиент во
Стари Тамиш. Панчево е
предизвик за младите од
Струмица и затоа се трудат
да се претстават со извонред-
ни костими и кореографии,
нагласи Драгица Спсовска,
директорка на ОУ „Сандо
Масев“.

За петнаесетогодишната Зо-
ра Лазарев, која по прв пат
гостува во градот домаќин,
карневалот во Панчево е пред-
извик и уметничко искажува-
ње и воедно прилика да се
стекнат нови пријателства и
нови искуства. Посебно е воо-
душевена од начинот на кој са-
мите жители ја доживуваат
оваа манифестација.

Успех е да се стигне и до светско првен-
ство, но уште поголем успех е кога ќе се
освои медал, вели Зоран Милошевиќ.

Со успесите на овие млади луѓе се гор-
деат тренерите и родителите, бидејки
без нивна подршка тешко може да се
истрае во овој напорен спорт.

– Ништо не знаев за теквондо, но кога
сопругот и јас видовме со каков елен Ми-
лица тренира и од што се се одрекнува за
да отиде на тренинг, сфативме дека треба
да ја подржиме. Кога првпат освои бронза
татко и Небојша рече:“нашето  дете избра-
ло прав спорт”. Потоа се редеа наградите,
се присетува Јасмина, мајка и на Милица.

За трудољубивоста на Милица збору-
ваше и нејзиниот тренер Миленко Нес-
торов. Тој рече дека Милица е една од
поуспешните членови на клубот. Таа за
кратко време постигнала добри резулта-
ти, но понекогаш плаќа цена поради ре-
шителноста секогаш да биде при врвот.

На три балкански првенства освоив
две сребрени и еден бронзен медал. За
мене значајно е и светското првенство
во Азербејџзан. Веќе сега размислувам
за  претстојните подготвки во Халкиди-
ки. За време на распустот можам малку
повеќе да одвојам време за спортот, ка-
жува Милица Неделковска.

Таа веќе служи за пример на потен-
цијални млади таленти који од мали но-
зе сакат да навлезат во тајните на спор-
тот за кој станува збор. 

По скалите на успехот
Многумина веруваат дека Бојан Сте-
фановски љубовта кон спортот ја на-

следил од најблиските. Чичко му и
татко му тренирале карате, а мајка му
гимнастика. Татко му Живица и пок-
ра тоа што знае дека за успех во спор-
тот се пресудни тренинзи, тој сепак
верува дека генетиката го направила
своето.

По првата бронза на светско првен-
ство, одржано во Египет, својата колек-
ција Бојан ја збогатил со уште три злат-
ни, шест сребрени и пет бронзани меда-
ли.

Мајка му Александра е задоволна од
успесите на постариот син кој одамна го
засакал спортот.

Се ближи денот кога ќе се одржи го-
динешното светско првенство, на кое
требаше да учествува Александар Бата-
ло. Но за учество – патување и претстој
се потребни околу две илјади евра. По-
ради недостаток на финаси, неговиот
сон да отпатува на светско првенство и
да ја одмери силата со мошне добри тек-
вондиси нема да се оствари. 

За спортистите од Јабука и не само за
нив, постои непишано правило. Докол-
ку се одлучат за некоја боречка вешти-
на, тие се упорни и истрајни само треба
некој да ги усмери и поттикнува. Де-
војчето и момчињата со кои разгова-
равме се определиле за перспективен
клуб. Членови на „Колосеум“ за само
шест месеци годинава освоиле повеќе
од сто медали и седум пехари. Според
постигнатите успеси се на петто место
во државата во сениорска конкурен-
ција, и на прво место во Војводина во А
категорија.

Пројекат финансирају
„Панчевац” и Ауто-центар „Зоки”
Проектот го финансираат
„Панчевац” и Ауто-центар „Зоки”

Акционарско друштво за новинско-издавачку 
делатност „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 

• Власник: Ауто-центар „Зоки” • Генерални директор: Драган
Жујовић • Главни и одговорни уредник: Синиша Трајковић 

• Аутор текстова и преводилац: Верка Митковска • Технички
уредник: Александар Милошевић • Фотографије: приватне

колекције • Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски) 

во прво одделение, а денес средношкол-
ка.   Пред неа по слична патекe тргнал и
Бојан Стефановски, сега веќе студент на
Сообраќаен факултет во Белград. Уште
еден млад човек од Јабука е познат и вон
границите на нашата земја, а тоа е Алек-
сандар Батало, средношколец. Секој од
нив, во  драгоцените збирки  има педесет
до шеесет медали и пехари.

Сега тие тренират во клубот за бореч-
ки вештини „Колосеум“, во Панчево, кој
веќе создал и други познати имиња. За-
доволството поради успесите на млади-
те спортисти од Јабука не го кријат Зо-
ран Милошевиќ, претседател и Миленко
Несторов, тренер во клубот „ Колосеум“.

Ништо без подршка
За балканските, а пред се, светските ре-
зултати, кои сите ги посакуваме, потреб-
но е да се совладат повеќе потешкотии и
да се навлезе во самата тематика на нат-
преварите.  Во зависност од потребите на
спортистите имаме тим во кој се вклуче-
ни лекар, тренер за кондиција и психолог.



Због не и сти на, тен ден ци о зног
из ве шта ва ња и бла ће ња угле -
да на ших уче ни ка и це ле шко -
ле, зах те вам да се об ја ве сле -
де ће чи ње ни це.

Из бор уче ни ка ге не ра ци је у
пан че вач кој гим на зи ји оба -
вљен је 9. ју на. Ни је би ло ни -
ка квог скан да ла. Скан дал по -
ку ша ва ју да на пра ве они ко ји
не и сти ни то и тен ден ци о зно
пи шу и го во ре о то ме.

За што овом из бо ру пре ти
по ни ште ње? На осно ву ко јих
чи ње ни ца се из но си та ква
тврд ња? Жал ба је уло же на
про свет ној ин спек ци ји, али
сва ко мо же да се жа ли. Про -

свет на ин спек ци ја је од би ла
жал бу по што је утвр ди ла да
смо ис по што ва ли све за кон ске
и под за кон ске усло ве.

Ка да је сли чан слу чај (у
Гим на зи ји) за вр шио на су ду?
Мо лим да тум, на зив су да или
би ло ка кав за вод ни број „слу -
ча ја”. У про тив ном зах те вам
из ви ње ње. Ма тур ско ве че у
„Ха ја ту” ни је би ло по клон
Гим на зи је уче ни ку ге не ра ци -
је. Ода кле та ин фор ма ци ја?
Да ли је те шко би ло про ве ри -
ти? Гим на зи ја је ус пе ла (по -
сле на пор них пре го во ра) да
обез бе ди до дат них де вет гра -
ти са за ма ту ран те ко ји су се
нај ви ше ис та кли на так ми че -
њи ма. То је био по клон за њих
и ма ла олак ши ца ро ди те љи -
ма. Да ли смо по гре ши ли?

Ко ме је оте то пра во да бу -
де уче ник ге не ра ци је? Да ли

ау тор/ау тор ка овог члан ка пот -
пи сан/пот пи са на са М. Д. сма -
тра да про фе со ри ко ји че ти ри
го ди не ра де са ђа ци ма не уме ју
да про це не ко је уче ник ге не ра -
ци је? Да ли ау тор/ау тор ка ми -
сли да мо же бо ље, иа ко (прет -
по ста вљам) ни је одр жао/одр -
жа ла ни је дан час тим ђа ци ма?
Би ло би ле по да нам М. Д.
пред ста ви сво је про фе си о нал -
не ре фе рен це и ве зу с про свет -
ним си сте мом у овој зе мљи.

На сед ни ци На став нич ког
ве ћа ка да је би ран уче ник ге не -
ра ци је, се део је отац кан ди да та
ко ји је ка сни је про гла шен уче -
ни ком ге не ра ци је. Тај отац је
био на свом рад ном ме сту.
Дру гим ре чи ма, био је та мо где
је и мо рао да бу де. О ка квом
ти хом при ти ску је реч? Ка ко је
вр шен „ти хи при ти сак”, над
ким? Да ли се не ко по жа лио?

Нај бо љи по ка за тељ тог при ти -
ска је чи ње ни ца да (та ко ре ћи)
две тре ћи не при сут них ни су
гла са ле за ко ле ги ног си на. У
сва кој ге не ра ци ји има мо не ко -
ли ко ђа ка ко ји су де ца за по сле -
них. На вик ну ти смо на та кве
усло ве ра да. Ко ли ко ја пам тим,
ни ка да ра ни је уче ник ге не ра -
ци је ни је био уче ник чи ји је
ро ди тељ за по слен у Гим на зи ји.

Тврд ња „већ ко ли ко су тра ће
ла у ре ат да на шњи це се де ти у
не ком ко ме са ри ја ту и вр ши ти
отво ре ни при ти сак на све око
се бе” то ли ко је из ван гра ни ца
при стој но сти и ко дек са ча сти
да не же лим да ко мен та ри -
шем. Да ли, пот пи са ни/пот пи -
са на М. Д., зна те ишта о ла у ре -
а ту? На част вам би ло.

Вла ди мир Ма рић, ди рек тор

Гим на зи је „Урош Пре дић”

Ма ту ран ти пан че вач ких
основ них шко ла по ла га ли
су про шле не де ље за вр шни
ис пит из срп ског од но сно
ма тер њег је зи ка и ма те ма ти -
ке и ре ша ва ли ком би но ва ни
тест из при род них и дру -
штве них на у ка. Пре ма ре чи -
ма Го ра на Бо ка ни ћа, ко ор -
ди на то ра Окру жне упи сне
ко ми си је, ма лу ма ту ру нај -
бо ље су ура ди ли уче ни ци
ОШ „Сте ви ца Јо ва но вић”, а
два уче ни ка те обра зов но-
вас пит не уста но ве осво ји ла
су мак си ма лан број по е на на
сва три те ста. Ре зул та ти по ка -
зу ју да су пан че вач ки ма ту -
ран ти на при јем ном из ма те -
ма ти ке у про се ку осво ји ли
10,28 бо до ва, на срп ском
13,51, а на те сту оп ште кул ту -
ре про се чан број осво је них
бо до ва у школ ској 2016/2017.
био је 10,58. Ка да је реч о
успе ху на при јем ном ис пи ту,
од мах иза „Сте ви чи не шко -
ле” на ла зе се осма ци из ОШ
„Све ти Са ва” и ОШ „Бран ко
Ра ди че вић”.

У су бо ту и не де љу, 24. и
25. ју на, ма ту ран ти ће у ма -
тич ним шко ла ма при ло жи ти

спи сак же ља за упис у сред -
ње струч не шко ле и гим на -
зи је на те ри то ри ји Ср би је.
Ли ста же ља са др жи ши фру
уче ни ка, на зив и ме сто шко -
ле, ши фру и на зив обра зов -
ног про фи ла и тип или смер
сред ње шко ле или гим на зи -
је. Над ле жни апе лу ју на кан -
ди да те и њи хо ве ро ди те ље да
па жљи во по пу ња ва ју ли сте
ка ко би се из бе гле евен ту ал -
не гре шке и са ве ту ју им да
ода бир шко ла ускла де с ре -
зул та ти ма при јем ног и мо -
гућ но сти ма де те та.

Као и сва ке го ди не, ра чу -
на ри у цен трал ном опе ра тив -
ном си сте му Ми ни стар ства
про све те ау то мат ски ће ран -
ги ра ти уче ни ке за чи та ву Ср -
би ју. Кан ди да ти ће, пре ма
укуп ном бро ју бо до ва оства -
ре ном по свим осно ва ма ко је
се вред ну ју за упис у је дин -
стве ну ранг-ли сту, за у зе ти
од ре ђе но ме сто. Бо дов ни сал -
до се утвр ђу је на осно ву успе -
ха у основ ној шко ли и бро ја
бо до ва на ква ли фи ка ци о ним
ис пи ти ма из ма тер њег је зи ка,
ма те ма ти ке и ком би но ва ног
те ста.

Удру же ње гра ђа на „Connec-
ting People” по зи ва за ин те ре -
со ва не Пан чев це да се при -
дру же во лон тер ским ак ци ја -
ма за из град њу еко-дво ри шта
у кру гу Стре љач ке дру жи не
„Пан че во 1813”, по пу лар не
Стре ља не. Пр ва ак ци ја за ка -
за на је за пе ри од од 23. до
25. ју на, а пред ви ђе но је да
се оба ве при прем ни ра до ви
у дво ри шту Стре љач ке дру -
жи не (чи шће ње сме ћа, укла -
ња ње ко ро ва и рав на ње зе -
мљи шта). Кра јем ју на и по -
чет ком ју ла, пре ма ре чи ма
чла но ва овог удру же ња, по -
че ће из град ња еко-па ви љо на
од еко ло шког ма те ри ја ла и
уре ђе ње са мог про сто ра у
скла ду са еко ло шким стан -
дар ди ма.

Ове ак тив но сти ре а ли зу ју
се у скло пу про јек та „Еко-
дво ри ште”, ко ји је по др жа ла
Фон да ци ја „Траг”, с ци љем да
се уре ди дво ри ште Стре љач -
ке дру жи не. Основ на иде ја је
да се ути че на раз вој еко ло -
шке све сти мла дих, али и да
се у Пан че ву кре и ра под сти -
цај но окру же ња у ко јем ће
мла ди има ти мо гућ ност да

упо зна ју свет око се бе, раз у -
ме ју при ро ду и ва жност ње -
ног очу ва ња. Сви за ин те ре со -
ва ни су гра ђа ни мо гу по пу ни -
ти при јав ни фор му лар на
лин ку http://bit.ly/ekovolonte-
ri, а они ко ји же ле да се ви ше
ин фор ми шу о са мој ак тив -
но сти, мо гу то учи ни ти на
„Феј сбук” стра ни ци овог
удру же ња.

Удру же ње „Connecting Pe-
ople” је ор га ни за ци ја мла дих
из Пан че ва ко ја је осно ва на у
апри лу 2013. го ди не са иде -
јом да се мла ди ма омо гу ћи
да оства ре сво је по тен ци ја ле,
ка ко би кроз про ак ти ван
при ступ под сти ца ли по зи -
тив не про ме не у окру же њу.
Удру же ње ра ди на афир ма -
ци ји вред но сти омла дин ског
ак ти ви зма и во лон те ри зма,
као и пред у зет ни штва, на ис -
ти ца њу ва жно сти и ја ча њу
кон цеп та це ло жи вот ног уче -
ња у дру штву, про мо ви са њу
зна че ња кре а тив них ин ду -
стри ја за раз вој за јед ни це,
раз ви ја њу и про мо ви са њу
кул ту ро ло шких вред но сти и
оства ри ва њу рав но прав но -
сти ме ђу по ло ви ма.

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 23. јун 2017.
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ИЗ БОР УЧЕ НИ КА ГЕ НЕ РА ЦИ ЈЕ У ПАН ЧЕ ВАЧ КИМ ОСНОВ НИМ И СРЕД ЊИМ ШКО ЛА МА

РАЗ ЛИ ЧИ ТА ПРА ВИ ЛА ИГРЕ
Сва ка обра зов на
уста но ва има свој
пра вил ник

За ко ном ни су ја сно
де фи ни са ни 
кри те ри ју ми

Ово го ди шњи из бор уче ни ка
ге не ра ци је у Гим на зи ји „Урош
Пре дић” био је под лу пом
над ле жних про свет них ин -
спек циј ских ор га на и до спео
је у жи жу ин те ре со ва ња по је -
ди них пре сто нич ких ме ди ја.
Ово ни је уса мље ни слу чај и
шко ле по ку ша ва ју на раз ли -
чи те на чи не да пре ва зи ђу
про бле ме ко ји на ста ју услед
не за до вољ ства ђа ка, ро ди те ља
и на став ни ка на кон окон ча ња
про це са из бо ра уче ни ка. Сто га

ЗА ВР ШЕ НА МА ЛА МА ТУ РА

Сле ди ран ги ра ње 
кан ди да та

РЕ А ГО ВА ЊЕ НА ТЕКСТ „СЛО БО ДА, ЈЕД НА КОСТ, БРАТ СТВО”, „ПАН ЧЕ ВАЦ” БРОЈ 4717

Чи ње ни це, а не тен ден ци о зни за кључ ци

АК ЦИ ЈА УДРУ ЖЕ ЊА „CONNECTING PEOPLE”

Еко-па ви љон у Пан че ву

– Пре тр пео је ма њу из ме ну
2014. го ди не и по тим утвр ђе -
ним пра ви ли ма већ се ду го у
на шој шко ли би ра. Усло ви ни -
су мно го стро ги. Ва жно је да
су ђа ци би ли од лич ни све че -
ти ри го ди не и да ни су има ли
ди сци плин ске ме ре. Да кле,
огром на ве ћи на на ших уче ни -
ка ис пу ња ва та кве усло ве. По -
том се на ма тур ском ис пи ту из
срп ског би ра ме ђу уче ни ци ма,
тј. уче ни ци се из ја шња ва ју о
пред ло же ним кан ди да ти ма.
Њи хов став ни је оба ве зу ју ћи,
али је на ма ин те ре сант но да
ви ди мо и до зна мо од са мих
ђа ка ка ко они ви де сво је дру -
га ре, на ро чи то због то га што
они има ју нај бо љи увид у ону
стра ну лич но сти ко ја на ма про -
фе со ри ма ни је че сто из ло же на
– ре као је ди рек тор Ма рић и

ме ђу њи ма. Укуп но је би ло де -
сет кан ди да та. То су то ли ко
до бра де ца, сјај ни мла ди љу -
ди, то ли ко успе шни уче ни ци,
јед ном реч ју по нос на ше шко -
ле. Ти ту ла ге не ра ци ја има по -
ча сни ка рак тер и ни шта бит но
не до но си у жи во ту. Ми смо
ода бра ли јед ног уче ни ка, она -
ко ка ко пра вил ник на ла же;
на жа лост, не ки љу ди су због
то га ве о ма не срећ ни и по ди -
гла се бу ка у ве зи са ово го ди -
шњим из бо ром. Ствар је оти -
шла пре да ле ко и ми слим да је
у чи тав слу чај уло же но мно го
ви ше емо ци ја не го што је зна -
чај са ме на гра де – ре као је ди -
рек тор Гим на зи је.

Бо до ва ње уче ни ка
У Елек тро тех нич кој шко ли
„Ни ко ла Те сла” и ОШ „Бран ко
Ра ди че вић” из бо ру уче ни ка

од лу ку ко ми си ја – ре као је
Ни ко ла Ћур чин, ди рек тор ове
углед не пан че вач ке струч не
шко ле.

Исти прин цип ко ми сиј ског
бо до ва ња при ме њу је се и у
ОШ „Бран ко Ра ди че вић”.

– Ми го ди на ма у шко ли
има мо кри те ри ју ме по ко ји ма
вред ну је мо уче ни ке и вр ши мо
из бор уче ни ка ге не ра ци је по
на шем ло кал ном пра вил ни ку.
Бо ду је мо успех уче ни ка на
так ми че њи ма, вла да ње, успех
у шко ли. Бо ду је мо и успе хе
ко је су на ши ђа ци оства ри ли
ван шко ле. Ка да је реч о про -
це ду ри, ко нач ну од лу ку о из -
бо ру уче ни ка ге не ра ци је до но -
си на став нич ко ве ће на пред -
лог ко ми си је за бо до ва ње, ко ју
чи не пе да гог, пси хо лог и ди -
рек тор шко ле – ре кла је Ве сна
Бе кић, ди рек тор ка ОШ „Бран -
ко Ра ди че вић”, и до да ла да се
овај си стем по ка зао до брим.

Не где из ме ђу
Љу ди од стру ке ис ти чу да ни је
до бро из два ја ти уче ни ке, ни ти
да су ова кви из бо ри свр сис -
ход ни, да ни су то ли ко зна чај -
ни и ва жни и да се њи ма са мо
пра ви јаз из ме ђу уче ни ка. С
дру ге стра не, има ди рек то ра,
про фе со ра и пе да го га ко ји
сма тра ју да тре ба на гра ди ти
оне ко ји сво јим та лен том, зна -
њем и уло же ним тру дом пра ве
ис ко рак у од но су на сво ју ге -
не ра ци ју – они су узо ри бу ду -
ћим ге не ра ци ја ма.

Не ки ма из гле да нео збиљ но
да бо ду ју деч је успе хе (нпр. да
не ко цр та за два по е на, док не -
ко ре ша ва за дат ке за три по е -
на, а зна исто ри ју за че ти ри
по е на) и да је ја ко те шко утвр -
ди ти пра вил ну ска лу бо до ва ња
и шта све тре ба бо до ва ти. Они
пи та ју и ка ко бо до ва ти ан га -
жо ва ње у ху ма ни тар ним ора -
га ни за ци ја ма, нпр. у Цр ве ном
кр сту. С дру ге стра не, по је ди -
ни за по сле ни у шко ла ма ис ти -
чу да је пра ви ло да про фе со ри
ко ји че ти ри го ди не ра де с том
де цом и ко ји кан ди да те ве о ма
до бро по зна ју, има ју дис кре -
ци о но пра во да од лу че ко од
пред ло же них уче ни ка тре ба
да по не се ти ту лу ђа ка ге не ра -
ци је, мно го бо љи ме тод. Опет,
има оних ко ји твр де да је ова -
кав из бор су бјек ти ван.

Мо жда је пра ви при мер из -
бор уче ни ка ге не ра ци је у Ма -
те ма тич кој гим на зи ји у Бе о -
гра ду, нај у спе шни јој шко ли у
Ср би ји, где по сто је раз ли чи те
ти ту ле. Ове го ди не за нај бо љег
так ми ча ра те шко ле про гла -
шен је наш су гра ђа нин Ог њен
То шић, док је Пан чев ка Да ни -
ца Зе че вић по не ла ти ту лу нај -
бо ље ма ту рант ки ње, а Пан че -
вац Мар ко Шу шњар иза бран је
за ђа ка ге не ра ци је.

у не ким шко ла ма има мо по
два или три уче ни ка ге не ра -
ци је, као ком про ми сно ре ше -
ње, ка ко не би до шло до не -
при јат но сти ка ква се ове го -
ди не до го ди ла у пан че вач кој
гим на зи ји.

За кон ни је ја сно де фи ни сао
на ко ји на чин вас пит но-обра -
зов не уста но ве тре ба да утвр де
кри те ри ју ме, не го је сва кој
шко ли да та мо гућ ност да са ма
од ре ди пра ви ла игре при ли -
ком из бо ра ђа ка ге не ра ци је.

Слу чај Гим на зи је
Пре ма ре чи ма Вла ди ми ра Ма -
ри ћа, ди рек то ра Гим на зи је
„Урош Пре дић”, шко ла има
пра вил ник о из бо ру уче ни ка ге -
не ра ци је, ко ји је на пи сан 2013.
го ди не.

до дао да на сед ни ци на став -
нич ког ве ћа сва ки оде љен ски
ста ре ши на де таљ ни је обра -
зла же за што баш уче ник ко јег
је он пред ло жио тре ба да бу де
иза бран за ђа ка ге не ра ци је.
По том сле ди ди ску си ја то ком
ко је про фе со ри та ко ђе ко -
мен та ри шу и из но се сво је
ути ске и раз ми шља ња о кан -
ди да ти ма.

Пре ма ње го вим ре чи ма, од -
ред бе пра вил ни ка су и ове го ди -
не ис по што ва не, али би ла је
јед на жал ба, о ко јој се про свет -
на ин спек ци ја из ја сни ла – утвр -
ди ла је да ни је до шло до кр ше -
ња од ред би пра вил ни ка шко ле.

– Ово је би ла сјај на ге не ра -
ци ја, јед на од нај бо љих, и би ло
је ја ко те шко иза бра ти нај бо љег

ге не ра ци је при сту па ју на дру -
га чи ји на чин. У тим шко ла ма
пра вил ник про пи су је да је ко -
ми си ја те ло шко ле ко је ана ли -
зи ра и утвр ђу је кан ди да те.

– Елек тро тех нич ка шко ла
„Ни ко ла Те сла” сва ке го ди не
би ра уче ни ка и спор ти сту ге -
не ра ци је. Уче ни ка би ра ко ми -
си ја ко ју чи не раз ред не ста ре -
ши не ма ту ра на та, а спор ти сту
ко ми си ја са ста вље на од свих
про фе со ра фи зич ког вас пи та -
ња. Ова те ла вр ше бо до ва ње на
осно ву кри те ри ју ма, тзв. бо -
дов ни ка, ко ји об у хва та ју оп -
шти успех уче ни ка то ком
шко ло ва ња, уче шћа и пр ва три
ме ста на зва нич ним так ми че -
њи ма раз ли чи тог ни воа. На -
став нич ко ве ће са мо по твр ђу је
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По треб ни спон зо ри 
за ор га ни за ци ју 
ко ло прок то ло шке 
ра ди о ни це

Вр сног хи рур га-ко ло прок то ло га
др Мла де на Ја ни ћа, ше фа Од -
се ка ко ло рек тал не хи рур ги је
Оп ште бол ни це у Пан че ву, до -
бро по зна ју мно ги па ци јен ти
из ју жног Ба на та. О ње му има -
ју са мо ре чи хва ле, баш као и
ње го ве ко ле ге, и то не са мо из
ов да шње бол ни це, већ и из чу -
ве них свет ских здрав стве них
цен та ра у Шан га ју, Мо скви,
Њу јор ку, Лон до ну и дру гим
гра до ви ма у ко ји ма је то ком
про те клих пет на е стак го ди на
бо ра вио ма хом као хи рург гост
и пре да вач. О то ме ко ли ко је
при знат као струч њак, све до чи
и чи ње ни ца да му је 2011. го -
ди не при па ла Но вем бар ска на -
гра да Гра да Пан че ва. О Ја ни ћу
ће те све нај леп ше чу ти и од
ње го вих при ја те ља пла ни на ра
и ро ни ла ца, бу ду ћи да, ка да
ни је у опе ра ци о ној са ли, ба те -
ри је пу ни у кон так ту с при ро -
дом. Пре не ко ли ко не де ља пи -
са ли смо о ње го вом не дав ном
осва ја њу Хи ма ла ја, у дру штву
си на Ми ла на, ко ји кре ће оче -
вим сто па ма као спе ци ја ли -
зант хи рур ги је.

Ове не де ље, не по сред но на -
кон што је Ја нић успе шно за вр -
шио ше сто ча сов ну (!!!) опе ра -
ци ју кан це ра де бе лог цре ва,
раз го ва ра ли смо о по слу, од но -
сно о гра ни ме ди ци не у ко јој је
овај струч њак, чи ни се, по сти -
гао све што се по сти ћи мо гло.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Не дав но сте
би ли на два свет ска ску па ко -
ло рек тал них хи рур га. Ка кве
ути ске но си те одан де?

ДР МЛА ДЕН ЈА НИЋ: Кра -
јем ма ја био сам, је ди ни из Ср -
би је, на Ин тер на ци о нал ној
кон фе рен ци ји „Ру ска шко ла
ко ло рек тал не хи рур ги је” у Мо -
скви, као пре да вач по по зи ву.
Био је то ју би лар ни, де се ти
кон грес, а ја сам био ско ро на
сва ком до сад. Реч је о јед ном
од три нај ве ћа ску па тог ти па у
све ту. Би ло је око 1.200 уче -
сни ка и око 50 пре да ва ча по
по зи ву из Ја па на, Ки не, Ко ре -
је, Ин ди је, Ен гле ске, Аме ри ке.
Ути сци са ова квих до га ђа ја су
увек сјај ни. Ту увек има те при -
ли ку да на у чи те не што но во,
тим пре што је оба ве зан део
про гра ма хи рур ги ја ужи во, ко -
ја под ра зу ме ва мо гућ ност да
ди рект но, по сред ством ка ме -
ра, пра ти те опе ра тив ни за хват
у са ли. Две не де ље пре то га
био сам и у Ли са бо ну, на јед на -
ко ин те ре сант ном са стан ку у
Кан цер цен тру „Champali-
maud”. Тај цен тар је мо жда
нај леп ша и нај мо дер ни ја уста -
но ва тог ти па у све ту, у чи ју је
из град њу и опре ма ње уло же но
700 ми ли о на евра. Је дан од
пре да ва ча с тог ску па, ко ји и
ра ди у цен тру, про фе сор Ну но
Фи гу е ри да, до ла зи нам у ок то -
бру на сед му Ко ло прок то ло -
шку ра ди о ни цу ко ју ор га ни зу -
је мо у Пан че ву.

• Ди рек тор сте ма ни фе ста -
ци је „Пан че вач ка ко ло прок то -
ло шка ра ди о ни ца”, ко ја се одр -
жа ва од 2002. го ди не. Ре ци те
нам не што ви ше о том про јек ту
и о про гра му ко ји уче сни ци мо -
гу оче ки ва ти ове го ди не.

– Кар ци ном ко ло на и рек ту -
ма спа да у јед ну од три нај че -
шће вр сте ма лиг ни те та у ју -
жном Ба на ту, а го ди шње у
пан че вач кој бол ни ци опе ри -
ше мо из ме ђу 120 и 150 кан це -
ра де бе лог цре ва. И док је у
све ту већ де це ни ја ма ла па ро -

НАШ ГОСТ: ДР МЛА ДЕН ЈА НИЋ, ХИ РУРГ-КО ЛО ПРОК ТО ЛОГ

МО ДЕР НА ХИ РУР ГИ ЈА У ПАН ЧЕ ВУ – МО ГУ ЋЕ ЈЕ!

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 
припремила 

Драгана
Кожан

ХРОНИКА

Тра га ју ћи за се ру мом веч не
мла до сти ко ји ће нам пру -
жи ти ефи ка сну не гу из ну -
тра, фар ма це ут ске ку ће про -
на шле су оп ти мал ну ком би -
на ци ју ви та ми на и ми не ра -
ла нео п ход них за одр жа ва -
ње уну тра шње ле по те. Та ко
је на ста ла но ва ко зме тич ка
гра на – ну три ко зме ти ка.

За успо ра ва ње ста ре ња ко -
же, по ред пра вил не и ре дов не
спо ља шње не ге и упо тре бе
од го ва ра ју ћих ко зме тич ких
пре па ра та пре ма го ди на ма,
ти пу и ста њу ко же, ва жан је
и ути цај на уну тра шњу пре -
хра ну ко же, што омо гу ћа ва
ну три ко зме ти ка. Ну три ко -
зме тич ки про из во ди сво јим
основ ним са стој ци ма углав -
ном пре хра њу ју ду бо ке сло -
је ве ко же, у ко ји ма и за по -
чи ње ин тен зи ван про цес
ста ре ња.

Кључ ни са стој ци за не гу
ко же су ви та ми ни: А, Б1 (ти -
ја мин), Б2 (ри бо фла вин), Б3

(ни ко ти на мид), Б5 (пан то -
тен ска ки се ли на), Б6 (пи ри -
док син), Б9 (фол на ки се ли -
на), Б12 (ци ја но ко ба ла мин),
Ц, Е, Х; ми не ра ли: цинк, кал -
ци јум, гво жђе, се лен и маг -
не зи јум; ма сне ки се ли не: ал -
фа-ли но ле ин ска ки се ли на,
као и оста ле суп стан це: ко ла -
ген, хи ја лу рон ска ки се ли на,
ко ен зим Q10, ка ро те но и ди
(бе та ка ро тен, ли ко пен, лу те -
ин), по ли фе но ли (из зе ле ног
ча ја и се мен ки гро жђа). Про -
из во ди ну три ко зме ти ке су
тре нут но ве ли ки хит у све ту.
Реч је о на пи ци ма, та бле та ма
и су пле мен ти ма ко ји ути чу
на по бољ ша ње струк ту ре ко -
же. Они пред ста вља ју па -
жљи во из ба лан си ра ну ме ша -
ви ну ан ти ок си да на та, екс -
тра ка та ле ко ви тих би ља ка,
ми не ра ла и ви та ми на.

Ипак, ја сно је да кон зу ми -
ра ње ових та бле та мо жда
пред ста вља лак ше, бр же и
јед но став ни је ре ше ње, али и
да се исти ре зул та ти мо гу
по сти ћи и кон зу ми ра њем
здра ве хра не. На на ма је да
иза бе ре мо свој пут до са вр -
ше не ко же.

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

Ну три ко зме ти ка

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, по не кад се то -
ком свог жи вот ног пу то ва ња
на ђе мо за гла вље ни у си ту а -
ци ја ма ко је сма тра мо без из -
ла зним. Ба у ља мо по мра ку
по ку ша ва ју ћи да „на пи па -
мо” би ло шта што би пред -
ста вља ло из лаз или пре ки -
дач за све тло. Сва ко је у ста -
њу да на пра ви свој лич ни
мрак, ко ји сма тра „цр њим и
го рим” од свих оста лих.

У мра ку „жи ве” све ба ба ро -
ге и оста ле не ма ни бо ла и
нај го рих оче ки ва ња. Оне су,
као и све але, ство ре не да за -
у ста ве би ло ка кав зрак све -
тло сти ко ји би на го ве стио
сви та ње и ра зи ла же ње та ме
ко ја окру жу је и при ти ска не -
чи ји жи вот. Та ко тр пље ње
по ста је пут кроз жи вот ни
глиб из ко јег не ма из ла за, а
са стра не је још цр њи мрак с
не ким не по зна тим ала ма. За
сво је бар зна мо ка ко из гле да -
ју. На де ну ли смо им са вре ме -
на име на, ка ко би смо ишли у
ко рак с вре ме ном у ко јем жи -
ви мо. Мо дер ни на зи ви за те
не ма ни, але и ба ба ро ге је су
стрес, па ни ка, фо би ја, мо -
бинг, де пре си ја, тр ка...

Не ки љу ди су на у чи ли ка -
ко да за сле пе дру ге сво јом
ла жном све тло шћу, пре тва -
ра ју ћи је у ви зи ју сви та ња и
из ла ска из ви ше го ди шњег
мра ка. Та ко се ве о ма успе -
шно јед на илу зи ја за ме њу је
дру гом и на ста је уве ре ње да
је из лаз ко ји је про на ђен је -
ди ни. До ла зи до од у ста ја ња,

пре да је и ми ре ња са суд би -
ном. Та ко се за мно ге нај че -
шће и за вр ша ва по ку шај из -
ла ска из мра ка. Са вр ше но
при ла го ђе ни зах те ви ма дру -
гих љу ди и око ли не, „за мр -
зну се” у јед ном тре нут ку, по -
на вља ју ћи укле са не обра сце
сво је сва ко дне ви це. Сви та ње
им из ми че док у по лу сну по -
на вља ју исте да не. Сва ко ре -
ме ће ње днев не ру ти не до во -
ди до још ду бљег по вла че ња
у соп стве ни мрак.

Упра во не ки до га ђај, до -
вољ но сна жан да по ре ме ти
уљуљ ка ност, мо же да по кре -
не про ме ну. Мно ги ма жи -
вот на тај на чин по ша ље
сиг нал за: до ста је би ло. Та да
се сви та ње по ја ви на те жи
на чин, кроз бор бу са от ка -
зом, ди јаг но зом, гу бит ком...
Мно ги схва те да оно што су
сма тра ли кра јем, пред ста -
вља у ства ри шан су за но ви
по че так. Кроз лич не бит ке
от кри ва ју соп стве не сна ге,
за ко је ни су ни зна ли да их
има ју. Уче њем но вих ве -
шти на за ме њу ју се за ста ре -
ла и бес ко ри сна уве ре ња.

Из ла зак из мра ка мо же
по кре ну ти и не ка осо ба, реч,
књи га... Све што нам је нео п -
ход но већ има мо, са мо је за -
кло ње но ба ба ро га ма ко је чи -
не на мет ну те вред но сти и
же ља за укла па њем у сва ко -
дне ви цу. За и ста по сто је љу ди
ко ји ће нам уне ти све тлост у
жи во те сво јом до бро том, па -
жљи во шћу и љу ба зно шћу.
Њи хо ва све тлост не за сле -
пљу је, већ осве тља ва пу то ка -
зе ка сви та њу. На на ма је да
их пра ти мо. Пре пре ке на пу -
ту су исте, по ста вље не из
стра ха и не по ве ре ња. Сто је
не про ме ње не го ди на ма, са -
мо су са да све ви дљи ви је.
Ни ко не ка же да је ла ко иза -
ћи из лич ног мра ка, већ да је
мо гу ће и да је све ви ше оних
ко ји су ус пе ли и са да осве -
тља ва ју пут дру ги ма.

Ићи ка сви та њу или оста -
ти у мра ку – од лу ка је, као и
увек, са мо на ва ма.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

ЗДРАВА ИСХРАНА

Си гур но сте чу ли за пот пу -
ни хит у све ту – се мен ке чи -
је. У пи та њу је сит но цр но,
бе ло и там но сме ђе се ме ко -
је по ти че од јед не вр сте на -
не. Биљ ка во ди по ре кло из
Мек си ка и Гва те ма ле. Иа ко
се у остат ку све та ко ри сти
тек од ско ра, по сто је са зна -
ња да су ову „су пер хра ну”
ко ри сти ли Асте ци и Ма је.

Чи ја зна чи „сна га”, а у
тра ди ци ји ових на ро да се -
мен ке чи је ко ри сти ле су се
за по ди за ње енер ги је. Да на -
шња са зна ња о овим се мен -
ка ма оправ да ва ју ве ро ва ње
древ них на ро да, јер су се -

мен ке ве о ма бо га те оме га 3
ма сним ки се ли на ма, про те -
и ни ма и влак ни ма, а са др же
и зна чај ну ко ли чи ну ви та -
ми на, ми не ра ла и ан ти ок си -
дан са. Ну три ци о ни сти пре -
по ру чу ју от при ли ке јед ну
ка ши ку се мен ки чи је днев -
но. По што су ове се мен ке
пот пу но не у трал ног уку са,
оне не ће има ти ути ца ја на
дру гу хра ну ко ју кон зу ми ра -
те исто вре ме но, па их мо -
же те ко ри сти ти као до да так
свим је ли ма. Ево јед но став -
не иде је ка ко да ла ко укљу -
чи те ове ма гич не се мен ке у
сво ју ис хра ну.

По треб но: 130 г ма ли на, 250 мл мле ка, две су пе не ка ши ке ме да,

јед на ка фе на ка ши ка аро ме ва ни ле, сок од по ла ли му на, две су пе -

не ка ши ке грч ког јо гур та и три су пе не ка ши ке се мен ки чи је.

При пре ма: У блен дер уба ци ти све осим се мен ки чи је и мик са ти.

Сме су по де ли ти у две те гле с по клоп цем. У сва ку те глу си па ти по

јед ну и по ка ши ку се мен ки. За тво ри ти те глу и до бро про мућ ка ти ка -

ко би се се мен ке рав но мер но рас по ре ди ле. Оста ви ти да сто ји је дан

сат, а за тим по но во про мућ ка ти те гле. Од ло жи ти у фри жи дер то ком

но ћи. Су тра дан про мућ ка ти и слу жи ти..

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

Сви та ње

Пи ше: Драгана Јоцовић

Пу динг са се мен ка ма 
чи је и ма ли на ма

и то ла па ро скоп ски. Сед ма ра -
ди о ни ца би ће одр жа на 18. и
19. ок то бра и има ће мо из ме ђу
осам и де сет го сти ју, вр сних
хи рур га из ино стран ства, ме ђу
ко ји ма су проф. др Ам џад
Пар ва из, проф. др Алек сеј Ка -
ра чун и др Ри чард Ко ен.
Основ ни кон цепт ра ди о ни це
је сте да кроз хи рур ги ју ужи во
и пре да ва ња што ви ше уна -
пре ди мо прак тич не хи рур шке
ве шти не и зна ња. По зва ли смо
и до ма ће во де ће про фе со ре и
хи рур ге ко ји ће та ко ђе при ка -
за ти сво је ре зул та те у ла па ро -
скоп ској хи рур ги ји.

• Има те ли од го ва ра ју ћу
опре му за прак тич ни део ра -
ди о ни це?

– На на шој по след њој ра ди -
о ни ци, 2015. го ди не, ми смо
тре ћи пут у пан че вач кој бол -
ни ци ра ди ли ла па ро скоп ску
хи рур ги ју на по зајм ље ном сту -
бу, јер ни смо има ли свој. То је
био тре ну так ка да се ја ви ло су -
штин ско пи та ње: има ли сми -
сла ићи не куд и уса вр ша ва ти
се, те до во ди ти струч ња ке из
ино стран ства да нам по ка зу ју
но ве ме то де, ако ми то не мо -
же мо да при ме ни мо? На сре -
ћу, ма ло на кон те ра ди о ни це, а
за хва љу ју ћи за ла га њу удру же ња
„Круг здра вља” и кон так ти ма
док то ра Три фу но ви ћа, до би ли
смо на по кон од По кра ји не свој
стуб. Од та да је про шло ма ње
од две го ди не, а ми смо ура ди ли
пре ко 70 ла па ро скоп ских опе -
ра ци ја кар ци но ма де бе лог
цре ва и ре зул та ти су нам од -
лич ни. Ме ђу тим, јед на од нај -
ва жни јих ства ри за ко ју бих ја
во лео да бу де ре зул тат на ше
пред сто је ће ра ди о ни це, је сте
да до би је мо још је дан ла па ро -
скоп ски стуб.

• Због че га вам је по тре бан
још је дан стуб?

– Да би је дан кар ци ном де -
бе лог цре ва мо гао да се опе ри -
ше ла па ро скоп ски, по ред уве -
жба но сти ме ди цин ског ти ма и
ве ли чи не ту мо ра, тре ћи од лу -
чу ју ћи фак тор је сте ква ли тет
опре ме ко јом рас по ла же те. То,
ре ци мо, мо же мо упо ре ди ти с
тр ком ко ња – њен ис ход за ви -
си ко ли ко од џо ке ја, то ли ко и
од са мог ко ња. Исто та ко, мо -
же те би ти так си ста ко ји во зи
„опел” или „да чи ју”, али ако
хо ће те да пру жи те про фе си о -
нал ну услу гу, он да мо ра те во -
зи ти но ви „мер це дес”. Ла па ро -
скоп ски стуб ко ји смо ми до -

скоп ска хи рур ги ја под ра зу ме -
ва ни на чин опе ри са ња кар ци -
но ма, а у по след њих не ко ли ко
го ди на се уво ди и ро бот ска хи -
рур ги ја, ми у Ср би ји и да ље у
нај ве ћем про цен ту ра ди мо
отво ре не опе ра ци је и тек те -
жи мо да стан дар ди зу је мо ла -
па ро скоп ску хи рур ги ју. Основ -
ни ци ље ви на ше ра ди о ни це и
удру же ња „Круг здра вља”, ко је
ор га ни зу је ма ни фе ста ци ју,
упра во су за сно ва ни на иде ји
да се кар ци ном ко ло рек ту ма
пре ве ни ра, бо ље ди јаг но сти -
ку је и ква ли тет ни је опе ри ше,

би ли пре две го ди не, ко шта
око 50.000 евра и у ран гу је тог
по ме ну тог „опе ла”, док су сту -
бо ви на ко ји ма се ра ди у ино -
стран ству вред ни ду пло ви ше
и пред ста вља ју оно што би за
до брог так си сту био нов „мер -
це дес”, а за џо ке ја нај бо ље гр -
ло. По што смо ми ис пу ни ли
сво је обе ћа ње и уве ли ру тин -
ску ла па ро скоп ску хи рур ги ју
ра ка де бе лог цре ва у пан че вач -
кој бол ни ци, са да би тре ба ло
да не ко дру ги ис пу ни сво је
обе ћа ње и да нам обез бе ди је -
дан но ви пра ви ла па ро скоп ски

ка кав ми има мо, он ни кад не
би ра дио. Уз то, куд год да сам
и ја сам ишао, ви ђао сам са мо
те две мар ке апа ра та. То је ис -
пла ти ва ин ве сти ци ја, јер се он
не би ко ри стио са мо за де бе ло
цре во, већ и за раз не дру ге за -
хва те у це лој бол ни ци.

• Има те ли аде кват ну фи -
нан сиј ску по др шку за ор га ни -
за ци ју ра ди о ни це у ок то бру?

– Ми ће мо и ове го ди не, као
и до са да, мо ра ти да се осло -
ни мо на по моћ спон зо ра. Без
об зи ра на то што на ма сва ки
пут по мог не Град, та по др шка
ни је до вољ на, јер ло кал ну са -
мо у пра ву за кон огра ни ча ва у
том сми слу да не мо же ди -
рект но да по ма же Бол ни ци,
већ то мо же чи ни ти са мо пре -
ко удру же ња и евен ту ал но
пре ко До ма здра вља. Бол ни ца
је исто у те шкој си ту а ци ји,
али нам по ма же ло ги стич ки.
Сто га без по мо ћи при ват ног
сек то ра не би смо оп ста ли. За -
хва љу јем свим спон зо ри ма и
љу ди ма до бре во ље ко ји су по -
мо гли удру же њу „Круг здра -
вља” и до при не ли то ме да
„Пан че вач ка ко ло прок то ло -
шких ра ди о ни ца” по ста не и
оста не јед на од во де ћих хи -
рур шких ма ни фе ста ци ја у Ср -
би ји. На дам се да ће та ко би ти
и убу ду ће. По др шка нам је
нео п ход на, те мо лим све оне
ко ји мо гу да нам је пру же, да
се ја ве удру же њу „Круг здра -
вља” пре ко кон такт-фор ме на
сај ту www.krugzdravlja.org.rs,
или мо гу по тра жи ти ме не у
Оп штој бол ни ци, пу тем те ле -
фо на 306-400.

„мер це дес”, од но сно „олим -
пус” или „шторц”. То је пре по -
ру ка на шег учи те ља проф. др
Ам џа да Пар ва и за, ко ји је ре -
као да на сту бу мар ке „волф”,



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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ 

и остварити попусте за услуге:
• Завода за здравствену 

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

• Недељника „Панчевац”
• Стоматолошког центра„Никодент”

(Максима Горког 2)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 
ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ 

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

Петак, 23. јун 2017.

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

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ 

СТАЛНА АКЦИЈА

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ 

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

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

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

Н
О

В
О

ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА

Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ Т3 И Т4

Цена: 400 динара сваки

ПАКЕТ 3 
• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ fT3, fT4, TSH

Цена: 450 динара сваки

ПАКЕТ 4 

• МОКРАЋНА КИСЕЛИНА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ 

БУБРЕЖНИХ И РЕУМАТСКИХ ОБОЉЕЊА

Цена: 100 динара

ПАКЕТ 5 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА PSA

Цена: 650 динара

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА fPSA

Цена: 750 динара

ПАКЕТ 6 

• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, 
HDL, LDL И ТРИГЛИЦЕРИДИ

Цена: 500 динара



Афо ри сти чар и са ти ри чар
Зо ран Т. По по вић уче ство -
вао је на ма ни фе ста ци ји
„Срп ски да ни кул ту ре”, одр -
жа ној од 5. до 18. ју на у па -
ла ти „Пал фи” у Бе чу, у ор га -
ни за ци ји удру же ња „Фо кус”.

Зо ран Т. По по вић на сту -
пио је 14. ју на у про гра му
под на зи вом „До бро ју тро,
Бе о гра де”, у ко јем су ево ци -
ра не успо ме не на ве ли ког
срп ског пи сца и са ти ри ча ра
Ду шка Ра до ви ћа. То ком ве -
че ри пред ста вио је и свој це -
ло ку пан књи жев ни опус.

Беч ка пу бли ка је вид но
ужи ва ла и на ступ че сто пре -
ки да ла гро мо гла сним апла у -
зи ма, а вр ху нац дру же ња био
је ка да је По по вић го во рио
афо ри зме за де цу из сво је
књи ге „Кад по ра стем, би ћу ве -
ли ки”, чи ме је по ка зао за што
га че сто по ре де с ве ли ка ном
ка кав је Ду шко Ра до вић кад је
афо ри зам за де цу у пи та њу.

Ма ни фе ста ци ја је одр -
жа на под по кро ви тељ ством
и уз по др шку Вла де Ре пу -
бли ке Ср би је и Епар хи је
ау стриј ско-швај цар ске.

„СРП СКИ ДА НИ КУЛ ТУ РЕ” У АУ СТРИ ЈИ

Зо ран Т. По по вић 
го сто вао у Бе чу

Пан чев ка Не ве на Ка чић Бар -
ту ло вић до бит ни ца је дру ге
на гра де на ли ков ном кон кур -
су за де цу под на зи вом „Мо -
зак у зе мљи сно ва”, ко ји је
рас пи са ла сту дент ска сек ци ја
Дру штва за не у ро на у ке Ср би -
је. На гра ђе ни рад на стао је у
окви ру ра ди о ни ца Зим ске
шко ле ка ри ка ту ре Ни ко ле
Дра га ша, ко ју је ор га ни зо вао
Дом омла ди не Пан че во.

Ли ков ни кон курс је рас пи -
сан у фе бру а ру ове го ди не

по во дом обе ле жа ва ња ме ђу -
на род не ма ни фе ста ци је „Не -
де ља све сти о мо згу”, ко ју је
већ сед ми пут ор га ни зо ва ла
Сту дент ска сек ци ја Дру штва
за не у ро на у ке.

Лет ња шко ла ка ри ка ту ре
ко ју ће во ди ти ис так ну ти
илу стра тор и ка ри ка ту ри ста
из Пан че ва ове го ди не ће се
одр жа ва ти у кру гу Град ског
пар ка сва ке су бо те од 9 до
11 са ти, а пр ва ра ди о ни ца
за ка за на је за 1. јул.

ДЕЧ ЈИ ЛИ КОВ НИ КОН КУРС

На гра да мла дој
карикaтуристк ињи

КУД „Стан ко Па у но вић НИ С–
РНП” оства рио је ве ли ки успех
на два на е стој Смо три деч јих
фол клор них ан сам ба ла Ср би -
је, одр жа ној 17. ју на у Ва ље ву,
у ор га ни за ци ји Са ве за ама те ра
Ср би је.

У про гра му за вр шног фе -
сти ва ла деч јег ко ре о гра фи са -
ног фол кло ра пред ста ви ло се
се дам на ест ан сам ба ла ко ји су
про шли се лек ци ју на град -
ским, ре ги о нал ним и по кра -
јин ским смо тра ма.

Мла ди игра чи „Па у но ви ћа”,
у прат њи на род ног ор ке стра,
пред ста ви ли су се игра ма из
Ко би шни це, у му зич ком аран -
жма ну Здрав ка Ра ни са вље ви -
ћа и ко ре о гра фи ји Де ја на
Три фу но ви ћа.

– Струч ни жи ри је ви со ко
оце нио на ступ на шег ан сам -
бла, са 97,33 од мо гу ћих 100
по е на, што нас је свр ста ло у ред
три нај у спе шни ја ан сам бла,

ко ји су на гра ђе ни злат ним
пла ке та ма – ре као је Де јан
Три фу но вић, умет нич ки ру ко -
во ди лац КУД-а „Стан ко Па у -
но вић”. 

„Па у но вић” је осво јио злат -
не пла ке те и на пе де сет ше -
стом Му зич ком фе сти ва лу де -
це Вој во ди не, одр жа ном у ма -
ју. Овај фе сти вал ор га ни зо вао
је Са вез умет нич ког ства ра ла -
штва ама те ра Вој во ди не, а
пред ста ви ло се три де сет де чи -

јих ан сам ба ла уз ра ста од се -
дам до пет на ест го ди на. 

Деч ји ан самбл ни жих раз -
ре да из вео је „Игре Ср ба из
Бе ле Кра ји не”, у му зич ком

аран жма ну Здрав ка Ра ни са -
вље ви ћа и ко ре о гра фи ји Де ја -
на Три фу но ви ћа. Ан самбл је
на гра ђен злат ном пла ке том и
спе ци јал ним на гра да ма за ре -
кон струк ци ју на род не но шње
и за ис тра жи вач ки рад. Ан -
самбл ви ших раз ре да из вео је

„Вла шке игре из око ли не Не -
го ти на – се ла Ко би шни це”, у
му зич ком аран жма ну Здрав ка
Ра ни са вље ви ћа и ко ре о гра фи -
ји Де ја на Три фу но ви ћа, и на -
гра ђен је злат ном пла ке том и
спе ци јал ном на гра дом за нај -
бо љи играч ки ан самбл.

То ком ле та пр ви из во ђач ки
ан самбл КУД-а „Стан ко Па у -
но вић НИ С–РНП” уче ство ва ће
на фе сти ва ли ма у Ре пу бли ци
Срп ској, Сло вач кој, Бу гар ској
и Ру си ји.

По во дом ве ли ког успе ха ко -
ји је КУД „Стан ко Па у но вић”
оства рио на ре пу блич ком так -
ми че њу у Ва ље ву, при ре ђен је
при јем у сре ду, 21. ју на, у
Град ској упра ви Пан че ва.

КУД „Абра ше вић” уче ство вао
је на два де сет тре ћем Са бо ру
кул тур ног ства ра ла штва Ср -
би је у Ко сов ској Ми тро ви ци,
где је на за вр шној, так ми чар -
ској ве че ри осво јио пр ву на -
гра ду за нај бо љи ор ке стар и
дру го ме сто као играч ки ан -
самбл. Са бор је ор га ни зо вао
Кул тур ни цен тар „Дра ги ца
Жив ко вић” из Ко сов ске Ми -
тро ви це, под по кро ви тељ -
ством При вре ме ног ор га на
оп шти не Ко сов ска Ми тро ви -
ца, у окви ру „Ви дов дан ских
све ча но сти”.

Ма ни фе ста ци ја је тра ја ла
од 12. до 19. ју на, а у окви ру
ње су одр жа не ли ков не и ва -
јар ске ко ло ни је, пе снич ки су -
сре ти, ет но-са јам, окру гли сто
на те му кул тур но-умет нич ког
ства ра ла штва, по зо ри шни да -
ни, кон цер ти на тр гу и за вр -
шна цен трал на ма ни фе ста ци -
ја – Са бор фол кло ра.

КУД „Абра ше вић” је уче -
ство вао на Са бо ру фол кло ра, у
окви ру ко јег су ор га ни зо ва ни:
два де фи леа кроз град, је дан
ре ви јал ни на ступ и, по след ње
ве че ри, так ми чар ски део.

– На ше кул тур но-умет нич -
ко дру штво по но сно је пред -

ста вља ло свој град, па је та ко
на за вр шној, так ми чар ској ве -
че ри осво ји ло пр ву на гра ду за
нај бо љи ор ке стар и за у зе ло
дру го ме сто као играч ки ан -
самбл. При том мо ра мо да ка -
же мо да је овог пу та у ан сам -
блу би ло под млат ка, од но сно

оних ко ји су тек не дав но пре -
шли у пр ву по ста ву, с об зи ром
на то да су по је ди ни ста ри
игра чи пр вог ан сам бла би ли
спре че ни због фа кул тет ских
оба ве за да кре ну с на ма на
пут. Тим пре нам је ово дру го
ме сто још дра же – ре кла је Ле -
ла Стој нов, пред сед ни ца КУД-
а „Абра ше вић”.

Пан че вач ки ан самбл се
пред ста вио „Пчињ ском за вр -
зла мом”, под ру ко вод ством
умет нич ког ди рек то ра „Абра -
ше ви ћа” Го ра на Ми тро ви ћа,
ко ји че твр ту го ди ну за ре дом
ра ди с пан че вач ким ан сам -
блом, а по стру ци је про фе си о -

нал ни играч, тач ни је пр вак На -
ци о нал ног ан сам бла „Ко ло”.

– Ко сов ска Ми тро ви ца је
ових да на би ла пре сто ни ца
кул тур них де ша ва ња, а у исто
вре ме и пу на мла дих, ле пих,
па мет них и кул тур них мо ма ка
и де во ја ка, ко ји ули ва ју на ду
да нас ипак че ка ле па бу дућ -
ност. Ов де ни је би ло гра ни ца,

ов де не ма по ли ти ке и ов де су
у но шњи сви на истом за дат ку,
а то је очу ва ње тра ди ци је и
кул ту ре на шег на ро да – ре кла
је Ле ла Стој нов.

Она је ис та кла да ве ли ку за -
хвал ност за уче шће на овом
са бо ру ду гу ју Ар ман ду Хо ти ју,
као и гра до на чел ни ку Пан че -
ва, ко ји је обез бе дио пре воз до
Ко сов ске Ми тро ви це.

– Ми сли мо да смо се на леп
на чин оду жи ли гра ду и да ће
и да ље би ти раз у ме ва ња и за
на ше ак тив но сти, по го то во
ако се узме у об зир да „Абра -
ше вић” ове го ди не про сла вља
осам де сет го ди на по сто ја ња у
Пан че ву, а сто два на ест го ди -
на по сто ја ња по ро ди це „Абра -
ше вић”, ко ја жи ви и ра ди у
ше сна ест гра до ва у Ср би ји –
об ја сни ла је пред сед ни ца
КУД-а „Абра ше вић”.

На Са бо ру су уче ство ва ли и
ан сам бли из Ма ке до ни је, Цр -
не Го ре, Ре пу бли ке Срп ске и с
Ко со ва.

КУД „Абра ше вић” ће у на -
ред ном пе ри о ду на ста ви ти ак -
тив но сти, у окви ру ко јих се
при пре ма и за све ча ни, ју би -
лар ни кон церт, ко ји тре ба да
бу де одр жан у ок то бру.

Му зи ка

Су бо та, 25. јун, 11 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: ба лет -

ско так ми че ње „Ко ста дин ка Ди на Ни ко лић”.

Сре да, 28. јун, 21 сат, фо а је Кул тур ног цен тра: ве че сал се.

КУЛТУРА
Петак, 23. јун 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Културни телекс
ОДР ЖА НА РЕ ГИ О НАЛ НА СМО ТРА ФОЛ КЛО РА

ТРА ДИ ЦИ ЈА И КУЛ ТУ РА ЈУ ЖНОГ БА НА ТА
Изворно народно
стваралаштво

Кул тур но-про свет на за јед ни ца
Пан че во ор га ни зо ва ла је 54.
смо тру му зич ко-фол клор ног
ства ра ла штва ју жног Ба на та у
не де љу, 18. ју на, у Кул тур ном
цен тру Пан че ва. Овом при ли -
ком је пред ста вље но осам на -
ест ну ме ра кул тур но-умет нич -
ких дру шта ва из оп шти на Ко -
ва чи ца, Ко вин и Пан че во.

– Смо тра му зич ко-фол клор -
ног ства ра ла штва ју жног Ба на та
по све ће на је из вор ном на род -
ном ства ра ла штву – из вор ним
пе сма ма, игра ма и му зи ци, ко је
од ра жа ва ју јед но ау тен тич но
ста ње и тра ди ци о нал ну играч ку
и му зич ку кул ту ру и ко стим ста -
рих вре ме на – ре као је пред сед -
ник Кул тур но-про свет не за јед -
ни це Сто јан Бо шков.

Он је ис та као да су уче сни -
ци ма ова ква так ми че ња ве о ма
ва жна, јер се на тај на чин про -
ве ра ва ју њи хо ве спо соб но сти,
уме ћа и ква ли тет ко ји им мо гу
обез бе ди ти да љи пла сман. Са -
ма по кра јин ска ма ни фе ста ци -
ја, ко ја ће би ти одр жа на у Вр -
ба су од 20. до 23. сеп тем бра,
ни је так ми чар ског ка рак те ра,
већ пред ста вља при ли ку да се

Ноћ ни воз за Ли са бон

МОЈ избор МОЈ

Фи лип Рих тер, 

но ви нар и свет ски пут ник

ФИЛМ „Ноћ ни воз за Ли са -
бон” ра ђен је по ро ма ну под
истим на сло вом, ко ји је на -
пи сао швај цар ски пи сац Па -
скал Мер си је. То је при ча о
жи во ту, љу ба ви, по ли ти ци и
из гу бље ним шан са ма. У цен -
тру рад ње је про фе сор Рај -
мунд Гре го ри јус, ко ји же ли
да се вра ти у од ре ђе ни пе ри -
од свог жи во та и да иза бе ре
пот пу но дру ги пра вац у жи -
во ту од овог ко ји га је на чи -
нио ова квим ка кав је да нас.
То је фи ло зоф ско пи та ње.
Јед ног да на Гре го ри јус са -
свим спон та но се да у воз за
Ли са бон и по ста је део при че
у чи јој је по за ди ни пор ту гал -
ски дик та тор Ан то нио Са ла -
зар, ко ји је вла дао до 1970,
ка да је сврг нут с вла сти. Јед -
на од нај бо љих не мач ких глу -
ми ца Мар ти на Ге дек, Бру но
Ганц и пор ту гал ски глу мац
Мар ко д’Ал ме и да учи ни ли су
овај филм за јед но с пре ле -
пим ам би јен том Ли са бо на
за и ста вред ним за гле да ње.

СЕ РИ ЈА „Ти ра нин” при ча
нам при чу о фик ци о ном
арап ском окру гу ко ји се зо ве
Абу дин. У овој се ри ји се го -
во ри о си ну арап ског де спо -
та ко ји је од лу чио да оде у
Аме ри ку јер ни је мо гао да
жи ви под мо рал ним на че ли -
ма ко ја су по сто ја ла у Абу ди -
ну. Ка да се вра тио са сво јим
нај бли жи ма, по че ли су су ко -

би са остат ком по ро ди це –
јед на по ли тич ка и емо тив на
при ча ко ја је ве о ма бли ска
ре ал но сти. Ко ме се до па ла
се ри ја „До мо ви на” („Home-
land”), обо жа ва ће се ри ју
„Ти ра нин”.

МУ ЗИ КА: За мо је до бро рас -
по ло же ње нај че шће je за слу -
жан опу шта ју ћи, али исто -
вре ме но и ве о ма ве сео звук
ко ји има Мом, ко јег че сто
слу шам док сам у пре во зу
или чак оба вљам не ке по сло -
ве у ку ћи. Два де се то смо го -
ди шњи фран цу ски ди џеј
Мом (Jеremy Souillard) пра -
ви eлeк тронску му зи ку ко ја
сe по свом сти лу разликујe
од свeга што трeнутно има мо
на тр жи шту. Њeгова нај по -
зна ти ја пeсма „Ало ха” до са -
да јe прeглeдана вишe од 25
ми ли о на пу та на друш твeној
мрeжи „Ју тјуб” и мо жда јe
јeдна од оних којe нај бо љу
опи су ју њeгов спeцифичан
му зич ки стил.

Страну припремила 

Мирјана Марић
Величковић

ство ва ли и Дом кул ту ре „Ми -
хал Ба бин ка” из Па ди не, КУД
„Сал ма сал” из Ско ре нов ца,
Дом кул ту ре „3. ок то бар” из
Ко ва чи це, пе вач ка гру па „Ска -
ла” из Ко ва чи це, фол клор на
гру па До ма кул ту ре и Гим на -
зи је Ко ва чи ца, КУД „ Мра мо -
рак” из Мра мор ка, КУД „По -
ли мље” из Мра мор ка и КУД
„Пе те фи Шан дор” из Ско ре -
нов ца.

пре зен ту је оно нај бо ље што
Вој во ди на има. Ипак, нај бо љи
и са ове смо тре има ће при ли -
ку да сво је ве шти не при ка жу
на ре пу блич ком так ми че њу у
ок то бру. О нај бо љим тач ка ма
на 54. смо три му зич ко-фол -
клор ног ства ра ла штва ју жног
Ба на та од лу чи ва ла је Сло бо -
дан ка Рац, ко ре о граф из Бач -
ке То по ле, а ре зул та ти ће би ти
по зна ти кра јем ју на.

Нај бо ље на сту пе на град ској
смо три, по оце ни жи ри ја, ко ји
је ра дио у са ста ву Дра ган Ми -
чић, ба лет ски пе да гог, и Пе -
тар Па влов, му зич ки пе да гог,
има ли су СКПД „Ђе тван” из
Пан че ва, Дом кул ту ре „29. но -
вем бар” из Стар че ва и КУД
„Стан ко Па у но вић НИ С–
РНП”.

По ред по ме ну тих дру шта ва,
на ре ги о нал ној смо три су уче -

ГО СТО ВА ЊЕ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

„Абра ше вићу” два признања на Са бо ру фол кло ра

СМО ТРА ДЕЧ ЈИХ ФОЛ КЛОР НИХ АН САМ БА ЛА СР БИ ЈЕ

КУД „Стан ко Па у но вић” освојио злато



ЈОШ ЈЕ ДАН ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ ДЕЧ ЈЕГ ФОЛ КЛОР НОГ АН САМ БЛА

Но во се ља ни „сре бр ни” у Ва ље ву
Деч ји фол клор ни ан самбл
ста ри јег уз ра ста До ма кул ту ре
из Но вог Се ла имао је још јед -
ну из у зет ну се зо ну. На кон
осва ја ња злат не пла ке те на
по кра јин ском фи на лу и две
спе ци јал не на гра де – за нај бо -
љи му зич ки аран жман и нај -
бо љи ор ке стар – као је дан од
пет пред став ни ка Вој во ди не
пла си рао се на фи нал ну ре пу -
блич ку смо тру у Ва ље ву.

Та мо су Но во се ља ни по сти -
гли још је дан  вре дан успех: са
од лич ним ре зул та том (96,33
бо да) осво ји ли су сре бр ну пла -

ке ту Са ве за ама те ра Ре пу бли -
ке Ср би је. Тре ба ис та ћи да је
ко ре о гра фи ју по ста вио струч -
ни ру ко во ди лац ан сам бла

Вељ ко Опар ни ца, док је му -
зич ки аран жман ура дио шеф
ор ке стра До ма кул ту ре про -
фе сор Жа ни јел Шу бља.

Ти ме је ан самбл по ме ну те
уста но ве оправ дао ду го го ди на
сти цан ре но ме.

Овог пу та за бе ле жен је и је -
дан ку ри о зи тет – но во се љан ска
фол клор на сек ци ја је је ди на ко -
ја је у фи нал ном так ми че њу
пред ста вља ла не ки дом кул ту -
ре, док су сви пре о ста ли ан сам -
бли уче ство ва ли ис пред кул тур -
но-умет нич ких дру шта ва.

Не ка да, не та ко дав но, би ло
је са свим су прот но, па су ове
уста но ве би ле но си о ци ама те -
ри зма у др жа ви.

У окви ру про гра ма „За чи сти -
је и зе ле ни је шко ле у Вој во ди -
ни”, по чет ком ју на у хо лу
згра де По кра јин ске вла де
про гла ше не су нај бо ље вас -
пит но-обра зов не ин сти ту ци је
у обла сти раз ви ја ња и уна пре -
ђи ва ња за шти те жи вот не сре -
ди не за од ла зе ћу школ ску го -
ди ну.

Ме ђу пред став ни ци ма де -
вет на ест нај у спе шни јих пред -
школ ских уста но ва, основ них
и сред њих шко ла, по но во се
на шла и Основ на шко ла „До -
си теј Об ра до вић”. Омо љич ки
уче ни ци ис та кли су се у прет -
ход ном пе ри о ду у раз ли чи тим

еко ло шким ак тив но сти ма:
озе ле ња ва њу, ре ци кли ра њу,

ор га ни зо ва њу при год них ра -
ди о ни ца и ма ни фе ста ци ја...

На овај на чин „до си теј ци”
су, у оштрој и број ној кон ку -
рен ци ји од ше зде сет ин сти ту -
ци ја у ужем из бо ру, ше сти пут
за ре дом (из се дам уче шћа)
по ста ли ла у ре а ти, а још јед но
ла ска во еко ло шко при зна ње
са свим си гур но би ће им до -
дат ни сти му ланс у по гле ду по -
ди за ња све сти о зна ча ју очу ва -
ња жи вот не сре ди не.

Том при ли ком уру че не су
им и на гра де у ви ду еко ло -
шких се ми на ра за на став ни ке
и јед но днев не ђач ке екс кур зи је
у за шти ће на под руч ја, овог пу -
та у На ци о нал ни парк Фру шка
го ра и Срем ске Кар лов це.

За вр шна ак тив ност тро го ди -
шњег Раз вој ног пла на Основ -
не шко ле „Мо ша Пи ја де”
одр жа на је 13. ју на у дво ри -
шту те ива но вач ке уста но ве.

У овом не сва ки да шњем
до га ђа ју уче ство ва ли су уче -
ни ци, њи хо ви учи те љи и ро -
ди те љи, као и чла но ви ло -
кал них ин сти ту ци ја и кул -
тур но-умет нич ких дру шта -
ва. Ди рек тор ка шко ле Са ња
Си мић Ми ја то вић по здра ви -
ла је све ко ји су по ма га ли у
оства ри ва њу пла ни ра них за -
ми сли и до де ли ла им је за -
хвал ни це.

Као илу стра ци ја ре а ли за -
ци је ра зно вр сних тро го ди -
шњих ак тив но сти при ка зан

је филм, док је школ ско дво -
ри ште би ло укра ше но по сте -
ри ма ко ји су до ча ра ли успе -
хе уче ни ка и на став ни ка.

Дру ги део да на про те као је
у спорт ском ду ху, па су се за -
по сле ни у шко ли, уче ни ци и
њи хо ви ро ди те љи опро ба ли у
фит не су, гим на сти ци, фуд ба -
лу, од бој ци... У па у зи су сви
они мо гли да се по слу же све -
жим уку сним кроф на ма ко је
су на пра ви ле чла ни це Ма -
ђар ског кул тур но-умет нич -
ког дру штва „Бо наз Шан дор”.

По ред то га, у ор га ни за ци -
ји Ме сне за јед ни це, сва
школ ска де ца су про те клог
ви кен да по се ти ла Обед ску
ба ру.

Ба нат ски Бре сто вац: Пр ви
чо век се ла Дра ган Ми ри чић у
уто рак, 20. ју на, уру чио је
при го дан по клон Ан ђе ли Јо -
ва но вић, ђа ку ге не ра ци је.
Ме сна за јед ни ца ће 17. ју ла, у
са рад њи са Ин сти ту том „Та -

миш” и Гра дом Пан че вом,
ор га ни зо ва ти са ку пља ње пра -
зне ам ба ла же од хер би ци да.
На кон што је ди рек тор ДВП-а
„Та миш –Ду нав” по се тио се -
ло, до го во рен је по че так дру -
ге фа зе из ра де ко лек тор ског
ка на ла. Из ло жба фо то гра фи -
ја ау то ра Бра ни сла ва Стру га -
ра под на зи вом „Све тло и
сен ке” би ће отво ре на у пе так,
23. ју на, од 17 са ти, у га ле ри -
ји Ва тро га сног до ма.

Ба нат ско Но во Се ло: Деч ји
фол клор ни ан самбл ста ри јег
уз ра ста До ма кул ту ре осво јио
је сре бр ну пла ке ту на ре пу -
блич кој смо три одр жа ној 17.
ју ла у Ва ље ву. Го ди шњи кон -
церт свих ан сам ба ла фол -
клор не сек ци је и ор ке стра
До ма кул ту ре, ба лет ских гру -
па и чла но ва Удру же ња гра -
ђа на ДАК би ће упри ли чен у
пе так, 23. ју на, од 19.30, у ло -
кал ној спорт ској ха ли.

До ло во: Чла ни це Удру же ња
же на „До лов ке” пред ста ви ле
су се сво јим штру дла ма у су бо -
ту, 17. ју на, на „Да ну Ду на ва”, а
истог да на шко ла је, по тра ди -
ци ји, уче ство ва ла на „Пан че -
вач ком кар не ва лу”. Је да на е -
сто го ди шњи мул ти ин стру мен -
та ли ста Фи лип Мар ко вић у
уто рак, 20. ју на, за јед но с ди -
рек то ром по ме ну те уста но ве
Ми ро сла вом Пр ву љем, по се -
тио је гај да шки камп у Сив цу.
До на тор ска жур ка за по моћ
ру ко мет ном клу бу би ће при ре -
ђе на у пе так, 23. ју на, од 21 сат,
у „дис ко те ци” До ма кул ту ре. 

Гло гоњ: Ме сна скуп шти на одр -
жа ла је сед ни цу на те му уре ђе ња

пу та ка пла жи „ске ла”. По че ло
је су зби ја ње лар ви ко ма ра ца
уба ци ва њем спе ци јал них хе -
ми ка ли ја у сеп тич ке ја ме. Те ку
при пре ме за обе ле жа ва ње Пе -
тров да на и ор га ни за ци ју лет ње
ли ге у ма лом фуд ба лу.

Ива но во: Рас пи са на је јав на
на бав ка за из град њу атар ског
пу та ка Стар че ву. Ма ни фе -
ста ци ја под на зи вом Ме ђу на -
род ни фе сти вал хар мо ни ке
„Злат на дир ка” би ће пре ми -
јер но одр жа на у по не де љак,
26. ју на, од 20 са ти, на пла тоу
ис пред До ма кул ту ре.

Ја бу ка: Овла шће на фир ма је
пр ска ла ко мар це прет ход -
них да на. Чла но ви Удру же -
ња гра ђа на „Бал та зар” и да -
ље уре ђу ју та ми шко при о ба -
ље на до мак ам бу лан те.
Ка ча ре во: По че ла је се зо на
ку па ња на СРЦ-у „Је зе ро”, у
ко јем је, на осно ву пр вих ово -
го ди шњих ана ли за За во да за
јав но здра вље, во да је ди но
ис прав на за ку па ње на те ри -
то ри ји Пан че ва. ЗD про јек -
ци ја фил ма „Пи ра ти с Ка ри -
ба 5” би ће одр жа на у пе так,
23. ју на, од 21 сат, у атри ју му
из над Ме сне за јед ни це.

Омо љи ца: Удру же ње гра ђа на
„Сун цо крет” рас пи са ло је на -
град ни фо то-кон курс на те -
му „Мој жи вот на два точ ка”,
а сви они ко ји има ју оби чај
да бе ле же тре нут ке про ве де -
не на би ци клу, сво је ра до ве
мо гу по сла ти на имејл . 3D
про јек ци је фил мо ва „Ау то -
мо би ли” и „Пи ра ти с Ка ри ба
5” одр жа не су у сре ду, 21. ју -
на, у До му кул ту ре.

Стар че во: У то ку су ра до ви на
дру гој фа зи уре ђе ња Тр га
нео ли та, а по че ла је и за ме на
ли ме ног кро ва ри мо ка то лич -
ке цр кве. Из ло жба гра фи ка
Ми ла на Бу ла то ви ћа би ће
отво ре на у че твр так, 22. ју на,
у 20 са ти, у га ле ри ји „Бо ем”, а
сат ка сни је, у ККК-у, на про -
гра му је до ку мен тар ни филм
о сли ка ру Хри сти фо ру Ра ни -
ло ви ћу, јед ном од уте ме љи -
ва ча Ет но граф ског му зе ја.
Бр ђа ни и по ле тар ци Од ре да
из ви ђа ча „На дел” про ве ли су
ви кенд на По ња ви ци.

Петак, 23. јун 2017.
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Месне актуелности 

Страну припремио

Јордан
Филиповић

И ове го ди не без 
екс тра нов ца 
из град ске ка се

И зва нич но је по че ло нај то -
пли је и мно ги ма оми ље но го -
ди шње до ба. Том пе ри о ду у
ду жем ин тер ва лу кул тур ни
по сле ни ци у пан че вач ким се -
ли ма по све ћу ју по себ ну па -
жњу с ци љем да су гра ђа ни ма
„осве же” вре ле да не (бо ље ре -
че но, но ћи) ин те ре сант ним
са др жа ји ма на отво ре ном, а
углав ном је реч о кон цер ти ма
и пред ста ва ма.

На жа лост, већ не ко ли ко го -
ди на до мо ви кул ту ре, ко ји су
сто же ри по ме ну тих зби ва ња,
не до би ја ју но вац из град ске
ка се за на ве де ну на ме ну. Сто -
га су при ну ђе ни да се сна ла зе,
то јест да лет ње про гра ме фи -
нан си ра ју из ио на ко скром них
ре дов них тран сфе ра, за тим од
нов ца ко ји за ра де из да ва њем
про сто ра у за куп, као и од про -
је ка та с раз ли чи тих кон кур са.
У ве зи са овим по след њим, и
да ље нај бо ље про ла зе Но во се -
ља ни, док је у дру гим ме сти ма
та мо гућ ност ис ко ри шће на за
тек по не ку тра ди ци о нал ну ма -
ни фе ста ци ју, по пут „Жи се ла”,
„Екс-Ју рок фе ста” или „Ива -
но ва у фо ку су”.

Но ево у крат ким цр та ма
шта ће ста нов ни ци де вет ме -
ста има ти на ре пер то а ру на -
ред них ме се ци...

Ни шта без дру же ња
По ме ну ти Но во се ља ни овог
ле та мо ћи ће да се ре лак си ра -
ју кон цер ти ма ши ро ког спек -
тра му зич ких пра ва ца, а по -
чет ком ав гу ста у пла ну је, ре -
ци мо, из ло жба фо то гра фи ја
под на зи вом „Фру шка го ра”.
По ред оста лог, би ће упри ли -
че ни „Бан гул” и тре ћи Ба нат -
ски рок фе сти вал.

Као и про те клих два де се так
го ди на, Стар чев ци ће кра јем

ју ла и по чет ком ав гу ста, из ме -
ђу две се о ске сла ве – Ог ње не
Ма ри је и Све тог Пан те леј мо -
на, мо ћи да пра те ко ла жни
про грам „Да ни дру же ња”, у
шта су укљу че не све ло кал не
ин сти ту ци је и ор га ни за ци је.

Омо љи ца за по че так ју ла
при пре ма „На ше ле то”, ка да
ће по че ти се ри јал деч јих
пред ста ва и кон це ра та. У ме -
ђу вре ме ну ће се од ви ја ти Ме -
ђу на род ни камп „Сун цо крет”,
па по чет ком ав гу ста чу ве ни
фе сти вал ама тер ског фил ма и
умет нич ке фо то гра фи је „Жи -
сел”, а по том, око се о ске сла ве
Пре о бра же ња, и „Да ни по ро -
ди це” у ор га ни за ци ји Ме сне
за јед ни це.

У Ива но ву ће нај то пли је го -
ди шње до ба по че ти на ве о ма
атрак ти ван на чин – пр вим
вој во ђан ским фе сти ва лом
хар мо ни ке. Усле ди ће Ме ђу на -
род ни су срет ба нат ских Бу га -
ра, за тим „Ри бар ски да ни и
но ћи”, као и де се ти Са лон
умет нич ке фо то гра фи је „Ива -
но во у фо ку су, ко ји ће пра ти ти

и дру ги про гра ми по во дом се -
о ске сла ве Ве ли ке Го спо ји не.

Ма ло на де у ре ба ланс
И Ја бу ча ни ће обе ле жи ти
иден ти чан ју би леј – де се ту
Деч ју ли ков ну ко ло ни ју, ко ја
ће би ти одр жа на уо чи Све тог
Или је или Илин де на.

Њи хо ве пр ве ком ши је Гло -
гоњ ци, у окви ру обе ле жа ва ња
Пе тров да на, са Уни јом мла дих
ор га ни зо ва ће рок кон цер те, као
и пред ста ву ур не бе сног стен -
дап ко ми ча ра Не ше Бри џи са. У
ав гу сту ће, по ред оста лог, би ти
из ве де на и пред ста ва „Еден”.

Ка ча рев ци ће, уз лет њи мо -
за ик са чи њен од пред ста ва,
ба лет ских ве че ри и му зич ких
до га ђа ња на зва них „Та лен ти
за вас”, при ре ди ти већ одо ма -
ће ни „Лу дус фест”, ко ји се у
ав гу сту од и гра ва на Спорт ско-
ре кре а тив ном цен тру„Је зе ро”.

У До ло ву ће, по ред ско ра -
шњег го сто ва ња фол клор ног
ан сам бла из Ау стра ли је, би ти
и ра зно вр сних са др жа ја – од
про гра ма за мла де, пре ко ста -
ро град ске му зи ке, до да на

СЕЛО

КУЛ ТУР НО ЛЕ ТО У ПАН ЧЕ ВАЧ КИМ СЕ ЛИ МА

ДО ВОЉ НО ДА СЕ „ПРЕ ГУ РА ЈУ” 
НАЈ ТО ПЛИ ЈИ ДА НИ

КРАЈ ШКОЛ СКЕ ГО ДИ НЕ У ИВА НО ВУ

Спорт ски дан 
и Обед ска ба ра

ОМО ЉИЧ КА ШКО ЛА НА ГРА ЂЕ НА ШЕ СТИ ПУТ

По но во ме ђу нај бо љи ма у еко ло ги ји

кул ту ре до ло вач ких Ру му на.
Ту је и ма ни фе ста ци ја „У сми -
рај да на” у Пе шча ри на Ле ан -
ци кра јем ју ла.

Бре стов ча ни ће мо ћи да ра -
чу на ју на тек не ко ли ко кон це -
ра та, а одр жа ва ње „Па при ки -
ја де” и да ље је под ве ли ким
зна ком пи та ња.

На све на ве де но град ски
већ ник за ду жен за кул ту ру Не -
ма ња Ро тар ка же да ће, због
ни ма ло ру жи ча сте фи нан сиј -
ске си ту а ци је, се ла те шко мо -
ћи да ра чу на ју на до дат ни но -
вац за лет ње про гра ме, иа ко
још увек ти ња си ћу шна на да
да ће не што до би ти на пред -
сто је ћем ре ба лан су град ског
бу џе та.

Ипак, сва је при ли ка да ће
на се ље на ме ста мо ра ти и убу -
ду ће да се осла ња ју на соп -
стве не ре сур се или кон кур се,
на ро чи то ако се зна да је ове
го ди не нај ве ћи део „кул тур ног
ко ла ча” оти шао на пла те три -
ста за по сле них у овој обла сти,
ко је су, мо ра се при зна ти, би -
ле ми зер но ма ле.

Хоће ли је бити ове године? Једна од протеклих „Паприкијада”...



Уби ство по зна тог бе о град ског
адво ка та Вла ди ми ра Зре ле ца
по чет ком де цем бра 2015. го -
ди не, ко је ни до да нас ни је ра -
све тље но, скре ну ло је па жњу
на то ко ли ко је адво кат ска
про фе си ја опа сна.

Он је пре ми нуо на кон што
је те шко ра њен у свом во зи лу
хи ци ма из ва тре ног оруж ја ко -
је је у ње га ис па ли ла не по зна -
та осо ба. Две не де ље пре то га
при ја вио је по ли ци ји да до би -
ја прет ње смр ћу, због че га је
за тра жио за шти ту, али ни је
би ло ни ка квог ефек та.

Као нај ве ро ват ни ји мо тив
за ње го ву ли кви да ци ју ис ти -
ца но је не за до вољ ство не ког
од кли је на та ко је је бра нио
због ко нач не од лу ке су ди ја.
На сре ћу, ова кви до га ђа ји су
рет ки, али ме ђу љу ди ма ко ји
су се обра ћа ли за по моћ адво -
ка ти ма, има оних ко ји су не за -
до вољ ни њи хо вим за сту па њем
на су ђе њи ма.

Исти ни за во љу, ве ћи на
адво ка та тру ди се да свој по -
сао оба вља ка ко тре ба. Ме ђу -
тим, ме ђу при пад ни ци ма те
про фе си је има оних ко ји ва -
ра ју кли јен те и на не по штен
на чин до ла зе до нов ца. По што
та кви сро за ва ју углед адво ка -
ту ре у јав но сти, њи хо ве ко ле ге
се тру де да они због то га бу ду
ка жње ни.

Јав но сти је ма ло по зна то да
од лу ке о то ме до но се чла но ви
Ди сци плин ског су да Адво кат -
ске ко мо ре Вој во ди не, ко ји су
и са ми адво ка ти. „Пан че вац”
се обра тио тој ин сти ту ци ји с
пи та њем да ли је у про шлој

го ди ни би ло адво ка та ко ји су
ка жње ни.

„Сва ко ко је не за до во љан ра -
дом не ког адво ка та, мо же да
се жа ли Ди сци плин ском су ду
Адво кат ске ко мо ре Вој во ди не.
То те ло има укуп но пет пр во -

сте пе них ди сци плин ских ве ћа
ко ја су са ста вље на од пред сед -
ни ка ве ћа и два чла на ве ћа и
сви су адво ка ти. Сва ки су ди ја
од но сно ве ће са мо стал ни су и
не за ви сни у свом ра ду и за ка -
зу ју ди сци плин ске пре тре се у
за ви сно сти од бро ја пред ме та
ко ји ма су за ду же ни. То ком
2016. одр жа но је укуп но 51
ро чи ште и до не то је 16 пр во -
сте пе них од лу ка у ди сци -
плин ским по ступ ци ма, као и

шест осу ђу ју ћих пре су да уз
нов ча не ка зне ко је су се кре та -
ле у ра спо ну од 45.000 до
90.000 ди на ра”, пи ше у од го -
во ру ко ји је „Пан чев цу” до ста -
вио адво кат Го ран Илић, пред -
сед ник Ди сци плин ског су да

Адво кат ске ко мо ре Вој во ди не,
на осно ву За ко на о сло бод ном
при сту пу ин фор ма ци ја ма од
јав ног зна ча ја.

Ина че, јав но сти ни је по зна -
то ни то да адво ка ти у свом ра -
ду мо ра ју да се при др жа ва ју
од ред би Ко дек са про фе си о -
нал не ети ке. У том ак ту је на -
бро ја но шта је то што они ни -
ка ко не би сме ли да ра де јер је
су прот но нор ма ма тог ак та.
На ве шће мо са мо ма њи део.

Из ме ђу оста лог, та мо пи ше
да адво ка ти тре ба да пот пу но,
отво ре но и искре но оба ве шта -
ва ју кли јен те о то ку и ко нач -
ном ис хо ду су ђе ња у ко ји ма
их за сту па ју, као и то да им је
за бра ње но да се јав но ре кла -
ми ра ју, за сту па ју кли јен те по
ни жим це на ма од оних ко је су
про пи са не тре нут но ва же ћом
та ри фом и да са ра ђу ју са за -
по сле ни ма у по ли ци ји, суд -
ству, ту жи ла штви ма и дру гим
др жав ним ор га ни ма.

Адво ка ти су ду жни и да
бра не кли јен те без оду го вла -
че ња и не сме ју да са ста вља -
њем су ви шних под не са ка,
пред ла га њем не по треб них до -
ка за, све сним од ла га њи ма и
по ве ћа ва њем бро ја ро чи шта
на мер но про лон ги ра ју ко на -
чан ис ход су ђе ња и ти ме из -
ла жу кли јен те не по треб ним
из да ци ма.

Од ред бе Ко дек са не до зво -
ља ва ју адво ка ти ма ни да бу ду
ису ви ше при сни са су ди ја ма,
ту жи о ци ма и пред став ни ци ма
дру гих др жав них ор га на у
при су ству њи хо вих шти ће ни -
ка. Адво ка ти не сме ју ни да се
у слу ча ју свог не у спе ха прав -
да ју ли ци ма ко ја бра не ко рум -
пи ра но шћу су ди ја и ту жи ла -
ца, осим ако не ма ју до ка зе за
то ко ји су до вољ ни да се под -
не се кри вич на при ја ва.

Петак, 23. јун 2017.
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Два де сет бај ке ра из
на шег гра да слу ша ло
пре да ва ња о без бед ној
во жњи и ве жба ло на
по ли го ну са ис ку сним
ин струк то ри ма

То ком про те кле две
го ди не на те ри то ри ји
Пан че ва по ги ну ла два
во за ча дво точ ка ша,
а по вре ђе но њих
два де сет шест

О че му тре ба нај ви ше во ди ти
ра чу на при ли ком во жње мо -
то ци ка ла, у че му нај че шће
гре ше во за чи ових дво точ ка -
ша, за што то ком сва ке во жње
тре ба но си ти за штит ну опре му
– са мо су не ка од пи та ња на
ко ја је 19. ју на гру па бај ке ра
из на шег гра да мо гла да чу је
од го во ре.

Они су при су ство ва ли
„Тре нин гу без бед не во жње за
мо то ци кли сте” у згра ди Град -
ске упра ве, ак ци ји ко ју су за -
јед нич ки ре а ли зо ва ли ин -
струк то ри и пред став ни ци
Аген ци је за без бед ност са о -
бра ћа ја Ср би је, Асо ци ја ци је
за без бед ност мо то ци кли ста,
као и за по сле ни у Аген ци ји за

ЗА НИ МЉИ ВА АК ЦИ ЈА ОДР ЖА НА У ПАН ЧЕ ВУ

ДА МО ТО ЦИ КЛИ СТИ ШТО МА ЊЕ 
СТРА ДА ЈУ У СА О БРА ЋА ЈУ

ХРОНИКА

са о бра ћај гра да Пан че ва и
град ском Ко ми те ту за без бед -
ност са о бра ћа ја.

Уче сни ци тре нин га су нај -
пре од слу ша ли час те о риј ске
на ста ве, а по том су за јед но са
ис ку сним ин струк то ри ма ве -
жба ли без бед ну во жњу на по -
ли го ну АТП-а. На кра ју је одр -
жа но пре да ва ње за уче сни ке
Ма шин ске шко ле.

Ср ђан По ло ви на, пот пред -
сед ник Ко ми те та за без бед -
ност са о бра ћа ја гра да Пан че -
ва, из ја вио је да је за ову ак ци -
ју би ло за ин те ре со ва но мно го
мо то ци кли ста, а да их је иза -
бра но ви ше од два де сет, пре -
те жно мла ђих и не до вољ но
ис ку сних во за ча.

– У прет ход не две го ди не на
те ри то ри ји Пан че ва су у са о -
бра ћај ним не сре ћа ма по ги ну -
ла дво ји ца мо то ци кли ста, а
два де сет шест их је по вре ђе но.
То го во ри да се тре ба по за ба -
ви ти њи ма, јер су ме ђу нај у гро -
же ни јим ка те го ри ја ма у са о -
бра ћа ју. За то би тре ба ло учи ни -
ти све што је мо гу ће да убу ду ће
што ма ње стра да ју – из ја вио је
По ло ви на.

Он је до дао да су мо то ци -
кли сти у са о бра ћа ју пре пу -
ште ни са ми се би, а да је је ди -
но што мо же да им по мог не у
слу ча ју да до жи ве са о бра ћај ну

не сре ћу, ко ри шће ње за штит не
опре ме. Због то га је, пре ма
ње го вим ре чи ма, на тре нин зи -
ма без бед не во жње ко ји су до
са да одр жа ни у мно гим гра до -
ви ма ши ром Ср би је на мо то -
ци кли сте апе ло ва но да ни јед -
ну во жњу не за по чи њу без за -
штит них ка ци га, ру ка ви ца, за -
штит них јак ни и штит ни ка за
ко ле на и лак то ве.

Пред став ни ци Аген ци је за
без бед ност са о бра ћа ја Ср би је
и Асо ци ја ци је за без бед ност
мо то ци кли ста из ја ви ли су да
су из у зет но за до вољ ни због до -
брог од зи ва мо то ци кли ста у
Пан че ву. Ре кли су да је у ак -
ци ји ко ју во де то ком про те -
клих ме сец да на уче ство ва ло
ви ше од две ста бај ке ра ши ром
Ср би је, али да је би ло гра до ва
у ко ји ма је би ло ве о ма ма ло
за ин те ре со ва них. Као при мер
су на ве ли Ча чак, где се ја ви ло
са мо њих пе то ро.

У СЛУ ЧА ЈУ ОГРЕ ШЕ ЊА О НОР МЕ

И адво ка ти пла ћа ју ка зне

Ми ни стар ство oдбране и
Вој ска Ср би је рас пи са ли су
кон курс за при јем још 675
про фе си о нал них вој ни ка.
За ин те ре со ва ни ће мо ћи да
под не су при ја ве 30. ју на, од
7.30 до 10 са ти.

У ка сар на ма у Пан че ву
тра жи се ви ше од 70 вој ни -
ка, и то нај ви ше за пе ша ди -
ју (47) и са о бра ћај ну слу жбу
(20). По сао ће мо ћи да до -
би ју и они ко ји би во ле ли да
ра де у слу жби те ле ко му ни -
ка ци ја (пет рад них ме ста) и
у тех нич кој слу жби (че ти -
ри), а упра жње но је и по јед -
но рад но ме сто у ар ти ље ри -
ји и ин же ње ри ји.

На овај кон курс мо гу се
при ја ви ти сви ко ји су мла ђи
од три де сет го ди на и до бро -
вољ но су од слу жи ли вој ни
рок са оруж јем. С нај бо љим
кан ди да ти ма би ће за кљу чен
уго вор о ра ду на од ре ђе но
вре ме и они ће би ти при -
мље ни у про фе си о нал ну вој -
ну слу жбу на пе ри од од шест
ме се ци. Уго во ри ће мо ћи да
им се про ду жа ва ју на пе ри од
од три го ди не и да се об на -
вља ју док не на вр ше че тр де -
сет го ди на жи во та.

За ин те ре со ва ни за овај
кон курс мо ћи ће да до би ју и
да по пу не при ја ве у све три
пан че вач ке ка сар не.

Они ће мо ра ти да при ло же
и из вод из ма тич не књи ге ро -
ђе них (ори ги нал или фо то ко -
пи ју ове ре ну у су ду, оп шти ни
или код јав ног бе ле жни ка).
Уко ли ко ни је на но вом обра -
сцу, из вод не сме би ти ста ри -
ји од шест ме се ци.

Сем то га, кан ди да ти мо -
ра ју да по не су и уве ре ње о
др жа вљан ству, по твр ду др -
жав ног ор га на да кан ди да ту
ни је ра ни је пре ста јао рад ни
од нос због те же по вре де ду -
жно сти ако је ра дио у др -
жав ном ор га ну, уве ре ње
Цен тра Ми ни стар ства од -
бра не за ло кал ну са мо у пра -
ву да је кан ди дат од слу жио

вој ни рок са оруж јем и ко -
пи ју во зач ке до зво ле.

Се лек ци ја при ја вље них за
овај кон курс са сто ја ће се из
три де ла. Пр вог да на ће ићи
на про ве ру фи зич ких спо соб -
но сти, дру гог да на на пси хо -
ло шку про це ну, а по след њег
да на би ће под врг ну ти ле кар -
ском пре гле ду. По сту пак из -
бо ра кан ди да та спро во ди се
ели ми на ци јом, та ко да они
ко ји не ис пу не кри те ри ју ме у
јед ном те сти ра њу, не ће би ти
да ље по зи ва ни.

Од по чет ка ове го ди не
739 про фе си о нал них вој ни -
ка при мље но је у рад ни од -
нос у Вој сци Ср би је.

НА ОСНО ВУ ОД ЛУ КЕ МИ НИ СТАР СТВА 

Вој ска рас пи са ла 
кон курс за још љу ди

У ЦЕН ТРУ ГРА ДА, 28. ЈУ НА

Се ћа ње на пале бор це
У ор га ни за ци ји Град ског
од бо ра удру же ња „Срп ски
рат ни ве те ра ни”, иду ће сре -
де, 28. ју на, у Пан че ву ће би -
ти обе ле жен Дан ве те ра на,
се ћа ње на све жр тве ра то ва
ко ји су во ђе ни де ве де се тих
го ди на.

Тог да на у 11.30 би ће по -
ло же ни вен ци на спо ме ник
па лим бор ци ма у цен тру гра -
да, а обе ле жа ва ње ће се на ста -
ви ти ску пом ко ји ће по че ти у
13 са ти у Ме сној за јед ни ци
Стре ли ште, у про сто ри ја ма
удру же ња. 

Страну припремио

Михајло
Глигорић

И ДА МЕ ВО ЛЕ МОЋ НЕ „МА ШИ НЕ”

Док су мо то ци кли сти ко ји су уче ство ва ли у овој ак ци ји пар -

ки ра ли сво је сна жне „ма ши не” ис пред згра де Град ске упра -

ве, про ла зни ци ма је би ло ин те ре сант но што је ме ђу њи ма

би ло и не ко ли ко пред став ни ца леп шег по ла. Об у че не у мо -

то ци кли стич ку опре му, с ка ци га ма на гла ва ма, оне су по ка -

за ле да не во ле са мо му шкар ци „хон де”, „ја ве”, „ја ма хе”,

„су зу ки је” и дру ге моћ не мо то ци кле и бр зи не. Ка да је на по -

ли го ну по чео час прак тич не во жње, до ка за ле су да ни су ни -

ма ло сла би је од ко ле га.

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ко ја му -
зи ка вас по кре ће. „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 „Свет ко ји је тре ба ло
да има мо” Еј ла на Ма ста ја 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:

„Му зи ком бу ди ли цом, сва -
ког ју тра, по кре не ме аларм
мог мо бил ног. Увек с ди ле -
мом: уста ти или од у ста ти и
услов ним ре флек сом: те ле -
фон кроз про зор.” 068/4015...

„По кре ћу ме стра ни поп-
хи то ви ко је ми де се то го ди -
шња ћер ка пу шта док ин си -
сти ра да у ње ној со би нас
две пра ви мо ди ско те ку. Шта
ћу, по пу штам. Ко ба ја ги не -
ра до, хе хе.” 063/2357...

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 шта нај ра ди је чи та ју
на пла жи. Они ће осво ји ти
по је дан при ме рак књи ге
„Жеђ” Јуа Нес беа.

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

„Све оно што мо же да се
упо тре би у бор би про тив ко -
ма ра ца.” 066/3525...

„На пла жи нај ра ди је чи -
там аван ту ре Ха ри ја Ху леа.
Ову, на жа лост, још ни сам
имао при ли ку да про чи -
там... А уско ро ћу на мо ре...
Па та ко...” 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. 

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Књи га ма про тив 
ко ма ра ца
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ПРО ДА ЈЕМ шко ду фа би -
ју, 1,4, бен зин-гас , 2001.
063/772-60-03. (СМС) 

ПРО ДА ЈЕМ голф, 1975.
го ди ште, це на по до го во -
ру. 069/172-68-34.
(241976)

ПРО ДА ЈЕМ де ло ве за ма -
зду 121, 1991. го ди ште.
Тел. 061/111-08-52.
(242719)

ПО ВОЉ НО про да јем ре -
но 4 ГТЛ, 1990.  у во зном
ста њу. 0623/103-22-73.
(242692)

СЕ АТ кор до ба ка рав ан,
1999. го ди ште, 1.9 СДИ,
вла сник, ре ги стров на,
очу ван. 063/804.769-.52.
(2242758)

ФОЛ КСВА ГЕН по ло 1.4,
2000. го ди ште, ре ги сто -
ро ван до ма ја 2018.
063/472-433. (2427759

МО ТО ЦИКЛ БМВ, Р 100
из 1982. го ди ште, пре шао
47.000 км, це на 2.700
евра. 063/743-29-54. 

СКУ ТЕР ве спа, елек трич -
ни, нов, 50 цм³, мо то -
грин.  064354-69-76. 

ФОРД мон део 2006, пр ва
бо ја, пр ви вла сник, сер -
ви сна књи жи ца. 013/348-
453. (242821)

ФОРД ескорт 1.6, 1997.
го ди ште, плин атест до
2022. ре ги стро ван до ју на
2018, од лич но ста ње.
069/185-19-81. (242810)

ПРО ДА ЈЕМ ком би те рет -
ни kija pregio, форд ори -
он, плин, не ре ги стро ва ни.
061/131-79-04. (242843)

СИ ТР О ЕН сак со, 1998.
го ди ште, тро је вра та, бе -
ла бо ја, 1.5 ди зел, екс тра
ста ње. 064/105-52-64.
(242916)

ПЕ ЖО 206, 2.0 ХДИ,
2004. год ште, 3 В, ме та -
лик, кли ма, опре ма, оди -
чан. 066/123-646.
(242913)

ШКО ДА 1.9 Д, 1998. го -
ди ште, про блем бош пум -
па, има дру га, 420 евра.
064/110-70-71. (242873)

КОР СА 1.0, бен зин, 2003.
год ште, 4 В, кли ма, ЦБ,
од лич но ста ње. 060/010-
35-35. (242917)

ПУН ТО 1.3 ди зел, 2006.
го ди ште, 5 В, кли ма, цен -
трал на, ел. по ди за чи, од -
лич но ста ње. 062/286-
031. (242917)

ФОРД фи је ста 1.3, бен зи -
нац, 1996. го ди ште, 5 В,
ре ги стро ван, ис пра ван,
вла сник. 063/844-61-13.
(242926)

ЗА СТА ВА 101, у од лич -
ном ста њу, 2005, атест
плин, аларм, вла сник.
063/844-55-97. (242944)

АУ ТО-КЛИ МЕ за све ти -
по ве во зи ла, сер ви си ра мо
и пу ни мо га сом са ди ги -
тал ном ма ши ном за пу -
ње ње са за ме ном уља и
УВ бо јом, пу ње ње 2.500
ди на ра. „Фри го тех ник”,
361-361, 064/122-68-05. 

ПРО ДА ЈЕМ пун то 4,
2005, бен зин, плин, тро је
вра та. 065/311-41-66. 

ОПЕЛ кор са 1.3, ди зел,
2004. го ди ште, че тво ро
вра та, на име куп ца.
063/837-71-79. (242995)

ОПЕЛ кор са 1.3, 1986. го -
ди ште, ре ги стро ван до
ав гу ста, тро је вра та, це на
310 евра, до го вор.
062/273-974. (243020)

ОПЕЛ кор са 1.5 ди зел,
1992. го ди ште, ре ги стро -
ван до де цем бра, 480
евра. 064/077-21-00.
(243006)

РЕ НО клио 2007. го ди -
ште, са че ти ри зим ске гу -
ме, ре ги стро ван.
061/353-00-77. (243057)

СТАЛ НИ от куп свих вр ста
во зи ла, ка та ли за то ра,
про да ја де ло ва. 
066/409-991, 
069/203-00-44. (242055)

СКУ ТЕР ку пу јем.
063/114-98-01, 
064/866-20-70. 
(242696)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у
би ло ком ста њу, од 70 до
1.400 евра. 
062/193-36-05. (243036)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у
би ло ком ста њу до 2.000
евра. 063/165-83-75.
(2430369

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у
би ло ком ста њу, 90 до
800 евра. Л063/892-08-
25, 064/230-52-21.
(243074)

МО ТО КУЛ ТИ ВА ТОР ИМТ
506, са те го ви ма, плу гом
и гу ме, фел не за фи ћу
145/12. 064/267-28-20.
(241910)

МО ТО КУЛ ТИ ВА ТОР ИМТ
506. Тел. 063/318-584.
(242993)

ИЗ ДА ЈЕ се га ра жа у цен -
тру, ули ца др Жар ка Фо -
га ра ша. 062/644-925.
(242783)

ИЗ ДА ЈЕМ зи да ну га ра жу
у дво ри шту. Тел. 064/407-
73-77. (242399)

СТЕ РЕО Hi/Fi му зич ке
уре ђа је ку пу јем. 063/114-
98-01, 064866-20-70.
(242696)

КИ НО-ФИЛ МО ВЕ
8 мм, 16 мм и све вр сте
ви део ка се та ква ли тет но
пре сни ма вам на ДВД.
343-563, 063/288-278.
(242708)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, мо -
ни то ра, ди ги тал них при -
јем ни ка, да љин ских...
„Плус”, Д. Ту цо ви ћа 28,
353-463. (242789)

ВЕШ-МА ШИ НА, фри жи -
дер, ком би но ва ни фри -
жи дер и по лов ни де ло ви
од веш-ма ши на. Тел. 252-
05-10, 063/703-76-07.
(242857)

ПРО ДА ЈЕМ си јам ске ма -
чи ће чи сто крв не, са пе -
ди гре ом. Тел. 013/ 210-
46-83 или 064/320-79-18.
(СМС)

ДВА кре ве та, 4 сто ли це,
на про да ју, по вољ но.
066/804-46-53. (СМС)

JUKI ин ду стриј ске ма ши -
не на мо но фа зну стру ју,
150 евра. 064/493-85-60.
(241931)

ПРО ДА ЈЕМ по ро дич ну
гроб ни цу на Ка то лич ком
гро бљу. 064/848-84-22.
(242620)

МЕ СНА ТА пра сад, стал на
про да ја, мо гућ ност кла -
ња, пе че ња и ре зер ви са -
ња. Тел. 063/311-277.
(241792)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма ши ну,
ка уч и про зор 140 х 120.
064/901-86-14. (242716)

ТА пе ћи, ком пју тер, сто -
ло ви, сто ли це, ви три не,
ко мо де, мој ца, сто чи ћи.
062/361-676. (242723)

НА ПРО ДА ЈУ ли вад ско
се но, 100 ди на ра ба ла.
062/240-643. (2426889

ПЕ ШКИ РИ ве зе ни за
свад бе, про да јем.
013/347-344. (242760)

ПРО ДА ЈЕМ две ви три не,
шпо рет на др ва. Тел. 258-
09-86. (242767)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну за
из ра ду па пир них џа ко ва.
Обу ка и куп ци обез бе ђе -
ни. 064/424-95-10.
(242770)

ПРО ДА ЈЕМ ре гал.
064/296-23-63. (242776)

ПРО ДА ЈЕМ се дам соб них
вра та без што ка, дво -
крил на са што ком и дво ја
ула зних вра та, алу ми ни -
јум ска и обич на.
013/321-841. (242730)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не
ТА пе ћи, до ста ва, мон та -
жа, по вољ но. 063/898-00-
82. (242742)

БРАЧ НИ кре вет са сан ду -
ком за по сте љи ну, вр ло
по вољ но. 064/226-22-58.

СВИ ЊА на про да ју, це на
по вољ на. 064/393-56-20.
(242831) 

МА ШИ НА за одва ја ње
ко шти ца, кај си ја, шљи ва,
и оста лог ко шту ња вог во -
ћа, као и рен да не ја бу ке,
кру шке. 064/201-72-16.
(242738)

ДУ ПЛО гроб но ме сто на
Ста ром пра во слав ном
гро бљу про да јем.
062/118-48-46. (242837)

КЊИ ГЕ, но ве, нај но ви ји
три ле ри, на ви га ци ја, сат
оме га. 064/354-69-76.
(242814)

ТВ, кре вет др во, ду шек,
ми ни шпо рет, ре шое,
алат, ви три на. 
013/332-892. (242832)

НА ВИ ГА ЦИ ЈА, ко си ли ца,
три ме ри, деч ја ко ли ца,
кан тар, гобле ни, туш ка -
ди ца. 064/635-77-42. 

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ, две
фо те ље. Тел.013/372-137.
(242915)

УСТУ ПАМ гроб ни цу на
гро бљу Ко теж.062/744-
181. (242867)

ТА ПЕЋ 3,5 кв, ком би но -
ва ни фри жи дер са два
мо то ра, веш-ма ши не ма -
ње-ве ће, уга о на гар ни ту -
ра, ка уч, дво сед, тро сед,
фран цу ски ле жај. Тел
342-689, 063/861-82-66. 

ПРО ДА ЈЕМ: тро се де, ка у -
че, за мр зи вач сан ду чар,
мој ца фо те ље, гар ни ту ре,
ре га ле, мост+ре гал, сто +
сто ли це, спа ва ћа со ба
ком плет, ел. шпо рет, ТА
пе ћи, те пи си,аме рич ки
пла ка ри ра зно. 063/107-
78-66. (241907)

ПРО ДА ЈЕМ: два му шка и
је дан жен ски би цикл-бр -
зин ци, рас хлад ну ви три ну
вер ти кал ну са кли зним
ста кле ним вра ти ма. Уло -
жак жи ча ни за фран цу -
ски ле жај, бар ски сто ло ви
и бар ске сто ли це.
062/172-58-97.(242903)

СА ТЕ ЛИТ СКА ан те на-ри -
си вер, апа рат за ва ре ње,
плин-ре шо, ел. рер на, све
по 30 евра. 064/195-31-
80. (242876)

ПРО ДА ЈЕМ ура мље не го -
бле не, сли ке, кри стал не
пред ме те, ка уч, фо те ље.
013/373-420, 062/111-99-
11. (242874)

КОМ ПРЕ СОР дво клип ни
пра вљен мо тор 2.2 кв мо -
но фа зни, про хром ска по -
ли ца ве ли ка пе то дел на.
064/110-70-71.(242073)

ПРО ДА ЈЕМ хит но ка уч и
ку хињ ске еле мен те, по -
вољ но. Тел. 063/150-58-
54.(242866)

ЈЕФ ТИ НО про да јем но ви
деч ји би цикл и де чи је се -
ди ште за ко ла. Тел.
061/301-49-55.(242048)

БА ГРЕ МО ВА и це ро ва
др ва на про да ју. 
064/080-86-99.

БУ КВА, ба грем и цер,
услу жно се че ње, Бо са -
нац.064/357-82-08.

ПРО ДА ЈЕМ: ци глу, цреп,
гра ђу, ци гла-по лут ке, по -
вољ но.
060/035-47-40.(242852)
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ПРО ДА ЈЕМ те ле ви зор,
ри си вер, ви се ћу, ске нер,
ел. ра ди ја тор. 060/318-
668. (242924)

ПРО ДА ЈА сун ђе ра за на -
ме штај, се че ње на ди мен -
зи је. 060/600-14-52.
(242942)

РАС ПРО ДА ЈА но вог на -
ме шта ја: сто ли це од
1.200, сто ло ви од 3.500,
кре ве ти од 9.000. ста ра
„Утва”, Пан че во. 060/600-
14-52. (242942)

ЦИ ГЛА ве ли ки фор мат,
би бер цреп, кра ву, две ју -
ни це, пре о ста ли огрев.
063/711-77-54. (242946)

ПРО ДА ЈЕМ алп ску ко зу,
дру го ја ре ње и три жен -
ска ја ре та. 060/611-39-
85. (243031)

ПРО ДА ЈЕМ два ћи ли ма
не ко ри шће на – је ру са -
лим ски пут. 064/137-47-
89 (243034)

ПРО ДА ЈЕМ леп жен ски
би цикл или ме њам за по -
ни или mountain.
063/372-140. (243024) 

ПО ЛО ВАН на ме штај са
на шом до ста вом, од игле
до ло ко мо ти ве. 061/317-
07-67. (243056)

БА ЛИ РА НА де те ли на на
про да ју. Ми ћа, Но во се -
љан ски пут 175-б, Пан че -
во. 064/303-28-68.
(243055)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма ши ну,
фри жи дер ком би на ци ју,
шпо рет елек трич ни.
064/129-73-60, Ми ћа.
(243051)

КО ЗЕ сан ске, екс тра, са
фар ме – 8 ко ма да + 8 до -
ма ћих, по вољ но.
062/465-777. (243025)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и
оста ле ку хињ ске еле мен -
те, но ва ку хи ња 10.000
ди на ра. 371-568,
063/773-45-97. (242208)

КУ ПУ ЈЕМ ста ри на ме штај,
плин ске ста ре бо це, пер -
ја не ја сту ке и оста ло.
066/900-79-04. (242698)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке,  ор де -
ње, ме да ље, но вац, са то -
ве, пен ка ла. Тел.
013/313-458, 063/199-60-
36, 064/481-14-77.
(242700)

КУ ПУ ЈЕМ ТА пе ћи, бе лу
тех ни ку, по ло ван на ме -
штај и сво оста ло по кућ -
ство. 061/641-30-36.
(242784)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, ба кар,
ме синг, ста ре сла ви не,
веш-ма ши не, фри жи де ре,
аку му ла то ре, ка бло ве и
оста ли ме тал ни от пад.
060/521-93-40. (242759)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме -
штај, ку хи ње, гар нти у ре,
оста ло по кућ ство.
062/148-49-94. (242742)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, обо је не
ме та ле, фри жи де ре, за -
мр зи ва че, веш-ма ши не,
те ле ви зо ре, све оста ло.
064/484-13-76. (243084)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе,
алу ми ни јум, аку му ла то -
ре, за мр зи ва че, веш-ма -
ши не и оста ло. 061/322-
04-94. (2430849

КУ ПУ ЈЕМ обо је не ме та ле,
гво жђе, веш-ма ши не, за -
мр зи ва че, те ле ви зо ре,
кре ка ве со, фри жи де ре.
061/206-26-24. (243083)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, аку му -
ла то ре, ба кар, ме синг,
алу ми ни јум, веш-ма ши не,
за мр зи ва че, те ле ви зо ре.
061/321-77-93. (243083)

ДО ЊИ град, ку ћа са два
ста на, ЕГ, 7 ари. 061/224-
47-97. (242117)

ЈА БУ КА, усе љи ва ку ћа,
но ва град ња, 220 м2, 7,5
ари. 064/493-85-60.
(241931)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Бо то -
шу, сре ђе на, 220 м2 + ба -
шта 25 ари. 062/261-483,
064/122-41-94. (241796)

КУ ЋА у Омо љи ци, 120 м2,
9 ари плац. 060/619-32-
22, 065/961-93-22.
(241606)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у До ло ву
на 29 ари пла ца. 
371-274, 064/176-88-52.
(241475)

ПРО ДА ЈЕМ усе љи ву ле га -
ли зо ва ну ку ћу на Ку де -
љар цу, са 9 ари пла ца.
064/040-82-72. (241784)

ПРО ДА ЈЕМ за вр ше ну ви -
кен ди цу на Де во јач ком
бу на ру. 063/771-68-69.
(242297)

ПРО ДА ЈЕМ усе љи ву ле га -
ли зо ва ну ку ћу на Ку де -
љар цу, са 9 ари пла ца.
064/040-82-72. (241784) 

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ку де -
љар цу. 065/602-55-54.
(242272)

ДЕ ВО ЈАЧ КИ бу нар, ви -
кен ди ца, плац 28 ари,
огра ђен, стру ја, во да, шу -
па. 063/734-52-25.
(242606)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Ка ча ре -
во, 150 м2, це на до го вор,
усе љи ва. 013/601-472.
(242387)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру ку ћу са
пла цем 30 ари у Б. Но вом
Се лу. 063/863-80-15
(242354)

СТРО ГИ цен тар, усе љи во,
мо гућ ност до град ње,
плац 6,5 ари. 
064/174-54-17. (241787)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у Ива -
но ву. 062/415-359.
(242311)

КУ ЋА за ру ше ње код Зе -
ле не пи ја це, на 1.2 ара
пла ца. 063/814-56-25.
(222410)

ИН ВЕ СТИ ТО РИ, ку ћа са
42 ара пла ца, фронт 120
м, Ми са. 064/959-42-79.
(242699)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Омо љи -
ца, 6 ари пла ца. 013/618-
652, 064/168-84-32.
(242717)

КУ ЋА, две стам бе не је ди -
ни це, око 150 м2, + га ра -
жа 38 м2 + по моћ ни
објек ти, плац 15 ари.
061/184-53-53. (242724)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на Зла -
ти бо ру, мо же за ме на
стан-ку ћа у Пан че ву.
069/(242726)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ пут,
ви кен ди ца 25 м, по моћ не
про сто ри је 64 м2, све ле -
га ли зо ва но, на 14 ари
воћ ња ка и ба ште, 15.000
евра. 063/771-42-24.
(242713)

МАР ГИ ТА, по че так, 100
м2, 1.5 ар, без ула га ња,
70.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74. 

ЈА БУ КА, усе љи ва ку ћа,
ста ро град ња, 5 ари. Тел.
262-41-21. (242755)

ДЕО са лон ске ку ће са из -
ла ском на ули цу, цен тар,
Мак си ма гор ког, ком -
плет но сре ђен, 87 м2,
57.000 евра. Тел.
060/034-31-11. (242774)

КУ ЋА у Све тог Са ве 24-а,
на пла цу од 9,5 ари, 170
м2 стам бе ног про сто ра +
га ра жа 48 м2 + по друм 50
м2, три те ле фон ска бро ја,
две те ра се, цен трал но
гре ја ње, це на 175.000
евра. 013/311-126. (2585)

НО ВА КУ ЋА на про да ју,
1/1, без по сред ни ка, бли -
зу „Зе ле ни ла”. 061/661-
59-10. (242780)

БА ЊА ВРУЈ ЦИ, ку ћа 60
м2, 6 ари, про да јем/ме -
њам. 064/955-51-85.
(242795)

ВИ КЕН ДИ ЦА на Ми љу на
Ду на ву, 40 м2, стру ја, ве -
о ма по вољ но. 065/361-
13-13. (242451)

СТАР ЧЕ ВО, но ва ку ћа
200 м2, укњи же на, усе љи -
ва, 15 ари, 48.000. (679),
„Трем 01”, 332-031,
063/836-23-83. (242825)

ЦЕН ТАР, 80 м2, ЕТ, 3 ара,
код ста рог СУП-а, 75.000.
(679), „Трем 01”, 332-
031, 063/836-23-83.
(242825)

НА ПРО ДА ЈУ ба шта 6
ари, Но во сељ на ски пут.
Тел. 063/865-80-77. (242)

ПРО ДА ЈЕМ плац у Стар -
че ву, Ул. Ма ти је Гуп ца
103. Тел. 063/102-14-22.
(242820)

БА ШТА, воћ њак, 210 ари
код бив ше ка сар не 5000.
064/888-40-95. (242798)

ПРО ДА ЈЕМ њи ву у Вој ло -
ви ци, 44 ара, до зво ље на
град ња. 064/256-35-40.
(242909

КОД Тур ске гла ве, ку ћа
пре пра вље на у два ло ка -
ла, дво ри шни стан, 2 ара,
52.000. (238), „Те сла не -
крет ни не”, 
064/668-89-15. (242889)

КНИ ЋА НИ НО ВА 33, ку ћа
100 м2, дво ри шни стан 40
м2, 5 ари, 38.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (242889)

КУ ЋА, Сте ри ји на, плац
4,90 ари, три стам бе не је -
ид ни це, бли зи на „Ави ва”.
064/110-70-71. (242873)

НО ВА КУ ЋА, 180 м2, са
три ста на, без ула га ња.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. 
(242872)

ЦЕН ТАР, ку ћа 6 ари, по -
год но за ин ве сти то ре.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. 
(242872)

УСЕ ЉИ ВА ку ћа, 120 м2,
на 5 ари, Пре спан ска 15.
Вла сник, ле га ли зо ва но.
063/307-674. (242870)

КУ ЋА у Кни ћа ни но вој
ули ци на про да ју.
Л062/826-12-55. (242857)

ПО ЧЕ ТАК Ку де љар ца, од -
ли чан плац 10 ари,
20.000.(398), „Кров”,
060/683-10-64. (242930)

ТЕ СЛА, код ми ни Мак си -
ја, ма њи плац, 150 м2, по -
вољ но, вла сник. 061/324-
40-85. (242933)

МА ЊА ха ла, 5 ари, огра -
ђе но, до бар при лаз и ме -
ша ли ца за бе тон.
069/213-97-37. 

8 АРИ, ба ра ка са до зво -
лом, има во ду, стру ју и
ка на ли за ци ју. 069/213-
97-37. (242934)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, две од лич не
стам бе не је ди ни це, 7 ари,
26.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (242936)

КА ЧА РЕ ВО, од ли чан
улич ни део, око 70 м2, ба -
шта, 13.000. (49), „Му -
станг”, 062/129-94-67.
(242936)

СВЕ ТО ЗА РА Ми ле ти ћа,
дво и по соб на, 80 м2, 2,8
ара, ЕГ, 38.000. (49),
„Му станг”, 062/226-901. 

ПЛАЦ, ста ра Ми са, Ба -
ниј ска, 11.3 ари, 22.500,
„Пер фект”, 064/348-05-
68. (242957)

КУ ДЕ ЉАР СКИ на сип, 88
м2, тро соб на, ре но ви ра -
на, 4,85 ари, 37.000.
„Пер фект”, 064/348-05-
68. (242957)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при зем на
139 м2 + ло кал 30 м2 на
7.29 ари, 32.000 евра,
(097) „Пер фект”,
064/348-05-68. (242957)

ПО ЧЕ ТАК Ку де љар ца,
пре леп плац 10 ари,
20.000.(398), „Кров”,
060/683-10-64. (242525)

МИ СА, спрат на ку ћа 260
м2, на 4.5 ара, 42.000.
(097) „Пер фект”,
064/348-05-68. 
(242957)

ТЕ СЛА, ку ћа на екс тра
ло ка ци ји за при ва тан би -
знис и ста но ва ње.
063/329-464, 066/001-
050 (4718)

КУ ПУ ЈЕМ са ло нит пло че,
би бер цреп. 
065/562-88-83. 
(242947)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 80 м2,
Пан че во, ши ри цен тар,
29.000, сва ко ја ки до го -
вор. 064/902-28-80. 

КУ ЋЕ, ста ри бу вљак, Ка -
ча ре во. (338), „Јан ко вић”,
348-025. 

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, стан, 64
м2, Иве Кур јач ког – ко ло -
ни ја. 061/173-60-35.
(242946)
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КУ ЋА на про да ју код цр -
кве Гор њи град. 064/133-
32-02. (243013)

КУ ЋА  40 м2, га ра жа, воћ -
њак, ба шта 20 ари, Пе ли -
стер ска 18-е. 065/251-56-
89. (234045)

ПРО ДА ЈЕМ плац 8,7 ари
са по моћ ним објек ти ма,
стру јом, во дом, пре ко пу -
та Но вог гро бља. Тел.
063/371-325. (243050)

ПО ЛА хек та ра грађ. зе -
мљи шта ас фалт, се вер на
инд. зо на, 8.500 евра.
063/894-84-23. (243047)

КУ ЋА 50 м2, на 9 ари пла -
ца са гра ђе вин ском до -
зво лом, Пе ли стер ска, Но -
во се љан ски пут, хит но.
065/410-97-34. (243055)

ПРО ДА ЈЕМ пла це ве 6.2
ара, 4,7 ари, 9,4 ара. Ба -
ва ни штан ски пут 20.
066/312-882. (243052)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на Те -
сли, по зва ти по сле 16 са -
ти. Тел. 064/280-22-80.
(243106)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну ку ћу
110 м2, са по моћ ним
објек ти ма и га ра жом са
два ула за, 10 ари пла ца,
ле гла и зо ва на, Де во јач ки
бу нар. 063/895-34-28.
(243054)

КУ ЋА, Осло бо ђе ња 44,
про да јем, вла сник.
062/465-777. (243025)

ПЛАЦ 6 ари са ози да ним
су те ре ном, 120 м2, но во
на се ље ПИК Та миш.
065/366-32-33. (243016)

УКЊИ ЖЕ НИ пла це ви на
про да ју. Гра ђе вин ска зо -
на, Кај мак ча лан ска.
063/894-88-11. (243078)

ПРО ДА ЈЕМ укњи же не
пла це ве, гра ђе вин ска зо -
на. Пе ли стер ска.
063/894-88-11. (243078)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на Те -
сли, хит но, по вољ но.
„Ве сна 2”,  
066/937-00-13. 

ТЕ СЛА, тро и по со бан стан
но ви је град ње, 61 м2,
дру ги спрат, у мир ној
сле пој ули ци, са зи да ном
га ра жом у дво ри шту.
Стан је од мах усе љив, са
ку хи њом и пла ка ром,
45.000 евра. 060/628-46-
56. (СМС)

ТЕ СЛА, че тво ро со бан, 71
м2, I, TA, 42.500. (069),
„Стан плус”, 063/771-75-96.

ПОТ ПУ НО сре ђен стан,
Те сла, 52 м2, IV спрат, без
лиф та, 25.000 евра.
064/444-42-90. (242107)

МИ СА, 48 м2, 17.000; 55
м2, 70 м2, 24.000.
063/377-835. (241087)

ПРО ДА ЈЕМ стан, Ко теж
2, 84 м2, VI спрат, без по -
сред ни ка. 065/398-98-99.
(2418671)

ПРО ДА ЈЕМ, Те сла, тро со -
бан, ЦГ, IV, те ра се, без
лиф та. 063/770-45-55,
013/331-079. 
(240624)

ГАР СО ЊЕ РА, 28 м2, у
ши рем цен тру, без по -
сред ни ка, 19.000 евра.
060/034-74-33. 
(242309)

СТРО ГИ цен тар, од лич не
мо гућ но сти, 100 и 50 м2,
у при зе мљу. 
064/174-54-17. (241787)

ЈЕД НО И ПО СО БАН, 45 м2,
ре но ви ран, Ко теж 1,
30.000 евра. 301-165.
(242389)

КОД аме рич ке згра де
про да јем дво со бан стан,
II спрат, 36.000 евра.
062/3651-676. (242723)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан
стан, 70 м2, ле га ли зо ва но,
стан без те ре та. Но ва Ми -
са. 063/164-76-06.
(242711)

КО ТЕЖ, 40 м2, јед но и по -
со бан, ре но ви ран, на ме -
штен но вим ства ри ма,
30.000.  „Го ца”, 063/899-
77-00. (242785)

СО ДА РА, 56 м2, дво со -
бан, 30.000; цен тар 74 м2,
тро со бан, 46.000; 60 м2,
дво со бан, 39.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (242785)

КО ТЕЖ 1, 70 м2, тро со -
бан, 38.500; лифт, ЦГ,
два мо кра чво ра. „Го ца”,
063/899-77-00. (242785)

МАР ГИ ТА, 47 м2, дво со -
бан, 20.000, но ви ја згра -
да, при зе мље. „Го ца”,
063/899-77-00. (242785)

ТЕ СЛА, 52 м2, дво со бан,
30.000; 57 м2, дво и по со -
бан, 33.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (242785)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 47 м2, дво -
со бан, 22.500, 56 м2, дво -
и по со бан, 29.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (242785)

КО ТЕЖ 2, 52 м2, дво со -
бан, ре но ви ран, хит но,
27.500. „Го ца”, 063/899-
77-00. (242785)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
дво со бан, 55 м2, но ви ја
град ња, I спрат, 33.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (242762)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан,
32 м2 + те ра са, V, лифт,
ЦГ, 20.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (242762)

ЦЕН ТАР, јед но и по со бан,
37 м2, IV, ЕГ, но ви ји,
25.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-
74.(242762)

СО ДА РА, вој не згра де,
дво и по со бан, ПР, сре ђен,
33.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(242762)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
52 м2, III, TA, ре но ви ран,
усе љив, 26.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (242762)

ТЕ СЛА, дво со бан, 55 м2,
V, лифт, ЦГ, ре но ви ран,
32.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(242762)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар, јед -
но и по со бан, 42 м2, ПР,
ЦГ, 23.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (242762)

СТРО ГИ цен тар, дво со -
бан, 62 м2, пр ви, ТА, те -
ра са, 48.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (242762)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри шни
стан, 61 м2, га ра жа, ба -
шта, укњи жен, 17.500.
064/938-41-99. (2427729

ПРО ДА ЈЕМ стан 52 м2,
Ко теж 2, вре ди по гле да -
ти. 062/445-614. (242743)

ВР ЊАЧ КА БА ЊА, стан
27 м2, про да јем, при зе -
мље. 065/460-72-92,
062/303-794. (242745)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но во град -
ња, 103 м2, ду плекс, 780
евра/ква драт, до го вор.
(636) „Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-05.
(242781)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 53 м2, V,
ком плет не ме ште но, но -
во, 28.500. (636) „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.  (242781)

ЦЕН ТАР Стре ли шта, V, 59
м2 + те ра са, 31.000. (636)
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05.  
(242781)

ЦЕН ТАР, но во град ња, I,
800 евра/ква драт. (636)
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05.  
(242781)

НО ВА МИ СА, ве ћи јед но -
со бан стан, 34 м2, но ви је
град ње. 060/034-20-04.
(242800)

СО ДА РА, 56 м2, ЦГ, VI,
без ула га ња, лифт, ни је
зад њи, 32.000. (679),
„Трем 01”, 332-031,
063/836-23-83. (242825)

ЦЕН ТАР, са ло нац, 69 м2,
ТА, I, 38.000, 48 м2, TA, I,
32.000. (679), „Трем 01”,
332-031, 063/836-23-83.
(242825)

СТАН 30 ква дра та. Укњи -
жен, дво ри ште, огра ђе но,
сре ђен, 14.500 евра.
060/086-42-41. (242826)

ДВО СОБ НИ, Ко теж, ЦГ,
од 28.000 до 33.000, 57
м2 + те ра са. „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71. (242)

ТЕ СЛА, дво со бан, ТА,
28.000 евра, ЦГ, 31.000,
те ра са, за ме на. „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-71. 

ДВО И ПО СО БАН, Те сла,
две те ра се, ЕГ, алу. сто ла -
ри ја, ку хи ња, 35.000
евра. „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (242908)

ЈЕД НО СО БАН, ре но ви -
ран, До њи град, ПВЦ, но -
во ку па ти ло, 22.5000, до -
го вор, за ме на. „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-71.
(242908)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по со бан
стан, 58 м2, ета жно гре ја -
ње. 060/333-56-41. 

КО ТЕЖ 2, тро со бан, 71
м2, I, 45.000. (238), „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (242889)

ГАР СО ЊЕ РА, Са мач ки,
17 м2, II, 12.000, сре ђе на.
(238), „Те сла не крет ни -
не”, 064/668-89-15. 

КО ТЕЖ 2, че тво ро со бан,
83 м2, VI, 50.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (242887)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
57 м2, 33.000. (238), „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (242887)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 40
м2, ВП, 24.500. (238), „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (242617)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 39 м2, јед -
но со бан, про да јем,
23.000. 063/803-05-69.
(242885)

ДВО СОБ НИ, 54 КВМ,
Стре ли ште, 26.000; те сла,
Ми са, нов, 30.000. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (242883)
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ТЕ СЛА, „Дис”, 46, јед но и -
по со бан, те ра са, усе љив,
26.000, до го вор. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (242883)

ЈЕД НО СОБ НИ, 31.000,
цен тар, 15.000; Те сла,
17.000, Ми са, нов,
22.000. (324), „Ме диа”,
315-703, 064/223-99-20.
(242883)

ЈЕД НО СОБ НИ, нов,
19.000, до го вор, но ва
Ми са, вла сник. 063/304-
222. (242879)

ЦЕН ТАР, 63 м2, XII спрат,
38.000. 064/640-40-91.
(242861)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, IV,
ЦГ, 16.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(242872)

КО ТЕЖ 1, ма њи дво со -
бан, 40 м2, 25.000, сре -
ђен. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. 
(242872)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
57 м2, ни жа спрат ност,
ЕТ.  (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. 
(242872)

ТРО СО БАН, 83 м2, две
одво је не спа ва ће со бе,
сре ђен. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (242872)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 62
м2, III, 34.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (242872)

СО ДА РА, дво со бан, сре -
ђен, IV, TA, 26.500. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (242872)

ХИТ НО, Стре ли ште, леп
дво со бан, 53 м2, IV, TA,
22.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (242930)

ШИ РИ цен тар, дво со бан,
52 м2, ВП, екс тра, те ра са,
34.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (242930) 

ТЕ СЛА, код Ми ни Мак си -
ја, нов лукс, 115 м2, I, ЦГ,
по вољ но. 
061/324-40-85. 
(292933)

ТЕ СЛА, дво со бан, 53 м2,
ТA, III, сре ђен, 32.000.
(49), „Му станг”, 
069/226-66-58. 
(242936)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, уре -
дан, 58 м2, III, 30.000.
(49), „Му станг”, 069/226-
66-58. (242936)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
52 м2, VI, ЦГ, уре дан,
25.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. (242936)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 53 м2, I, TA,
уре дан, 24.000. (49),
„Му станг”, 069/226-66-
58. (242936)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, до бар тро -
со бан, 71 м2, IV, ЦГ,
31.000.  (49), „Му станг”,
062/129-94-67. 
(242936)

СА МАЧ КИ, при зе мље, 17
м2, ЦГ, 12.500. (49), 
„Му станг”, 
062/129-94-67. 
(242936)

КНИ ЋА НИ НО ВА, но ви ји
дво со бан, 61 м2, III, плин,
31.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. (242936)

ШИ РИ цен тар, 57 м2, II,
32.000, до го вор. (636)
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05.  (242940)

ТЕ СЛА, од лич но ме сто,
53 м2, I, ЦГ, те ра са, по -
друм. 062/112-33-70.
(242934)

СТАН, 45 м2 + те ра са,
пре ко пу та Та ми шког ке -
ја, жу та фа сад на ци гла, II
спрат, лифт, ЦГ, јед но и -
по со бан, рет ка по ну да.
064/122-66-28. (242945)

ТЕ СЛА, тро со бан, 65 м2,
I, дво ри ште, 60 м2, та ван -
ски про стор, 42.000.
(097) „Пер фект”,
064/348-05-68 (242957)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 65
м2, дво стран, ре но ви ран,
VI, 38.000.  (097) „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(242957)

КО ТЕЖ 1, дво и по со бан,
58 м2, 35.000. (097) „Пер -
фект”, 064/348-05-68
(242957)

МАР ГИ ТА, дво со бан, 56
м2, I, TA, ре но ви ран,
34.000. (097) „Пер фект”,
064/348-05-68 (242957)

КО ТЕЖ, дво со бан, дво -
стран, 59 м2 + те ра са +
оста ва, пр ви спрат,
35.000. (097) „Пер фект”,
064/348-05-68 (242957)

ТЕ СЛА, 53 м2, III, ТА, ре -
но ви ран, 32.000. (097)
„Пер фект”, 064/348-05-
68 (242957)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро и по со -
бан, 82 м2, 46.000, дво со -
бан, 66 м2, 30.000 евра.
(097) „Пер фект”,
064/348-05-68 (242957)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 58
м2, III, усе љив, 30.000.
(300), „Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. (242959)

КО ТЕЖ 2, дво со бан сре -
ђен, 58 м2, II, 32.000.
(300), „Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. (242959)

КО ТЕЖ 2, тро со бан, 64
м2, IV, лифт, ре но ви ран,
41.000. (300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-52.
(242959)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
58 м2, II, TA, 27.000.
(300), „Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. (242959)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 40
м2, ВП, ЦГ, 24.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. (242959)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, 40 м2, без по сред ни -
ка, Стре ли ште. 060/704-
44-73. (4718)

СТРО ГИ цен тар, тро со -
бан, две те ра се, сре ђен,
гип са ни ра до ви, 52.500.
060/566-44-67. (242974)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 63
м2, III, ЦГ, 31.000, до го -
вор. (336), „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01.
(242977)

СО ДА РА, вој не згра де, 61
м2, ВП, ЦГ, без ула га ња,
дво и по со бан, 33.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (242977)

ТЕ СЛА, дво со бан, 52 м2,
IV, ТА, те ра са, од мах усе -
љив, 21.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (242977)

КО ТЕЖ 2, гар со ње ра, 22
м2, IV, лифт, ЦГ, од мах
усе љив, 16.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (242977)

ЦЕН ТАР, 2.0, I, 35.000,
Ко теж 2, 2.0, ВП, 26.000.
(338), „Јан ко вић”, 348-
025. (242985)

ГОР ЊИ ГРАД, но ви ја
град ња, пре леп че тво ро -
со бан, дво стра но ор јен -
ти сан, ЦГ, гас, 85 м2, III,
га ра жа, 61.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (242977)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 2.5, 29.000;
Ми са 37 м2, 19.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.

СО ДА РА, тро со бан, 83
м2, III, ЦГ, 41.000; вој не
дво и по со бан, 40.500.
(396), „Лајф”, 061/662-
91-48. (242986)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs16 Петак, 23. јун 2017.

СТАНОВИ

ПОНУДА



СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво и по со -
бан, сре ђен, ЦГ, 35.000;
тро и по со бан, ре но ви ран,
ЦГ, 46.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (242986)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, II,
31.000; Те сла, дво и по со -
бан, IV, ЕГ, 35.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(242986)

ЦЕН ТАР, нов дво со бан, I,
43.000; ду плекс 136 м2,
90.000; тро и по со бан,
75.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (242986)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, ВП,
27.000; Те сла, 81 м2, ду -
плекс, 48.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(242986)

ПЕ РЕ СЕ ГЕ ДИН ЦА 2, ма -
њи дво со бан 39 м2, при -
зе мље, гас, 25.000.
060/861-83-05. (243027)

ПРО ДА ЈЕМ функ ци о нал -
ну гар со ње ру, но ва Ми са,
при зе мље, 11, по год на за
ло кал, 17.000. 060/552-
34-32. (243048)

НО ВА МИ СА, дво со бан,
III, 57 м2, ТА, 24.,000.
(320), „Пре ми ер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(242981)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, III,
25 м2, ЦГ, 16.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (242981)

ТЕ СЛА, јед но и по со бан,
III, 42 м2, ЦГ, 24.000.
(320), „Пре ми ер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(242981)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, при -
зе мље, 54 м2, ЦГ, 26.000.
(320), „Пре ми ер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(242981)

ЦЕН ТАР, дво со бан, ВПР,
52 м2, ТА, сре ђен, 33.000.
(320), „Пре ми ер”, 352-
489, 063/800-44-30. (242)

ЦЕН ТАР, нов укњи жен
стан, 37 м2, вла сник.
063/208-352. (243061)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, но ви
укњи же ни стан, 48 м2 и
стан 28 м2, вла сник.
063/208-352. (243061)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан стан
у цен тру Стре ли шта. „Ве -
сна 2”,  066/937-00-13. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 54 м2, нов,
укњи жен, при зе мље, ПВЦ,
кли ма, хит но. 062/269-
566. (243079)

ЕКС ТРА по ну да, Стре ли -
ште, нов, укњи жен, 54 м2,
дво со бан, 600 евра/ква -
драт, кли ма, ПВЦ, пар -
кинг, хит но. 
062/269-566. 
(243079)

ЕКС ТРА, Стре ли ште, нов,
44 м2, пот кро вље, укњи -
жен, 20.000 евра, ПВЦ,
кли ма, хит но. 
062/269-566. 
(243079)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве, ку ће
на свим ло ка ци ја ма, ис -
пла та од мах. (679), „Трем
01”, 332-031, 
063/836-23-83. 
(242825)

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”, 064348-05-68.
(242957)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве на
свим ло ка ци ја ма, бр за
ис пла та. (320), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-44-
30. (242981)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, на ме штен, Ко теж 2.
062/401-492, це на 100
евра. 062/294-175. 
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у Ули ци
Ца ра Ла за ра. 
065/602-55-54. (242272)

СТАН 50 м2, Мак си ма
Гор ког, цен трал но гре ја -
ње, кли ма, 100 евра ,
235-17-11, 062/351-
711.(241938)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу на ста рој
Ми си, Вој во ђан ска 97.
061/321-70-83, 064/359-
54-42. (242610)

ИЗ ДА ЈЕМ дво и по соб ни
на ме штен стан на Со да -
ри, ЦГ, III спрат. 063/422-
024 (242379)

ИЗ ДА ЈЕМ нов дво со бан
ком фо ран стан згра да II,
но ва Ми са. 
063/801-09-85. (242442)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со бан
стан (пра зан), гар со ње ру
за сам ца, на ме ште ну,
цен тар. 
063/184-10-57. 
(242838)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан,
62 м2, на Те сли. 
064/857-87-02. 
(242836)

ИЗ ДА ЈЕМ стан 40 м2, Те -
сла. 064/354-69-76.
(242814)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе за рад ни -
ке и сам це. 
064/305-73-01. 
(242850)

ДВО СО БАН стан на Те сли
за из да ва ње.
061/624-30-83. (242892)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, нов, ЦГ, те ле фон,
ин тер нет, кли ма, тел:
062/965-95-07. (242902)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан дво со -
бан стан на Стре ли шту.
Тел: 064/493-00-55.
(242892)
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ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен, дво -
со бан стан, 64 м2, у стро -
гом цен тру. Тел. 061/621-
32-18. (242881)

ТЕ СЛА, јед но и по со бан,
ви со ко при зе мље, ТА пећ,
ре но ви ран, пра зан.
064/313-89-72. (242845)

СТАН по вољ но за ђа ке,
са ми це, сам ца. Тел: 532-
953, 064/393-56-09.
(242855)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на -
ме штен стан, Ко теж 2.
060/333-27-42. (242844)

ЈЕД НО И ПО СО БАН, дво -
ри шни, ком фо ран, на ме -
штен стан, ТА пећ, гас,
ка блов ска.064/313-89-72.
(242932)

СО ДА РА, из да јем, дво со -
бан стан, кли ма, ка блов -
ска, пра зан, усе љив, до го -
вор. 061/336-69-99.
(242935)

СТАН че тво ро со бан, у ку -
ћи, гре ја ње, плин, мо же
по слов ни про стор, Ко теж.
061/223-93-29. (242953)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан,
јед но и по со бан, на ме штен
стан са гре ја њем, но ва
Ми са.069/301-51-
13.(4718)

ИЗ ДА ЈЕМ но ви ју ку ћу,
120 м2 са окућ ни цом у
цен тру Стар че ва.
063/502-211. (242961)

ИЗ ДА ЈЕМ, јед но со бан
стан, ЦГ, на ме штен, сам -
ци ма-уче ни ци ма. Цен тар,
пи ја ца. 063/824-50-38.
(242962)

СТРО ГИ ЦЕН ТАР, јед но и -
по со бан на ме штен стан,
кли ма, ЦГ, SBB. 061/179-
90-64, 065/251-45-43.
(242965)

ГАР СО ЊЕ РА по лу на ме -
ште на, Ко теж 2, 22 м2,
ЦГ,сре ђе на. 064/536-91-
89, 062/577-553. 

ИЗ ДА ЈЕМ сам цу на ме -
ште ну со бу, упо тре ба ку -
хи ње и ку па ти ла. 321-408
(242702)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед -
но со бан стан, Ко теж 1.
065/681-31-47. (242709)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан у цен тру, и Стре ли -
шту. 060/721-21-04.
(242715)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед -
но со бан стан, Со да ра, на
ду жи пе ри од. 
064/902-29-53. 
(242709)

У СА МАЧ КОМ из да јем
на ме ште ну гар со ње ру 80
евра, про да јем 14.000 !
062/361-676. (242723)

ДВА  НА МЕ ШТЕ НА јед -
но соб на дво ри шна + гар -
со ње ра + дво со бан по лу -
на ме штен, згра да, Стре -
ли ште. 362-406, 
064/218-83-45. 
(242694)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан дво со -
бан стан 60 м2, V спрат,
на Те сли. 
064/130-59-30. 
(242690)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан
Ко теж 2. 063/721-65-13.
(242679)

ДВО СО БАН, 58 м2, ЦГ,
те ле фон, кли ма, IV спрат,
Ко теж 1. 063/803-14-86.
(242686)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на но вој
Ми си. По вољ но. 065/372-
52-50. (242684)

ДВО И ПО СО БАН  стан,
ЦГ, те ле фон, кли ма, Ко -
теж 1, IV  спрат. 063/803-
14-86. (242288)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед -
но со бан стан, на Стре ли -
шту, на ду же, сре ђен.
064/305-71-60. (242757)

ИЗ ДА ЈЕМ стан 75 м2 у
стро гом цен тру, ком плет -
но на ме штен. 064/489-
00-59. (242766)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Но во -
се љан ском пу ту, по вољ но,
064/390-34-91. (242728)

ГАР СО ЊЕ РА цен тар, пот -
пу но на ме ште на у згра ди
дру ги спрат. 
064/992-91-61. (242733)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру у
Са мач ком. 064/351-18-
78. (242741)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед -
но со бан стан, по че так
Ко те жа 2. Тел. 013/310-
065, 064/929-98-49. 

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан по лу-
на ме штен стан, ТА, згра -
да, I спрат, Те сла, на ду -
же. 062/149-16-36. (2429)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи дво со бан
на ме штен стан на Ко те жу
2. Тел. 011/397-23-86,
064/382-61-63. (242750)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан, не -
на ме штен стан, Ко теж 2,
ЦГ, II спрат. 060/605-65-
07. (242781)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан на Те сли до бра ло -
ка ци ја. Усе љив  од 01. ју -
ла. 064/983-16-20.
(242788)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан
35 м2, Ка ра ђор ђе ва.
063/755-81-09. (242802)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, цен тар 50
ква дра та, ЦГ. Тел.
061/770-027. (242801)
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ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, цен тар,
19 м2, 50 евра, уна пред.
013/315-707, 064/262-54-
65 (242374)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 21 м2,
бли зи на пи ја це, Ла ва Тол -
сто ја. 333-058. (242388)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на Стре -
ли шту, В. Пе тро ви ћа, 22
м2, 150 евра. 063/234-
419. (242765)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, З. Јо ви -
на 5, по вољ но. 060189-
45-45. (242761)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ки -
оск у ра ду за про да ју ко -
ки ца, би о хра не и сла до -
ле да у Ње го ше вој ули ци.
Тел. 062/772-787. (ф)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал са две
кан це ла ри је опре мље не,
кли мом, цен тар. 062/377-
345, 065/416-49-78.
(242835)

ЛО КАЛ, Но во се љански
пут 99, скре та ње „Ро дић”,
20, 56 м2, по вољ но.
061243-31-33. (242811)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у цен тру
Ја бу ке, 25 м2. Тел.
064579-16-15. (242793)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла,
цен тар, је дан опре мљен
са лон леп чо те, по вољ но.
063/734-82-31. (243014)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 37 м2,
код ула за у Зе ле ну пи ја -
цу. 060/351-03-56.
(243026)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 м2, из -
ме ђу Poco-Loco и Ку пеа,
Бра ће Јо ва но вић 11.
063/622-209. (243028)

ФРИ ЗЕР СКИ са лон, опре -
мљен,у цен тру Бре стов ца
из да јем или на про це нат.
Тел. 064/700-37-38.
(242842)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни
про стор 52 м2, ТЦ Змај
Јо ви на 2. 060/562-62-96.
(242914)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, ма га цин,
ра ди о ни цу у цен тру.
064/267-72-17. (242911)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни про -
стор по го дан за ме ди цин -
ске де лат но сти, софт вер -
ске фир ме, итд, 25 + 55
м2, два ку па ти ла, две кли -
ме, ду плекс, нов. Цен тар
код ста рог СУП-а.
064/255-79-24. 
(242888)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ за
стан, ло кал од 39 м2, у
цен тру Стре ли шта.,
Тел.064/267-71-74.
(242884)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 м2, до
ули це, из лог, цен тар.
063/314-803. 
(242846)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 110 м2,
ма га цин 100 кв и кан це -
ла риј ски про стор. АЦ
„Зве зда”, Сте ва на Шу -
пљик ца 88. 063/278-250.
(242863)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 15 м2, у
про ла зу и кан це ла ри ју 25
м2. Вој во де Пут ни ка 29.
063/278-250. (242863)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код Ау -
то бу ске ста ни це.,
063/725-71-70. (242941)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, Ла ва
Тол сто ја 5. 063/194-81-
95. (242948)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал од 26 м2,
у стро гом цен тру.
060/703-05-65. (4718)

ПО ТРЕ БАН во зач, Б и Ц
категоријe. Во жња ка ми -
о на и грај фе ра. 065/551-
17-22, 065/525-41-45.
(СМС)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца са
ис ку ством за рад у пре -
хра ни. Тел. 063/864-70-
55. (СМС)

ПО ТРЕБ НА про да ва чи ца
за рад у пе ка ри. Зва ти
рад ним да ни ма до 15
сати. 063/680-594.
(242249)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ – по -
треб не рад ни це за рад на
ро шти љу, ло кал у цен тру.
063/834-88-10. 
(242325)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ – по -
треб не рад ни це за рад на
ро шти љу, ло кал у Бра ће
Јо ва но вић. 
063/897-55-04. (242325)

ПРО ДАВ НИ ЦИ во ћа и по -
вр ћа по треб на рад ни ца
са ис ку ством. 063/755-
35-20. (242584)

КА МИ ОН СКИ пре воз до
два ку би ка, шљу нак, пе -
сак, се ја нац, шут.
062/355-154. (242432)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це са
ис ку ством за рад на ши -
ва ћим ма ши на ма. Тел.
063/776-08-68. (242615)

ФИР МИ „DARMIL” по -
треб ни ши ва чи за рад на
ин ду стриј ским ма ши на -
ма. 063/218-795, Дар ко.
(242642)

ПО ТРЕ БАН ме ди цин ски
тех ни чар у пен зи ји са ми -
ни мум три го ди не рад ног
ис ку ства у стру ци. При ја -
ва, плус пла та. Рад од ку -
ће. 061/627-80-544.
(242678)

ФИР МИ ,Пре во зник” д. о.
о. Из Бе о гра да по треб ни
во за чи Б ка те го ри је за
до ста ву хле ба и пе кар -
ских про из во да на те ри -
то ри ји Бе о гра да. Кон такт
осо ба за за ка зи ва ње ин -
фор ма тив ног раз го во ра и
при ја ву за рад је Ол га То -
до ро вић. 060/864-07-71.
(242687)

ПО ТРЕ БНИ рад ни ци за
гра ђе вин ску ли ма ри ју, са
и без ис ку ства. 063/663-
464. (242782)

ПО ТРЕБ НЕ ко но ба ри це
Ка феу „Па ци фи ко”.
061/236-32-87, 060/319-
05-77. (242762)

ПО ТРЕБ НИ во за чи Ц и Е
ка те го ри је. Тел.  063/899-
92-87, 062/602-965. 

ПО ТРЕБ НА же на за чу ва -
ње ста рих ли ца у Не мач -
кој, ма ло по зна ва ње не -
мач ког је зи ка. Тел.
062/571-007. 
(242777)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло ну на
Стре ли шту по тре бан рад -
ник са ис ку ством.
060/324-27-22. (242272)

МЕ ДИ ЦИН СКЕ се стре,
да ва ње те ра пи је, ку па ње
и не га бо ле сни ка.
063/737-59-60. (242817)

ПО ТРЕ БАН мај стор са
ви ше го ди шњим ис ку -
ством, за рад у штам па -
ри ји, си то-штам па на тек -
сти лу. Се ди ште фир ме у
Бор чи. Рад но вре ме од 7
до 15, су бо та и не де ља се
не ра ди. Пла та од лич на.
063/262-470. (2428159

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци са
рад ним ис ку ством за рад
у про дав ни ци ме шо ви те
ро бе. Про дав ни ца се на -
ла зи у Кр ња чи, Бе о град,
Зре ња нин ски пут 66-б.
Кон такт тел. 
063/291-818. (ф)

СА ЛО НУ хит но по треб на
му шко-жен ска фри зер ка
за озбиљ ну и ду гу са рад -
њу. Усло ви од лич ни.
064/255-57-31. (242973)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за
рад у ка фи ћу у Ста р че ву.
065/257-25-79, Иван.
(242918)

ПЕ КАР, по моћ ник на пе -
ћи и про да ва чи ца у пе ка -
ри. 064/120-09-42.
(242912)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за
рад у мар ке ту „Бом бон -
чић”. До ћи у су бо ту, 24.
ју на 2017, у др Жар ка
Фо га ра ша 36 од 18 до 20
са ти. (242907)

ПО ТРЕБ НИ во за чи – фи -
зич ки рад ни ци са Б или Ц
ка те го ри јом за ди стри бу -
ци ју пи ћа на те ри то ри ји
ју жног Ба на та. 062/446-
285. (242877)

АУ ТО-ЦЕН ТРУ „Љу би чић”
по треб ни мај сто ри и уче -
ни ци. 063/372-231,
013/344-011. (242864)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦИ по -
тре бан рад ник. Мо ше Пи -
ја де 86. 063/865-27-76.
(242868)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за
рад у про дав ни ци обу ће
ViB shoes. CV по сла ти на
vibshoes@gmail.co
(242927)

ПО ТРЕ БАН сто лар, рад
са пло ча стим ма те ри ја -
лом, Пан че во. 060/600-
14-52. (242942)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци и
по сло во ђа у про из вод њи
у пре храм бе ној ин ду стри -
ји и во зач Ц ка те го ри је.
377-230, 064/643-41-22,
064/259-96-62. (242972)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за
рад у про да ји у ре сто ра -
ну и пи це ри ји. Тел. 377-
230, 064/643-41-22.
(242972)

ФИР МА EVEREST DMD 
d. o. o. рас пи су је кон курс
за бра ва ром мон те ром –
два из вр ши о ца. 
063/770-57-73. 
everestdmd@gmail.com
(243012)

РЕ СТО РА НУ  Poco-Loco
по треб на по моћ на рад ни -
ца за рад у ку хи њи.
013/355-333, 064/874-03-
01. (243009)

ПО ТРЕБ НЕ струч не рад -
ни це са ло ну ле по те „La
vida De Ela”. 
063/734-82-31. 
(243014)

КРЧ МА „Ша ре ни ца” тра -
жи озбиљ не ко но ба ри це.
064/349-93-43. (243030)

ПО ТРЕБ НЕ де вој ке за по -
сао ко но ба ри це,  Sportisi-
mo, Ко теж 2. 063/361-
777. (243035)

РАД НИ ЦЕ са ис ку ством
по треб не за рад у пе ка ри.
065/330-48-04. (243022)

АКУ СТИЧ НИ дуо, (кла ви -
ја ту ре, ги та ра, во кал),
тра жи со ли сту на не ком
од сле де ћих ин стру ме на -
та – кла ри нет, ви о ли на,
фла у та, алт сак со фон.
061/412-44-50. (243039)

ПО ТРЕ БАН ко но бар, ко -
но ба ри ца, са ис ку ством
за рад у ре сто ра ну „Арч”.
063/508-719. (243040)

ПО ТРЕ БАН до мар, чу вар
на те ни ским те ре ни ма,
днев ни ца 700 ди на ра.
060/362-22-26, 061/674-
02-29. (243060)

ПО ТРЕ БАН пе кар, мо же
и при у че ни., 064/403-51-
32. (243068)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за
рад у пи це ри ји. 065/512-
13-91. (242976)

УДРУ ЖЕ ЊУ ри бо ло ва ца
„Мар ко Ку лић”, Оба ла
Та ми ша б.б. по треб на ко -
но ба ри ца/ко но бар на од -
ре ђе но вре ме. До ћи лич -
но или по зва ти 066/343-
998. (242982)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за
рад на Сто ва ри шту. Тел.
061/655-86-22. (242983)

ПО ТРЕ БАН рад ник у сер -
ви су бе ле тех ни ке.
063/771-24-16, 013/301-
300. (242999)

ВЕ ЛЕ ПРО ДА ЈА Papirus
plus тра жи ко мер ци ја ли -
сту са прет ход ним ис ку -
ством. 060/444-30-57.
(243077)

ПО ТРЕБ НИ ко но бар и
ани ма тор за рад у игра о -
ни ци „Остр во с бла гом” у
Авив пар ку. 062/333-502.
(243076)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц ка те -
го ри је за по вре ме не во -
жње. Тел. 064/390-04-50.
(243080)

ХТЗ „Viva” d. o. o. из Пан -
че ва по треб на де вој ка за
рад у про да ји (ве ле про -
да ја-ма ло про да ја). 
CV по сла ти на 
zoran@htzviva.rs
(243080)

ШЉУ НАК пе сак, се ја нац,
од воз шу та ма лим и ве ли -
ким ки пе ром. 064/664-
85-31, 013/342-338.
(СМС)
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ИЗ ДА ЈЕМ ре но ви ран 2.0
стан на Ко те жу 2, 62 м2.
063/367-178. (242803)

ЈЕД НО СО БАН на ме штен
са гре ја њем, но ва Ми са.
Тел: 064/318-90-95.
(242822)

СТАН 50 м2, Те сла, пре ко
пу та Мол пум пе, ви со ко
при зе мље, ТА, кли ма, на -
ме штен, 130 евра.
063/370-670. (222839) 

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру у Са мач ком.
062/859-77-79. (242987)

НА МЕ ШТЕН ма њи стан,
из да јем, ка блов ска, ин тер -
нет, бли зу цен тра.
061/204-76-26. (243002)

ИЗ ДА ЈЕМ стан јед но со -
бан, Гор њи град. 064/137-
47-89. (243034)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи стан. Тел.
013/355-815, 062/887-17-
55. (243019)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан
на Ке ју, тел. 063/168-43-
22. (243021)

НА МЕ ШТЕН јед но и по со -
бан стан, но во град ња, ТА,
код хо те ла Та миш, 80
евра. 064/122-48-07.
(243063)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан-јед но со -
бан стан на Со да ри тел.
063/322-006. (243070)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру, ши ри цен тар, 100
евра, гре ја ње гра тис.
060/340-70-60. (242071)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у цен тру.
061/288-47-85. (243077)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан стан на
Стре ли шту, ЦГ, 54 м2.
063/171-92-12. 
(243085)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни про -
стор у Ја бу ци, 200 м2, по -
го дан за про из вод њу.
063/386-352. 
(242463)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, Сте ва на
Шу пљик ца, на глав ном пу -
ту. 064/370-79-47.
(242489)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на Стре -
ли шту, цен тар, сре ђен, за -
шти ћен. 065/966-66-61.
(242337)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал, ТЦ
„Тру бач” на II спра ту, 20
м2, 14.000 евра. 
060/067-11-44. 
(242278)

ЛОКАЛИ

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ПОСАО

ПОНУДА
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Оп шта бол ни ца Пан че во, об ја вљу је

ЈАВ НИ ПО ЗИВ

      За  до ста вља ње пи сме них по ну да ра ди кон ти ну и -
ра ног от ку па пла стич них ка ни сте ра, за прем ни не 10
ли та ра са пла стич ним че пом, за пе ри од од 1. 07.2017.
до 1. 07.2018. го ди не.
      Рок за до ста вља ње по ну да је 8 да на од да на об ја -
вљи ва ња огла са у не дељ ном ли сту „Пан че вац”.
      По ну де се до ста вља ју у за тво ре ним ко вер та ма на
адре су: Оп шта бол ни ца Пан че во, 26000 Пан че во, Ул.
Ми ло ша Тре бињ ца бр. 11 или не по сред ном пре да јом
на пи сар ни ци Оп ште бол ни це Пан че во, Пан че во, Ул.
Ми ло ша Тре бињ ца бр.11 у у за тво ре ној ко вер ти са на -
зна ком – „По ну да за от куп ка ни сте ра – не отва ра ти”.
      Пра во уче шћа има ју до ма ћа и стра на прав на ли ца
ко ја има ју ре ги стро ва ну де лат ност и до зво лу за от куп
и про мет пла стич не ам ба ла же.
      Са нај по вољ ни јим по ну ђа чем Оп шта бол ни ца
Пан че во ће за кљу чи ти уго вор о от ку пу, тј. ку по про да -
ји у ком се нај по вољ ни ји по ну ђач оба ве зу је да се у све -
му мо ра при др жа ва ти про пи са у ве зи са еви ден ти ра -
њем, тран спор том и да љим ко ри шће њем пла стич них
ка ни сте ра, као и да во ди еви ден ци ју о кре та њу от па да.
      Не бла го вре ме не и не пот пу не по ну де се не ће раз -
ма тра ти.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО

РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
за издавање у закуп пословног простора – локала

– Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине 10,52
м² на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења б.б, по
почетној цени од 1.000,00 динара по метру ква-
дратном.

– Локал бр. 13 у ламели 1, укупне површине 10,52
м² на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења б.б., по
почетној цени од 1.000,00 динара по метру ква-
дратном.

      Рок за достављање понуда је 8 дана од дана обја-
вљивања Конкурса.
      Ближи услови Конкурса биће истакнути на огла-
сним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија
Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и „Зелене пи-
јаце” у Панчеву.

„LIVEX” DOO

Livnici u Pančevu potrebni radnici – više izvršilaca
mašinske struke:
– Pomoćni radnici, brusači, radnici u završnоj obra-

di odlivaka, bravari
Poželjno mlađe osobe, sa iskustvom na sličnim poslo-
vima.
Prijave na telefon 013/370-575, mob. 064/641-77-66 i
064/641-77-67. 

„PRO GARD” d. o. o. Be o grad 
tra ži lju de za po zi ci ju slu žbe ni ka obez beđe nja

Uslu ga se pru ža kli jen tu na te ri to ri ji opšti ne Panče vo. 

Ce na rad nog sa ta iz no si 140 di na ra ne to. Slu žbe ni ci ma

obez beđe nja se pla ća ju troš ko vi pre vo za (u za vi sno sti od

zo ne) kao i rad pra zni ci ma, u skla du sa od red ba ma Za ko -

na o ra du. 

Svi slu žbe ni ci obez be đe nja pot pi su ju Ugo vo re o ra du.

Pri ma nja se is plaću ju, u ce lo sti, pre ko ra ču na ban ke za

sve efek tiv ne sa te ko je od ra de na objek tu. 

Pred nost pri li kom oda bi ra ima ju slu žbe ni ci obez be đe nja

sa ste če nom li cen com MUP-a, od no sno ured ni rad ni ci u

do br oj fi zič koj kon di ci ji. 

Pri ja ve za raz go vor kan di da ti mo gu oba vi ti na broj te le -

fo na: 066/848-37-13, sva kog rad nog da na, u pe ri o du od

11 do 15 sa ti.

OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKA UPRAVA
Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu 
delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, 
imovinsko pravne i inspekcijske poslove

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE 

O POTREBI PROCENE UTICAJA 
NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je podnet zahtev za odlučivanje
o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta di-
stributivnog gasovoda od Pe cevi pritiska do 4 bar za
snabdevanje naseljenih mesta Uzdin i Putnikovo sa
korisničkim gasovodnim priključcima na lokaciji, uli-
ce naseljenih mesta Uzdini i Putnikovo, na parcelama sa
sledećim brojevima : 2376, 2346, 2375, 2393, 2392,
2402, 2371, 2364, 2365, 2374, 2373, 2372, 2351, 2382,
2383, 4815, 8030, 2401, 2378, 2377, 2395, 2381, 2380,
2379, 2339/2, 7971, 7916, 2352, 2353/1, 2384, 8011,
8013, 8007, 8015, 8014, 8012, 2361, 2390, 2389, 2367,
2368, 2355, 2388, 2387, 2347, 2348, 2349 i 2350 sve u
K.O. Uzdin na teritoriji Opštine Kovačica, nosioca pro-
jekta Preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i
trgovinu prirodnog gasa JP „SRBIJAGAS” iz Novog Sada,
Narodnog fronta br. 12.

Uvid u podatke i dokumentaciju uz zahtev nosioca pro-
jekta, može se izvršiti u prostorijama SO Kovačica, u pe-
riodu od 20. 06. 2017. do 29. 06. 2017. godine, u vreme-
nu od 10 do 14 sati.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obavešte-
nja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje o
zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja pred-
metnog projekta na  životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od isteka roka iz stava
3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za
predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu
sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

„FSH JA BU KA” d. o. o. Панчево 

Расписује конкурс за:

Руководиоца службе рачуноводствених послова
Опис посла:
– Контрола комплетне финансијске документације
– Књиговодствена евиденција свих пословних проме-
на у главној књизи и помоћним књигама
– Обрачун производње
– Обрачун пореза на додату вредност и припрема од-
говарајућих пореских евиденција
– Обрачун пореза на имовину и израда одговарајуће
пореске пријаве
– Самостална израда годишњих финансијских изве-
штаја
– Обрачун пореза на добит
– Сарадња са пореским органима
– Сарадња са ревизорима
Услови: 
– Виша или висока стручна спрема економског усме-
рења
– Минимум пет година релевантног радног искуства
– Самосталност у раду
Mail адреса на коју можете слати  CV je 
oglasi@fsh-jabuka.rs
Конкурс је отворен до 07. 07. 2017. године

МОН ТА ЖА хи дро фо ра,
хи дро ци ла, ра зних вр ста
пум пи на бу на ре за на -
вод ња ва ње. Тел. 063/173-
11-90. (СМС)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав ке
шпо ре та, бој ле ра, ин ди -
ка то ра, раз вод них та бли,
ин ста ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88. (242006)

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. (241142)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње
дим ња ка, ко тло ва, ка ље -
вих пе ћи. 063/155-85-95.
(242010)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе
ка ми о ном, еки па рад ни -
ка, по вољ но. Вук.
064/176-91-85, 
063/278-117. (241986)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње во -
де, ка на ли за ци је, ка би на,
сла ви на, бој ле ра, ко тли -
ћа. 063/836-84-76.
(241768)

АЛУ МИ НИ ЈУМ СКА огра -
да, ге лен де ри, АЛУ, ПВЦ
сто ла ри ја, пре воз, мон та -
жа. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (241777)

СЕР ВИС ро ло-ко мар ни ка,
ро лет ни, сто ла ри је, за ме -
на гурт ни, ста ка ла.
063/801-84-76, 065/801-
84-76. (241777)

ПАР КЕТ: по ста вља ње, хо -
бло ва ње ста рог пар ке та,
по ли ра ње и ла ки ра ње.
Де бе ља ча. 063/822-94-82,
063/865-45-31. 

АЛУ-ПВЦ сто ла ри ја, ро -
лет не, ко мар ни ци, ве не -
ци ја не ри, тра ка сте за ве -
се, угра ђу јем, по пра вљам.
063/882-25-09.

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац
од 1 до 5 м³, од воз шу та
са уто ва ром, ру ше ње.
063/771-55-44.  
(242344)

КО СИМ тра ву три ме ром,
по вољ но, дво ри шта и воћ -
ња ке. Зо ран. 061/683-67-
48, 064/438-12-46.
(242341)

АУ ТО-ПРИ КО ЛИ ЦЕ, из да -
ва ње 10 евра дан. По зо -
ви те, 064/235-08-15.
(242418)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње,
фар ба ње сто ла ри је, гипс
ра до ви, чи сто, по вољ но,
ква ли тет но. 
063/304-476. 
(242790)

МЕ ДИ ЦИН СКЕ се стре са
ис ку ством. Не га ста рих и
бо ле сних, те ра пи ја, ка те -
те ри. 060/067-61-05.
(242794)

ТВ и са те лит ске ан те не,
мон та жа и ди ги та ли за ци -
ја ва шег ТВ-а-. 064/866-
20-70. (242696)

НУ ДИМ по моћ по крет ним
и по лу по крет ним осо ба -
ма. Ку ва ње и спре ма ње
ста на. 061/683-09-29.
(242695)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од -
гу ше ње ку па ти ла, ка на ли -
за ци је, по прав ке, за ме на,
адап та ци је ку па ти ла.
013/313-657, 064/495-77-
59. 0(242712)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: по -
прав ка ста рих, уград ња
но вих, сер вис, мон та жа
са ни та ри ја, од гу ше ња.
062/382-394. (242774)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње,
кре че ње, фар ба ње сто ла -
ри је, пен зи о не ри ма по -
пуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42. (242734)

ЗА МЕ НА по ло мље ног
цре па, по прав ка кро ва,
чи шће ње олу ка, кре че ње,
по вољ но. 065/535-24-56.
(242748)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре свла чи
на ме штај, са ис ку ством,
тра жи по сао. 
064/120-77-64. (242736)

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. (242791)

СТО ЛАР СКЕ услу ге, ку хи -
ње, пла ка ри и по ме ри,
оправ ке, пре прав ке. 
371-274, 064/176-88-52.
(242833)

НЕ ГА ста рих, бо ле сних и
ин ва лид них ли ца, за ка зи -
ва ње и прат ња до ле ка ра.
063/868-04-51. (242830)

МА ТЕ МА ТИ КА, ста ти сти -
ка, фи зи ка, ин фор ма ти -
ка, мо гућ ност ме сеч ног
пла ћа ња, про фе сор. Цен -
тар. 013/353-569,
066/405-336, 061/603-94-
94 (2428907)

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. 064/341-79-60.
(242799)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац,
од воз шу та ма лим ки пе -
ром до 2 ку би ка.
065/334-23-38. (242975)

КО ШЕ ЊЕ тра ве, ко ро ва,
оба ра ње ста ба ла, од но -
ше ње ства ри и шу та.
064/122-69-78. (242852)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: ку -
па ти ла, по прав ке, пре -
прав ке, вен ти ли, од гу ше -
ње, ка на ли за ци је од мах.
063/269-173. (242913)

КЕ РА МИ ЧАР, ква ли тет но,
по у зда но, по вољ но.
063/318-780. (242891)

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. (242887)

СПРЕ МАМ ку ће и ста но -
ве, ако вам тре ба по зо ви -
те. Тел. 064/278-71-20.
(242871)

КЛИ МЕ и елек тро ин ста -
ла ци је, сер вис и мон та жа,
бр зо, ефи ка сно, по вољ но.
065/305-73-92. (242865)

ПО ПРАВ КА, сто ла ри ја,
бра ва ри ја, са ни та ри је,
мон та жа бој ле ра, шпо ре -
та, гре ја ча. Сло бо дан.
063/865-80-74. (242858)

СЕ ЧЕ ЊЕ и це па ње огрев -
ног др ве та. Бо са нац.
064/357-82-08. 

ПО ПРАВ КА кро во ва и
оста лих гра ђе вин ских ра -
до ва. 064/866-25-76,
013/361-601. (242851)

КО ШЕ ЊЕ, бе то ни ра ње,
ру ше ње ку ћа, чи шће ње
та ва на, по дру ма.
061/131-86-26. (242852)

РА ДИ МО све фи зич ке по -
сло ве: ру ше ња ку ћа, раз -
би ја ње бе то на, бе то ни ра -
ње, ко ше ње тра ве, итд.
060/035-47-40. (242852)

РА ДИМ изо ла ци ју рав них
кро во ва, те ра са, ку па ти -
ла, тра жим по сао. 345-
874, 062/235-839.
(242928)

КО ШЕ ЊЕ тра ве, ко ро ва,
све по вр ши не и де сти на -
ци је, ши ша ње огра де, се -
ча др ве ћа. 061/301-49-58.
(2422926)

РА ДИ МО  фи зич ке по -
сло ве, шут, ис ко пи, ште -
мо ва ња и дру го. 065/600-
05-30.  (242938)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске.
Алек сан дар. 013/351-073,
064/157-20-03. (242939)

ПРЕ ВОЗ ства ри, ком би јем
– 061/616-27-87, или пик-
апом – 061/629-80-40.
(242949)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње,
сто ла ри ја, по вољ но. Мо -
гућ сва ки до го вор.
061/288-20-19. (242950)

НЕ ЗНА ТЕ ку да са сво јим
на ме шта јем?! Же ли те да
вам га при чу ва мо?! До ћи
ће мо, узе ти и вра ти ти ка -
да и где же ли те. 060/518-
98-50. (242951)

ПЕ ДИ КИР, ура сли нок ти,
кур је очи, ма са жа ре лакс,
те ра пе ут ска. 013/351-907,
061/308-95-86. (242954)

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са ње,
ре но ви ра ње кро во ва, сти -
ро пор, ба ва лит, фа са де,
кре че ње, по вољ но.
063/865-80-49. (4718)

КЕ РА МИ ЧАР, при пре ма и
по ста вља ње свих вр ста
ке ра мич ких пло чи ца. 
По вољ но. 
Тел. 063/744-08-24.
(242991)

СВЕ вр сте фи зич ких по -
сло ва, уто вар/ис то вар ро -
бе, се лид бе, се че ње/це па -
ње др ва, ко ше ње тра ве,
раз би ја ње бе то на, чи шће -
ње по дру ма, та ва на и шу -
па и слич ни по сло ви. Де -
јан, 061/626-14-50.
(2430329

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са ње,
гле то ва ње и кре че ње. По -
вољ но. 061/659-70-31.
(243064)

КЛИ МА сер вис, до пу на,
уград ња, нај по вољ ни је.
064/520-48-80, 063/740-
83-98.  (243069)

КО ШЕ ЊЕ тра ве, ши ша ње
огра де. 069/130-35-91.
(243085)

ЧИ СТИ МО шут, та ва не,
по дру ме, ра ди мо нај по -
вољ ни је. 061/321-77-93.
(243083)

ПАР КЕТ по ста вљам и хо -
блу јем, мај стор с ду го го -
ди шњим ис ку ством из Де -
бе ља че, с ма те ри ја лом
или без ње га. Но ле (имам
и пар кет), 013/665-220,
063/847-74-38. (243004)

ПО ВОЉ НО. Пре воз ро бе,
се лид бе ком би јем, це на
по до го во ру. 064/147-14-
77, 013/311-514. (238245)

ПРЕ ВОЗ ма лим ки пе ром,
шљу нак, пе сак, се ја нац,
ри зла, шут, уто вар.
063/246-368. (242469)

СЕ ЛИД БА – пре воз 1000
дин. Мо гућ ност рад ни ка,
по пуст на ван град ске.
063/174-77-69 (242381)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦА „Би -
бац”, ан ти бак те риј ско и
дез ин фек ци о но пра ње те -
пи ха, од воз, до воз.
066/001-050, 063/329-464 

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац,
ри зла, од воз шу та ма лим
и ве ли ким ки пе ром.
064/648-24-50. 

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац,
ру ше ње обје ка та, уто вар
шу та, раз би ја ње бе то на.
063/218-894. 

КА МИ ОН СКИ пре воз до 2
м³, шљу нак, пе сак, се ја -
нац, шут. 064/648-24-50. 

ИС КОП ба ге ри ма: те ме -
ља, по дру ма, сеп тич ких
ја ма, ка на ла, на си па ње
те ре на. 063/218-894.

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ ка ми о -
на са кор пом за рад на ви -
си ни, се че ње др ве ћа, ва ђе -
ње па ње ва. 063/218-894.

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ те ле -
хен де ра ви си на ди за ња до
17 м, но си во сти 4 то не.
064/668-97-86. 

ИС ТО ВА РИ/УТО ВА РИ ви -
љу шка ри ма на свим те ре -
ни ма, до 10 то на.
063/218-894.
(4713)

РУ ШЕ ЊЕ обје ка та, се че -
ње и раз би ја ње бе то на,
уто вар шу та, пре воз 
ма те ри ја ла. 
064/668-97-86. 

КР ЧЕ ЊЕ и ко ше ње, се че -
ње ви со ких др ве ћа, чи -
шће ње пла це ва, ва ђе ње
па ње ва. 064/668-97-86. 

KIZZA – ис то вар/уто вар
ро бе ви љу шка ри ма, пре -
воз шљун ка, пе ска, се јан -
ца, ри зле, ру ше ње обје ка -
та, ис коп ба ге ри ма, раз -
би ја ње и се че ње бе то на,
на си па ње и на би ја ње те -
ре на. 064/648-24-47. 

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ



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.selidbepancevo-bo-
ris.ser.rs. (242907)

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.
(242907)

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. (242907)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе
„Бом бон чић(4712)” – 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.selidbepancevo-bo-
ris.ser.rs. (242907)

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. 
(242907)

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.
(242907)

ЛА ЛЕ – пре во зим ки пе -
ром по вољ но: пе сак,
шљу нак, се ја нац, ту ца ник,
од во зим шут. 064/354-69-
94, 063/754-02-72.
(242925)

БАЛ ТО КАД ка да, об но ва
гла зу ре, пла сти фи ци ра -
ње, 28 го ди на с ва ма, га -
ран ци ја. 
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-
30-18. (241345)

РА ДИ МО зи да ње, бе то ни -
ра ње, по прав ка ста рих,
но вих кро во ва, фа са де.
013/664-491, 063/162-53-
89. (242119)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР. Од -
гу ше ње ку па ти ла, ка на ли -
за ци је, во до вод не адап та -
ци је, за ме на вир бли, вен -
ти ла, ба те ри је, са ни та ри -
је, при кључ ка во де и ка -
на ли за ци је. Од 0-24 са та,
пен зи о не ри ма екс тра по -
пуст. До ла зим од мах.
013/235-39-21, 064/290-
45-09, 061/348-20-00.
(242336)

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”.
013/301-300, 063/771-24-
16 (241511)

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. 013/331-657,
063/777-18-21, 064/495-
77-59. (242712)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ске ске ле,
ме тал не под у пи ра че, ме -
ша ли це за бе тон.
064/351-11-73. (242725)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ЦО
2 апа ра та, про да ја по лов -
них, елек три чар, ау то-
елек три чар. Де јан,
063/800-01-96. (242756)

АЛУ и ПВЦ сто ла ри ја по
ме ри. Нај бо ље це не у гра -
ду. www.stolarijaalnis.rs
063/308-890. 
(242758)

КЛИ МЕ свих ти по ва и
про из во ђа ча сер ви си ра -
мо, по пра вља мо и угра -
ђу је мо са га ран ци јом,
овла шће ни сер вис.  „Фри -
го тех ник”, 361-361,
064/122-68-05. 
(242971)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи -
де ре,  кли ме, шпо ре те,
бој ле ре по пра вља мо ква -
ли тет но са га ран ци јом.
„Фри го тех ник”, 361-361,
064/122-68-05. (242660)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од -
гу ше ње ку па ти ла и ка на -
ли за ци је, во до вод не
адап та ци је, за ме на вир -
бли, ба те ри ја, вен ти ла и
са ни та ри ја, све за во ду,
0-24, пен зи о не ри ма екс -
тра по пуст, до ла зим од -
мах. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/631-
51-41. (242809)

КРО ВО ВИ, пра вље ње,
пре прав ке ста рих, хи дро-
тер мо изо ла ци ја кро во ва,
наш или ваш ма те ри јал,
нај по вољ ни је. 064/466-
42-14. (242862)

ЛИ МА РИ ЈА гра ђе вин ска,
из ра да, мон та жа, пре -
прав ке ста ре, кро во по -
кри вач ки ра до ви, све вр -
сте ли ма, нај јеф ти ни је.
064/466-42-14. (242862)

РО ЈАЛ МГ: ПВЦ сто ла ри -
ја, ро лет не, ко мар ни ци,
ве не ци ја не ри, све за ве се,
тен де, хар мо-вра та, ро ло-
за шти та. 063/816-20-98,
013/351-498. (242869) 

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе
ка ми о ном и ком би јем већ
од 1.500 ди на ра. 0-24 са -
та. Ми смо ту због вас.
013/367-386, 064/334-85-
64, 063/811-98-32, По по -
вић. (242943)

ПО ПРАВ КА бе ле тех ни ке,
мон та жа и сер вис кли ма
уре ђа ја. Овла шће ни сер -
вис „Фри го Пе ђа”.
013/301-300, 
063/771-24-16. 
(242999)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру ге
ро бе, Пан че во-да ље, це на
до го вор. 013/366-843,
063/193-22-29. 
(243029)

ПО ТРЕБ НА же на до 40
го ди на, Нем цу 75 го ди на,
за дру штво. 
064/360-33-75. 
(241667)

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћим
све до чан ство 5. раз ре да
ОШ „Јо ван Јо ва но вић
Змај” за школ ску 2013.
го ди ну, на име Ми на Чи -
го ја. 

НЕ МАЧ КИ пен зи о нер, 70
го ди на, тра жи сло бод ну
же ну  без оба ве за.
013/404-094, 064/026-03-
84. (242706)

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћим
све до чан ство 7. раз ре да
ОШ „Јо ван Јо ва но вић
Змај” у Пан че ву, на име
Ма ри ја Ву ко вић.
(242765)

РАЗ ВЕ ДЕН, 55 го ди на,
жи вим сам, упо знао бих
озбиљ ну же ну мла ђу од
се бе, ра ди дру же ња, мо -
гућ брак. 064/259-92-94.
(252804)

МУ ШКА РАЦ, 55 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 од 21 сат. 013/352-
203. 242797)

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћим
све до чан ство 5. раз ре да
ОШ „Јо ван Јо ва но вић
Змај”, на име На та ли ја
Јор да нов. (242819)

МЛА ДИЋ, 29 го ди на, же -
ли да упо зна де вој ку за
об зиљ ну ве зу. 061/130-
66-21. (242878)

ОГЛА ШАВАМ не ва же ћим
све до чан ство VI, VII и VI-
II раз ре да ОШ „Јо ван Јо -
ва но вић Змај”, на име
Ма те ја Ђо ро вић.
(242893)

МА СЕР КА по треб на за
опу шта ју ћу ре лакс ма са -
жу. По зив или СМС.
061/298-96-69. (242813)

ПЕН ЗИ О НЕ РИ, до жи вот -
но из др жа ва ње, ком плет -
на ор га ни за ци ја, прав на
си гур ност. „Ел пис” асо ци -
ја ци ја за по моћ ста ри јим
ли ци ма. 061/324-40-85.
(242933)

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћим
све до чан ство V, VI и VII
раз ре да  из да то од ОШ
„Јо ван Јо ва но вић Змај” на
име Мир ја на Ми ћић.
(243061)

СО КО БА ЊА, апарт ма ни
и со бе, бли зу цен тра. Ка -
блов ска, дво ри ште, но во.
061/636-08-57, 
063/768-32-68, Зо ри ца. 
www.soko-banja.org
(241721)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ма не на
Зла ти бо ру, цен тар, КТВ,
ин тер нет, пар кинг, по -
вољ но. Тел. 063/759-98-
77. (241456)

БА О ШИЋ-ХЕР ЦЕГ НО ВИ,
јед но со бан стан, 4 осо бе,
кли ма ти зо ван, те ра са.
060/321-60-07. 
(241578)

КРА ШИ ЋИ, апарт ма ни
ју ли-ав густ, 6 – 9 евра по
осо би. Тел. 063/243-859. 

СО КО БА ЊА, из да јем
апарт ма не, цен тар, ка -
блов ска, пар кинг.
www.sokobanja-apartma-
nimira.com 063/485-829,
066/485-829. (i) 

СУ ТО МО РЕ, из да јем ком -
фо ран стан иде а лан за
од мор. 063/111-13-06.
(242465)

ВР ЊАЧ КА БА ЊА, из да -
јем ма њи дво со бан
апарт ман са те ра сом, нов
и ле по опре мљен  у
апарт ман ском на се љу,
200 ме та ра пре из во ра
Сне жник. 066/624-04-00.
(242474)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман на
Зла ти бо ру, ба зен, СПА.
063/719-98-30. 
(242813)

СО БЕ на мо ру, 6 евра,
Бар, До бре во де.
003823/036-45-24.
(242720)

У НАЈ ЛЕП ШЕМ де лу Вр -
њач ке Ба ње из да јем
апарт ман. 063/812-06-89,
311-861. (242894)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ма не у
До бр о ти, ТВ, кли ма. Тел.
+3826/988-98-61,
065/802-56-40. 
(242875)

ПО ВОЉ НО из да јем на -
ме штен јед но со бан стан,
пет кре ве та, у Пе тров цу,
5 евра днев но, уда љен
350 м од мо ра. 
066/309-996. 
(242906)

БА ЊА ВРУЈ ЦИ, из да јем
апарт ман и со бе, по вољ -
но. 065/608-03-66.
(242958)

ШУ ШАЊ, Бар, со бе,
апарт ма ни, 250 м од пла -
же. По вољ но. 
064/152-88-46, 
064/903-70-76. (243038)

БА ЊА Ко ви ља ча, јеф ти -
но, стан у згра ди.
064/215-49-36. Ми ли ца.
(4718)

ИЗ ДА ЈЕМ дво кре вет ну
со бу или апарт ман у Хер -
цег Но вом. 
064/047-35-18. 
(243073)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 21Петак, 23. јун 2017.

РАЗНО

ТУРИЗАМ

С не из мер ном ту гом у ср цу вас оба ве шта ва мо да нас је 14. ју на, у

70. го ди ни, на пу стио ве ли ки чо век, наш во ље ни

ЂО КА ДИ МИ ТРИЋ
1947–2017.

Са хра на је оба вље на 16. ју на на пра во слав ном гро бљу у Ста р че ву.

Ње го ву пле ме ни тост и до бр о ту чу ва ће од за бо ра ва: су пру га

ИЛИН КА, ћер ке НА ТА ША и ДРА ГА НА, се стра ЉУ БИ ЦА, се стрић

ДРА ГУ ТИН, зе то ви СЛО БО ДАН и ДЕ ЈАН и уну ци ЛА ЗАР, ЛЕН КА,

МИ ТАР и ИСКРА

(61/242919)

Дра ги Ђо ле

ЂО КА 

ДИ МИ ТРИЋ

Био си ви ше не го при ја -

тељ, као брат.

По чи вај у ми ру.

БУ ДО и ЗЛА ТА 

с по ро ди цом

(62/242919)

По след њи по здрав

ЂО КИ 

ДИ МИ ТРИ ЋУ

По ро ди ца 

СТО ЈА ДИ НО ВИЋ

(63/242919)

По след њи по здрав

ЂО КИ 

ДИ МИ ТРИ ЋУ

1947–2017.

од ЈО ВИ ЦЕ 

ДИ МИ ТРИ ЋА 

с по ро ди цом

(68/242952)

По след њи по здрав дра -

гом ком ши ји, бив шем

пред сед ни ку

МА ТИ ЈИ 

СА У ЗЕ РУ

од ста на ра згра де 

у Ко сте Абра ше ви ћа 2

(4/242703)

Је ди ном бра ту

МА ТИ ЈИ СА У ЗЕ РУ
По чи вао у ми ру Бож јем.

По след њи по здрав од се ста ра ОЛ ГЕ, БЕ БЕ и АНЕ 
и зе то ва СЛО БО ДА НА, БО ЛЕ ТА, МЛА ДЕ НА и ВУ ЈЕ

(11/242729)

По след њи по здрав дра -

гом оцу

МА ТИ ЈИ

од си на МА ТИ ЈЕ,

сна је МА РИ ЈА НЕ 

и уну ке ТА РЕ

(54/242898)

По след њи по здрав мом су пру гу

МА ТИ ЈИ
У ср цу ћеш увек би ти во љен, а у ми сли ма не за бо ра -
вљен.

Тво ја ЉИ ЉА

(55/242899

По след њи по здрав дра -

гом оцу

МА ТИ ЈИ
од си на ВЛА ДИ МИ РА

(56/242849)

Дра гом де ди

МА ТИ ЈИ

Тре ба ће нам вре ме на да

се на вик не мо да не чу -

је мо не ку тво ју ша лу

ко ја би нам сви ма из ма -

ми ла осмех на ли цу, и

за то обе ћа ва мо да ће мо

те ша ле пре при ча ва ти и

прет по ста вља ти шта би

ре као да си ту. Та ко

ћеш увек би ти с на ма.

Тво ји уну ци ЈУ ЛИ ЈА НА

и ВА ЛЕН ТИ НО

(58/242904)

МА ТИ ЈА СА У ЗЕР

Бог узи ма нај бо ље, ти си ме ђу њи ма.

По след њи по здрав на шем бра ту, зе ту и уја ку од

се стре ОЛ ГЕ и зе та СЛО БО ДА НА с де цом
(59/242905)

По след њи по здрав

МА ТИ ЈИ 

СА У ЗЕ РУ

на шем во ље ном „те чи”.

По ро ди ца ЈО ВА НО ВИЋ

(95/243011)

По след њи по здрав

стри цу

ЂО КИ 

ДИ МИ ТРИ ЋУ

За у век у на шем се ћа њу.

Твој си но вац 

с по ро ди цом

(102/243041)

По след њи по здрав ба ки

ГО СПА ВИ МА ТИЋ

БИ ЉА НА и ЖЕЉ КО 

(111/243062)

УСЛУГЕ
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Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да смо се 17. ју на 2017, опро -

сти ли од на ше дра ге

ЗОР КЕ ВУ ЈА НИЋ
1928–2017.

Не у те шни ње ни: син ЛА ЗАР, сна ја АЛЕК САН ДРА 

и си но вац СЛО БО ДАН

(6/242707)

15. ју на 2017. пре ми ну ла је на ша дра га при ја

ЗОР КА ВУ ЈА НИЋ

Она је би ла див на осо ба и оста ви ла је траг у на -

шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: по ро ди це ПО ПОВ, ШО ЛИЋ 

и SCHROEDER
(14/242735)

14. ју на 2017. го ди не пре ми нуо је наш

дра ги и по што ва ни

др МИ О ДРАГ БРАН КО ВИЋ

МИ КА
1935–2017.

Са хра на је оба вље на 17. ју на 2017.  на

Пра во слав ном гро бљу у Пан че ву.

Би ла нам је част упо зна ти та ко див ног чо -

ве ка. Оста вио си нам траг вре дан пам ће ња.

Ожа ло шће ни: по ро ди це ПО ПОВ

и ВУ ЈА НИЋ, род би на и при ја те љи

(15/242735)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

др МИ О ДРА ГУ БРАН КО ВИ ЋУ

МИ КИ

По ро ди ца ПАН ЧЕ ВАЦ
(16/242735)

По след њи по здрав дра -

гој ком ши ни ци

ЗО РИ ВУ ЈА НИЋ

од ком ши ја из згра де

(28/242777)

По след њи по здрав 

тет ка БЕ БИ

од МИ ЛИ ЦЕ 

с по ро ди цом

(80/242970)

ИВАН КА 

ИЛИ ЈЕ ВИЋ 

БЕ БА
Оти шла си ти хо и не при -

мет но, оста ви ла нас  у

пре ле пим успо ме на ма.

Тво ја уну ка НА ТА ША,

зет СА ША, пра у ну ке

ДУ ШИ ЦА и МИ ЛИ ЦА

(91/243008)

ИВАН КА 

ИЛИ ЈЕ ВИЋ 

БЕ БА

Во ље ни ни кад не уми ру.

Тво ја: уну ка  ЈЕ ЛЕ НА,

зет БРА НИ СЛАВ 

и пра у ну ке КА ТА РИ НА

и БРА НИ СЛА ВА

(92/243008)

ИВАН КА 

ИЛИ ЈЕ ВИЋ 

БЕ БА
Мо ја во ље на мај ка пре -

ми ну ла је 16. ју на, али

ће за у век жи ве ти у на -

шим ср ци ма.

Син МИ ЛАН и сна ја

ДРА ГИ ЦА

(93/243008)

По след њи по здрав дра гој

ДА НИ ЦИ РАТ КО ВИЋ

од ком ши ја: РА ДУЈ КО, НИ КО ЛАШ, СУ БО ТИЋ,

ЈА ЊИЋ, СТА НИ ВУК, КУ ЗМА НОВ, КО ВА ЧЕ ВИЋ,

ДЕ А НО ВИЋ, МИ ЛИН КО ВИЋ, БО ЖИЧ КО ВИЋ,

ЕРЕШ, КОН ДИЋ, ЖИВОЈ НОВ, ДИ МИЋ, 

ГЛИ ГО РИ ЈЕ ВИЋ, ЛО ВРИЋ, ЛАЈ КО и МА ДИЋ
(39/242832)

19. ју на 2017. пре ми ну -

ла је мо ја мај ка

ЉУ БИН КА 

ЖИ ВА НО ВИЋ

1938–2017.

Хва ла Ти мај ко на без -

гра нич ној љу ба ви и до -

бр о ти ко ју си ми да ла.

Тво је то пле очи и ве ли -

ко ср це да ће ми сна ге на

да љем жи вот ном пу ту.

Син ЖИ ВО ТА

(73/4718)

По след њи по здрав 

ЉУ БИН КИ
Ком ши ја ЖИ ВАН 

ЈА КО ВЉЕ ВИЋ и БИ ЉА НА

(74/4718)

По след њи по здрав мај -

ци и ба ки

ЉУ БИН КИ 

ЖИ ВА НО ВИЋ

1938–2017.

Хва ла за све.

Ћер ка ЖИВ КА, зет

ИВА, уну ка БО ЈА НА и

уну ци ДЕ ЈАН и ДАР КО

(75/4718)

15. ју на пре ми ну ла нам
је на ша во ље на

ДА НИ ЦА 
РАТ КО ВИЋ

1938–2017.
Са хра на је оба вље на 17.
ју на.

Ожа ло шће ни: су пруг
СРЕЋ КО, син ЖИВ КО,

сна ја АН ГЕ ЛА, унук
АЛЕК САН ДАР, уну ка

МА ЈА и оста ла род би на
(32/242795)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род -

би ну и при ја те ље да је 19. ју на, у 38. го ди -

ни пре ми нуо наш дра ги

АЛЕК САН ДАР 

СТА НИ МИ РО ВИЋ
1979–2017.

Ожа ло шће ни: отац ЗО РАН, мај ка 

МИ ЛЕ НА, син ВУК и бра ћа ГО РАН 

и МИ ЛОШ с по ро ди цом

(104/243043)

По след њи по здрав бра ту

СА ЛЕ ТУ

од ИВА НА, МИ ЛА НА, НЕ НА ДА 

и ДРА ГА НЕ с по ро ди ца ма

(105/243044)МИ ЛЕ НА 

ИВА НОВ СКИ

По след њи по здрав

Да ја ни ној ма ми.

Дру га ри из вр ти ћа

„Љи љан” 

са вас пи та чи ца ма 

РУ ЖИ ЦОМ 

и МА РИ КОМ

(106/243046)

11. ју на 2017, у 52. го ди ни,  пре ми нуо је наш во -

ље ни

РАН КО МИ ЛА НО ВИЋ
Во ље ни ни ка да не уми ру. По чи вај у ми ру и не ка

те ан ђе ли чу ва ју.

У на шим си ср ци ма и ми сли ма за у век.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ДУ ШИ ЦА, 

си но ви ДЕ ЈАН и ИВАН и уну ка МА ША
(29/242781)

По след њи по здрав ба ки

ГО СПА ВИ МА ТИЋ

ИВА НА и ИГОР с де цом

(112/243062)

19. ју на 2017, у 90. го ди ни пре ми ну ла је

ГО СПА ВА МА ТИЋ
1928–2017.

НИ КО ЛА и СЛО БО ДАН КА 
(113/243062)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ВАН КА ФИ ЛИ ПО ВИЋ
ба ба ЈО КА

1950–2013–2017.

Во ље ни ни ка да не уми ру док жи ве они ко ји те

че сто по ми њу.

Тво ји: су пруг ЗО РАН и ћер ка СЛА ЂА НА

с по ро ди цом
(71/242960)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛАН

МАР КЕЗ
1942–2011–2017.

Чу ва те од за бо ра ва тво -

ја по ро ди ца.

Су пру га ЦИ ЛА, ћер ка

ВЕ СНА и син СР ЂАН

(84/242989)

За у век во ље на

МИ ЛА ЛА ЗИЋ

2007–2017.

Ни кад не за бо ра вље на.

Се стра МИЛ КА 

с по ро ди цом

(86/243000)

Про шло је де сет ту жних

го ди на от ка ко ни је с на -

ма на ша дра га ћер ка и

се стра

МИ ЛА ЛА ЗИЋ

Ожа ло шће ни: ма ма

МИ ЛЕ НА, та та МЛА ЂО

и брат ДРА ГО

(87/243301)

24. ју на 2017, у 10 са ти,

на гро бљу Ко теж, да ва -

ће мо ше сто ме сеч ни

помен оцу и де ди

ГЕ ОР ГИ ЈУ 

ПО ЗНА НУ

1933–2016.

Ње го ви нај ми ли ји

(94/243010)

25. ју на 2017.  де сет го ди на ту ге и бо ла, али за у -

век у ми сли ма

МИ ЛА ЛА ЗИЋ

МАР КО, МА ЈА, НЕ ДЕЉ КО, 

ЖЕЉ КО и ДЕ САН КА
(96/243015)

Се ћа ње на

БРАН КА 

ШУ ПИ ЦУ

Про шло је по ла го ди не

ка ко те не ма. Увек ћеш

нам оста ти у се ћа њу, по

тво јој до бр о ти. 

Тво ји при ја те љи ИВА 

и СЕ ЈА с по ро ди цом

(97/243017)

Про шло је шест ме се ци ту ге за на шим во ље ним оцем, де дом, све -

кром и бра том

БРАН КО ШУ ПИ ЦА

По мен ће се одр жа ти у су бо ту, 24. ју на 2017. го ди не, у 11 са ти, на

Но вом гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: си но ви ЗО РАН и МИ ЛАН, уну ке ДУ ШАН КА 

и МИ ЛА, сна је СЛА ЂА НА и ПА ТРИ ША и се стра ДУ ШАН КА

(24/242766)

СЕ ЋА ЊЕ

БО ГО МИР 

КО ЈИЋ

26. VI 2011 – 26. VI 2017.

Веч но ћеш жи ве ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји: ма ма ВЕ РА 

и брат РО БЕРТ

(99/243033)

АЛЕК САН ДАР

ПА У НО ВИЋ

24. ју на на вр ша ва ју се

три го ди не от ка да си

оти шао на пут без по -

врат ка, али из ср ца тво -

јих нај ми ли јих ни си и

не ћеш.

(101/243037)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗО РАН ПРО ЛЕ

1961–2015.

Као зве зда на не бу, ти

си јаш у на шим ср ци ма.

Хва ла ти за љу бав.

Тво ји нај ми ли ји

(67/242937)

24. ју на би ће по ла го ди не

ДА НИ ЦИ ФАЈХТ
Дра га мај ко, сва ки бож ји дан до не сеш ми су зе или
смех.

Твој син ИВИ ЦА

(81/242979)

У су бо ту, 24. ју на 2017. го ди не, у 12 са ти, на Ста -

ром пра во слав ном гро бљу, одр жа ће мо го ди шњи

по мен на шој дра гој

БО ЖА НИ ЋО СИЋ
рођ. Ђу ри шић

1941–2016.

По ро ди це ЂУ РИ ШИЋ, ЋО СИЋ и ВУ КО ВИЋ
(82/242980)

МИР КО 

БАЦ КО ВИЋ

БАЦ КО

2008–2017.

Увек ћеш жи ве ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(76/242966)

Че ти ри го ди не отка ко ни си са м ном

ЂОР ЂЕ РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ
2013–2017.

Дра ги та та, и по сле то ли ко вре ме на у сва ком мо -

мен ту не до ста јеш.

Не у те шна ћер ка МИР ЈА НА
(108/243018)

У су бо ту, 24. ју на, у 10.30, на гро бљу Ко теж код

Цр ве не зве зде, да ва ће мо по мен наш им во ље ним

ФИ ЗЕ ШАН

ВЕ РА                     ТО ДОР
4. X 1953 – 28. VI 2007. 7. X 1943 – 2. VIII 2013.
Ту га ни је у ре чи ма већ у ср ци ма, љу бав ко ју смрт
не пре ки да и ту га ко ју вре ме не ле чи.

Њи хо ви нај ми ли ји: син АЛЕК САН ДАР, 
сна ја МА РИ ЈА, унук ФИ ЛИП и сви ко ји их во ле

и ко ји ма не до ста ју
(46/242851)

На шем ве ли ком при ја -

те љу

ЖЕЉ КУ 

ЂУ РИ ЋУ

Успо ме на на ње га оста -

ће с по што ва њем веч но

у на ма.

ДРА ГАН, ВЕ СНА, 

МИ ЛИ ЦА и МИ ЛАН

(44/292846)

СЕ ЋА ЊЕ

Про шло је пре те шких

пет на ест го ди на от ка ко

ни си с на ма, наш во ље ни

ИВ КО 
СТО ЈА НОВ СКИ

19. VI 2002 – 19. VI 2017.
За у век си у на шим ср -
ци ма и ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји

(42/242834)

17. ју на 2017. пре ста ло је да ку ца ср це мо је ба ке

МА РИ ЈЕ РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ
1939–2017.

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род би ну и

при ја те ље да је по сле те шке бо ле сти пре ми ну ла

на ша ба ба Ма ри ја.

Не у те шни: уну ка МИР ЈА НА с по ро ди цом 

и брат ИВАН с по ро ди цом
(109/243058)

17. ју на за у век је скло пи ла очи на ша

МА РИ ЈА РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ ТЕ ТА
1939–2017.

Дра га Те та пу туј с ан ђе ли ма.

Во ле те: ЈА СМИ НА, ЛИ ЛИ, ЗО РА НА, ЈЕ ЛЕ НА,

БО ЈАН, MAYSA и DANIEL
(110/243058)

26. ју на на вр ши ће се

три го ди не од смр ти на -

шег дра гог

НИ КО ЛЕ 
ВЕ ЉИ НА

1948–2014.
Го ди не про ла зе, а ту га
све ве ћа и ве ћа...
Тво ји нај ми ли ји: су пру га,

ћер ке, зе то ви и уну ке

(114/243065)

11. ју на 2017, пре ми ну -

ла је у Стар че ву

ОЛ ГА 

МИ ТРО ВИЋ

1930–2017.

Много нам не до ста јеш.

Ожа ло шће ни: ћер ка

ЗО РИ ЦА и уну чад 

с по ро ди ца ма

(53/242894)

30. ју на 2017. на вр ша ва

се по ла го ди не од смр ти

на шег во ље ног

МИ ЛО ВА НА

ЖИВ КО ВА 

БАЈ ЦА

Ту га и бол у ср цу су ве -

ли ки. Мно го нам не до -

ста јеш.

Су пру га ЗЛА ТА, 

си но ви ЈО ВАН 

и ЉУ БО МИР 

и отац ЈО ВИ ЦА

(115/243081)

Се ћа ње на на шег бра та

МИ ЛО ВА НА

ЖИВ КО ВА

из Илан џе

И по сле по ла го ди не

оста је ту га и бол за то -

бом.

Се стре РУ ШКА и ЏЕ КА

с по ро ди ца ма

(116/243081)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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23. ју на на вр ша ва се

шест ту жних ме се ци от -

кад ни је с на ма ду ша

мо ја

ЖИ ВА ЋИ РИЋ

1953–2016.

из Омо љи це

Све је пра зно, 

све на те бе се ћа.

На ша ту га оста ће нам

веч на.

Тво ја по ро ди ца ЋИ РИЋ

(2/242692)

23. ју на на вр ша ва се

шест ту жних ме се ци от -

кад ни је с на ма ду ша

мо ја

ЖИ ВА ЋИ РИЋ

1953–2016.

из Омо љи це

У оку су за, у ду ши бол,

веч на ту га у ср цу мом.

Тво ја су пру га 

ЈЕ ЛЕ НА с де цом

(3/242690)

25. ју на 2017. на вр ша ва се по ла го ди не од смр ти

на ше

ДУ ШАН КЕ ЦВЕ ТА НО ВИЋ

С љу ба вљу и по што ва њем ће мо се се ћа ти тво је

до бр о те и пле ме ни то сти.

По ро ди ца ЦВЕ ТА НО ВИЋ
(19/242740)

ВИН КА ПО ПО ВИЋ

Про шло је го ди ну да на от ка да ни си с на ма, али се ћа ње

на те бе ни ка да не ће из бле де ти.

По мен по во дом обе ле жа ва ња го ди ну да на ће се оба ви ти

на Ка то лич ком гро бљу, 24. ју на, у 10.30.

Син ДРА ГАН ПО ПО ВИЋ с по ро ди цом
(33ф/802)

У су бо ту, 24. ју на 2017, у 11 са ти, на Ста ром пра -

во славнм гро бљу, да ће мо ше сто ме сеч ни по мен

на шем

РАЈ КУ ПЕ ТРО ВИ ЋУ
1932–2017.

По ро ди ца
(50/242887)

25. ју на 2017, на вр ша ва се пет го ди на от ка ко ни -

је с на ма наш дра ги

ДРА ГАН РИ СТИЋ
1946–2012.

С љу ба вљу и по но сом веч но ће мо чу ва ти се ћа ње

на те бе.

Тво ји нај ми ли ји
(57/242901)

25. ју на 2017. на вр ша ва ју се че ти ри го ди -

не от ка ко ни је с на ма мо ја мај ка и ћер ка

СНЕ ЖА НА ЗА ВИ ШИЋ
2013–2017.

На по ми сао да те ви ше не ма ср це ми се
це па. Увек си ме учи ла да бу дем ја ка и ис -
трај на на свом пу ту. На све му то ме сам ти
бес крај но за хвал на. Све је би ло ла ко уз
твој осмех и по др шку. Пре ра но си нас на -
пу сти ла, ти хо и мир но, али су су зе и бол
оста ли у на шим ср ци ма. Не ка те чу ва ју
ан ђе ли. По чи вај у ми ру.

Ћер ка ТА МА РА, отац СЛАВ ЧО и мај ка
ПА ВЛИН КА

(64/242291)

Про шло је де вет на ест

го ди на от ка ко ви ше ни -

је с на ма

МИ ЛАН 

МАР КЕЗ

1979–1998.

Се стра ИВА НА, брат

СТЕ ВАН и отац ДА НЕ

(27/242565)

У су бо ту, 24. ју на 2017, у 10 са ти, на Но вом гро -

бљу да ва ће мо го ди шњи по мен на шем дра гом

СЛАВ КУ МР КО ЊИ ЋУ
1965–2016.

Успо ме ну на те бе чу ва ће за у век тво ја во ље на

по ро ди ца: ВЕ ЦА, МИ ЛОШ, ДА ЦА и ДУ ЊА
(48/242880)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛАВ КО МР КО ЊИЋ
2016–2017.

По ро ди ца МР КО ЊИЋ

(17/242737)

Го ди ну да на отка ко ни је с на ма

СЛАВ КО МР КО ЊИЋ
Ку ме, чу ва мо те од за бо ра ва.

По ро ди ца МА РИН КО ВИЋ

(69/242955)

СЕ ЋА ЊЕ
СА БОВ

СА ВА                        ДА НИ ЦА
2005–2017. 2010–2017.

Вре ме про ла зи, а љу бав и се ћа ње ни ка да.
Ва ши нај ми ли ји

(70/242956)

Про шло је че тр де сет ту жних да на от ка ко нас је на пу -

стио наш дра ги

ЗО РАН ЖИВ КО ВИЋ
По ро ди це ЖИВ КО ВИЋ и НИ КО ЛИЋ

(72/4718)

Про ђе го ди на, а дан ни кад

ЗО РИ ЦА ЈО ВА НОВ
2016–2017.

Кад ср це и ду ша бо ле вре ме ни је лек, већ

пат ња и веч на бол. Не по сто ји вре ме ко је

ума њу је ту гу, не по сто је ре чи ко ји ма се

мо же опи са ти бол. Све ви ше и ви ше бо ли

без те бе.

Во ле те ТИ ЈА НА, ЗВОН КО и ма ма

(38/242812)

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма

ЗО РИ ЦА 

ЈО ВА НОВ

1971–2016.

Тет ка МАР КА, СЛО БА,

СЛА ВИ ЦА и СИЛ ВА НА

(79/242969)

Шест ме се ци отка ко ни -

је с на ма наш

АЛЕК САН ДАР

МИ ШИЋ АЦА

Не до ста јеш нам...

Тво ји: БО СА, СА ША 

и ДЕ ЈАН

(77/242967)

29. ју на је че ти ри го ди -

не без на шег дра гог

ПРЕ ДРА ГА 

МА ЂА РЕ ВИ ЋА

29. VI 2013 – 29. VI 2017.

Го ди не про ла зе, а ту га и

бол оста ју.

Су пру га ЖИВ КА 

и ћер ка ВЕ РА

(78/242967)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ЗО РИ ЦА 

ЈО ВА НОВ
Дра га стри на на вр ша ва

се го ди на от ка ко си нас

на пу сти ла, а ту гу у на -

шим ср ци ма не мо же

вре ме да из бри ше. 

Веч но ћеш жи ве ти у на -

шим ми сли ма.

АНИ ТА с по ро ди цом

(107/243053)

Про шло је ту жних пет

го ди на от ка ко ни си с

на ма, на ша ма ма, ба ба и

пра ма

МА РИ ЈА 

ПА ПИЋ

24. VI 2012 – 24. VI 2017.

За у век с љу ба вљу чу ва -

мо успо ме ну на све див -

но што си нам би ла.

Во ле те сва тво ја де ца

(103/243042)

Че тр де сет ту жних да на

ка ко нас је на пу стио

наш дра ги

ВО ЈИ СЛАВ

ЂУР КОВ

1951–2017.

По мен ће се одр жа ти у

су бо ту, 24. ју на 2017, у

10 са ти, на Но вом гро -

бљу.

С љу ба вљу по ро ди ца

(83/242988

Помен вољеној мајци

МАРИЈИ

ЈОВАНОВ
Породица ЈАКОВЉЕВИЋ

(117/4718)
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На Ви дов дан, у среду, 28. ју на 2016, у 11.30, на гро бљу

Ко теж, да ва ће мо па ра стос на шем си ну и бра ту

МАР КУ ПЕ ТА КО ВИ ЋУ
29. VIII 1983 – 28. VI 2009.

Ро ди те љи и се стра
(51/ф-803)
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22. ју на 2017. на вр ша ва

се пет го ди на от кад ни је

с на ма наш во ље ни

ЧЕ ДА РЕ ГО ЈЕ

2012–2017.

Го ди не про ла зе, ту гу не

од но се, ал ми с љу ба вљу

у ср ци ма и не из мер ном

ту гом чу ва мо успо ме ну

на те бе.

Су пру га АНА, син 

ЉУ БО МИР,

уну ци ТА ЊА, НЕ МА ЊА

и СТЕ ФАН

(5/242705)

Про шло је три го ди не от кад ни је с на ма наш во -

ље ни

СЛАВ КО СУ БА
Ње го ви нај ми ли ји

(13/242732)

Го ди не ту ге и бо ла без мо је де це

АН КИЋ

СЛАВ КО          СЛО БО ДАН

1996–2017.                     2003–2017.

Ожа ло шће на, ту жна и не у те шна мај ка

МИ ЛЕ НА

(30/242792)

Се ћа ње на оца

СЛАВ КА 

АН КИ ЋА

Ћер ке АН ЂЕ ЛА 

и АДРИ ЈА НА

(31/242792)

На вр ша ва се је да на ест го ди на отка ко смо оста ли без на ших див -
них ро ди те ља, нај бо љих при ја те ља

ЈО ВИ НОВ

МИ РА            ЖИВ КО
25. VI 2006. 7. VII 2006.

Вре ме про ла зи, али нам је сва ки дан по све ћен ва ма, на шим див -
ним да ни ма љу ба ви.

У ве чи тој ту зи и бо лу ва ша де ца БРАН КИ ЦА и СЛА ВИ ЦА
(45/242849)

Ше сто ме сеч ни по мен

ЈЕ ЛЕ НИ КЕ ЉЕ ВИЋ

С љу ба вљу и ту гом у ср цу чу ва мо успо ме -

ну на на шу мај ку и ба ку.

Син ДЕ ЈАН, сна ја МИР ЈА НА, 

уну ци ПА ВЛЕ и ТО ДОР

(41/242828)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈЕ ЛЕ НА 

КЕ ЉЕ ВИЋ
У ср цу и ду ши нам бес -

крај но не до ста јеш.

Син ЗО РАН, сна ја 

БИ ЉА НА, уну ка 

ИВА НА, МИ ЛАН 

и пра у ну ци МАР КО,

ХЕ ЛЕ НА и СТЕ ФАН

(60/242910)

ГО РАН ГР БАН ГО ША
2002–2017.

Дру же мој, бра те,
ни сам те за бо ра вио.

БА ТА ВУ КО ВИЋ

(43/242840)

Го ди на не пре бо ла, во ље ни наш

ЗЛАТ КО

За у век, као је дан дан.

Тво ји нај ми ли ји

(40/242823)

24. ју на на вр ша ва се шест ме се ци ту ге от кад ни је с на ма наш дра -

ги брат, шу рак и уј ко

ЖЕЉ КО ЂУ РИЋ
24. XII 2016 – 24. VI 2017.

Да ни про ла зе, али ни је дан без се ћа ња на те бе.

Во ле те и чу ва ју од за бо ра ва: се стра МИ ЛЕ ВА, зет МИ ЛЕ 

и не ћа ци БРА ЦО, ЛЕН КА и БУ БА

(47/242819)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо 24. ју на 2017, у 11 са -

ти, на Но вом гро бљу да ва ти ше сто ме сеч ни по мен во ље ном и дра -

гом оцу и су пру гу

ЖЕЉ КУ ЂУ РИ ЋУ
1965–2016.

И не бо по не кад за пла че за они ма ко ји су оти шли пре ра но, ка ко не
би чо век. 

Без об зи ра што не ка ср ца не ку ца ју ви ше, ми ко ји смо оста ли веч -
но ће мо их во ле ти и чу ва ти као нај дра жу успо ме ну жи во та свог.

У ср цу те чу ва ју тво ји: су пру га ЈА ГО ДА, ћер ка АДРИ ЈА НА и син
ДРА ГО СЛАВ

(12/242731)

Се ћа ње на 

ЂУР ЂИ НУ    КА ТИ ЦУ       ЛА ЗУ

ЕР ДЕ ЉАН    ВОЈ НОВ     ВОЈ НО ВА

1995–2017.         2002–2017. 2003–2017.

СА ВА ВОЈ НОВ с по ро ди цом
(1/242619)

24. ју на, у 11 са ти, да ва ћу го ди шњи по мен дра гим ро -

ди те љи ма

РИ СТИЋ

ТО ДО РИ ДО БРО СА ВУ 
С љу ба вљу и по што ва њем ћер ка СЛА ЂА НА с по ро ди цом

(52/242890)

23. ју на 2017. го ди не на вр ша ва се пет го -

ди на от кад ни је с на ма на ша дра га ма ма и

ба ка

РОК САН ДА МИ ШИЋ  РО СА

Мно го нам не до ста јеш!

Тво ји нај ми ли ји: син ЖИ ВО РАД, ћер ка

БОЈ КА, уну ци ДУ ШАН, МИ ЛАН 

и МИ ЛУ ТИН и оста ла род би на

(37/242808)

ЈЕ ЛЕ НА КЕ ЉЕ ВИЋ

24. ју на 2017, у 10 са ти, на пра во слав ном гро бљу

у Стар че ву одр жа ће мо ше сто ме сеч ни по мен на -

шој дра гој су пру зи и мај ци

Су пруг ЈО ВАН с де цом
(88/243005)

Дра га ма ма

ЈЕ ЛЕ НА 

КЕ ЉЕ ВИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Син БО ЈАН, сна ја 

МИР ЈА НА и уну ци 

МИ ЛИ ЦА и ИЛИ ЈА

(89/243005)

Дра га ма ма

ЈЕ ЛЕ НА 

КЕ ЉЕ ВИЋ

Не до ста јеш. Во ли мо

те...

Твој син МИ РО СЛАВ 

с по ро ди цом

(90/243005)
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ЗО РИ ЦА Т МУ ШИЋ
2015–2017.

Бол и ту га не ме ре се ре чи ма,

ни вре ме ном ко је про ла зи,

већ пра зни ном ко ја је оста ла у на ма

тво јим од ла ском...

Ми сли мо на те бе

кад нам жи вот до но си и ра дост

и ту гу...

Тво ји нај ми ли ји
(100/ф)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

СЕ ЋА ЊЕ

24. ју на на вр ша ва се се дам го ди на од смр -

ти на ше дра ге

ДРА ГИ ЊЕ СТО ИЛ КОВ СКИ
рођ. Кр ко ба бић

23. XII 1931 – 24. VI 2010.

За у век жи виш у на шим ср ци ма и ми сли ма.

С љу ба вљу тво ја по ро ди ца

(7/242710)

СЕ ЋА ЊЕ

25. ју на навршавају се три го ди не от ка ко је пре -

ми нуо наш бра та нац

ЂО КА МАР КОВ
2014–2017.

Оста је ту га и се ћа ње.

Ње го ве тет ке ЗО РА и ВЕ РА
(8/242714)

Про шле су две ду ге и ту жне го ди не от кад нас је пре ра но на пу стио

ДРА ГАН ЈО ВА НО ВИЋ
Оста вио си тра го ве ко ји се не бри шу,

се ћа ња ко ја не бле де, до бр о ту ко ја се пам ти.

Био си по се бан и је дин ствен.

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Тво ја ћер ка ГО ЦА и су пру га БУ ДИМ КА

(10/242721)

23. ју на на вр ша ва се шест ме се ци от ка ко

ни је с на ма на ша ба ка Мара

МА РИ ЈА МАР КОВ

Не до ста јеш нам.

НАЈ МИ ЛИ ЈИ

(18/242739)

24. ју на, у 11 са ти, на гро бљу Ко теж, да ва ће мо

ше сто ме сеч ни по мен

БЛА ГО ЈУ ВА СИ ЋУ

Вре ме про ла зи, а ту га и бол не пре ста ју. За у век

те но си мо у ср ци ма.

Тво ја де ца: ЗО РАН, МИ ЦА и МИ ЛО РАД 

с по ро ди ца ма
(20/242748)

24. ју на, у 11 са ти, на Но вом гро бљу одр жа ће мо

ше сто ме сеч ни по мен на шем во ље ном

МИ ХА ЉУ КЛИН КУ
1943–2016.

Тво ја су пру га АНА, по ро ди це КЛИН КО, 

ЖИВ КО ВИЋ и ЛО ВАС
(21/242751)

На вр ша ва се че тр де сет да на от ка да смо из гу би ли те -

шку бит ку

ЗЛАТ КО СТОЈ ЧИЋ
1967–2017.
За у век те пам те тво ји нај ми ли ји

(22/242732)

У на шим се ћа њи ма ћеш

за у век жи ве ти

ЗЛАТ КО 

СТОЈ ЧИЋ

1967–2017.

За у век те пам те 

КРИ ЗА и НУ НЕ

(23/242753)

ТЕ О ФИЛ 

АН ТО НИ А ДИС

1987–2017.

И по сле три де це ни је

се ћа мо те се и при ча мо

с љу ба вљу о те би.

МА РИ НЕ ЛА, 

ДО НА ТЕ ЛА, 

АФРО ДИ ТА и ЕЛЕ НИ

(25/242768

По мен на шим нај ми ли ји ма

КО ВА ЧЕ ВИЋ

БО БАН                      СТЕ ВА
1985–2017.                            2014–2017.
32 го ди не                               3 го ди не

По ро ди ца КО ВА ЧЕ ВИЋ
(26/242773)

27. ју на 2017. го ди не на вр ша ва се че тр де сет да -

на од смр ти на шег су пру га, оца и де де

ЉУ БИН КА СТОЈ КО ВА
1951–2017.

Ту гу и бол у на шим ср ци ма вре ме не ће мо ћи да

из бри ше.

Тво ји: су пру га ЈО ВАН КА, син ИВИ ЦА, ћер ка

ИВА НА, сна ја СЛА ЂА НА, зет ГО РАН, уну ци 

СО ФИ ЈА, ОГ ЊЕН и АЛЕК САН ДАР и шу рак ЛА ЗАР
(9/242718)

22. ју на на вр ша ва се ту -

жних два на ест го ди на

от ка да нас је на пу стио

ЗО РАН 

СТО ШИЋ

1966–2005.

За у век не у те шни отац,

мај ка, брат и се стра

(34/242800)

Че тр де сет да на ни је с на ма на ша во ље на

ОЛ ГА ВУ ЧИ НИЋ

По мен ће се одр жа ти у по не де љак, 26. ју на 2017. го ди не, у 11 са ти.

Тво ји: ГО РАН, ЂОР ЂЕ и ЛЕ ПА

(35/2428059

Се ћа ње и за хвал ност по што ва ним ро ди те љи ма

МАР КО ВИЋ

МИ О ДРАГ                    КО СА НА
1938–2011. 1933–2016.

Увек сте у ср ци ма и ми сли ма ва ших си но ва МИ ЛА НА
и МИ ЛО ЈА и њи хо вих по ро ди ца

(36/242808)

ПО МЕН

У су бо ту, 24. ју на 2017, у 11 са ти, на Но вом гро бљу обе ле жа ва мо

ше сто ме сеч ни по мен на шем

МЛА ДЕ НУ ПУ ЗИ ЋУ
За све про шло

За све бу ду ће

Са мо не бо зна ко ли ко нам ја ко... баш

ја ко не до ста јеш.

За у век у ср цу,

За у век у ду ши.

Тво ји нај ми ли ји

(49/2428829

СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ВАН 

ЖЕ БЕ ЉАН
22. VI 2011 – 22. VI 2017.

Про шло је шест го ди на...

Го ди на про ђе, дан ни -

кад... не до ста је нам твој

смех, твој глас, тво је очи.

Су пру га БРАН КА 

и ћер ка БЕ БА

(65/242931)

СЕ ЋА ЊЕ

РА ДЕН КА 

ДРА ГО ВИЋ

22. VI 2007  – 22. VI 2017.

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти. 

Ћер ка БРАН КА 

и уну ка БЕ БА

(66/242931)

Дра гом та ти

ЗО РА НУ 

СТО ШИ ЋУ

Про шло је два на ест не -

у те шних го ди на.

Тво ји си но ви СТЕ ФАН

и НЕ МА ЊА с ма мом

(98/243018)
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ЗА ВР ШЕН ПЕТ НА Е СТИ „ПАН ЧЕ ВАЧ КИ КАР НЕ ВАЛ”

МА ГИ ЈА ЗА ВЛА ДА ЛА ГРА ДОМ
Три де сет пет гру па 
из шест зе ма ља

Пан че во је про шлог ви кен да би -
ло ме сто из ли ва не ве ро ват не ко -
ли чи не по зи тив не енер ги је ко ја
је у овај град сти гла из раз ли чи -
тих зе ма ља у окру же њу. Пет на е -
сти пут кар не вал се вра тио на
на ше ули це и отво рио нам ср ца
за ра дост и ве се ље.

Они ко ји су има ли при ли ку
да се про ше та ју ули ца ма у ср -
цу гра да, мо гли су ви де ти да су
се ор га ни за то ри, удру же ње
„При ја те љи Пан че ва”, по тру -
ди ли да по се ти о ци ма ове ма -
ни фе ста ци је на сва ком ко ра ку
обез бе де до во љан раз лог да
оста ну на по љу и ужи ва ју у по -
зи тив ној ат мос фе ри. Чак су
оба да на и уго сти тељ ски објек -
ти ра ди ли про ду же но. 

Иа ко је из гле да ло да ће ки -
ша у сва ком тре нут ку по ква -
ри ти пла но ве, на сре ћу љу би -
те ља „Пан че вач ког кар не ва -
ла”, уче сни ци и по се ти о ци
без бри жно су се пре пу сти ли
ужи ва њу и с не стр пље њем иш -
че ки ва ли глав ну по вор ку, ко ја
се тра ди ци о нал но одр жа ва
дру гог да на ма ни фе ста ци је.

Тра ди ци ја и при ја тељ ство
Оба да на, већ у по по днев ним
са ти ма, „Ули ца тра ди ци је” би -
ла је отво ре на за по се ти о це, а
уку сне ђа ко ни је – де ла вред них
ру ку чла но ва удру же ња из це ле
оп шти не – ма ми ле су по се ти о -
це да за ста ну и де гу сти ра ју тра -
ди ци о нал не ко ла че, али и ви на
из вој во ђан ских ви но гра да.

Пр ве ве че ри кар не ва ла
одр жа но је фи на ле фе сти ва ла
му зи ке за де цу „Рас пе ва но
про ле ће Ср би је 2017”, а на -
кон то га је Пле сни клуб „Ба -
ле ри на” из Пан че ва из вео ба -
лет ску пред ста ву „Mary Pop-
pins”. На ступ Пан че вач ког
ду вач ког оркeстра прет хо дио
је све ча ној пре да ји кљу че ва

гра да ма е стру кар не ва ла Бо -
ри су Ма ти је ви ћу, чи ме је кар -
не вал зва нич но отво рен.

И ов де го ди не је гост кар не -
ва ла – а ка ко ор га ни за то ри ка -
жу, и до ма ћин – био пот пред -
сед ник Фе де ра ци је европ ских
кар не вал ских гра до ва Јо сиф
Си лов. По што ва о ци ма ове
град ске ма ни фе ста ци је обра -
ти ли су се Зо ра на Вла ду у име
„При ја те ља Пан че ва” и гра до -
на чел ник Са ша Па влов ис пред
Гра да Пан че ва, ко ји по др жа ва
ову ма ни фе ста ци ју већ пет на -
ест го ди на. 

– Пан че во има пре ко пе де -
сет град ских ма ни фе ста ци ја и за
сва ку ка же мо да је ква ли тет на.

из го ди не у го ди ну пру жа ју по -
др шку нај ве ћој кар не вал ској
ма ни фе ста ци ји у на шој зе мљи.
По себ но је ис та кла са рад њу са
ор га ни за то ри ма Ко тор ског кар -
не ва ла, ко ји су од по чет ка би ли
го сти и ак тив но уче ство ва ли у
брен ди ра њу Пан че ва као кар не -
вал ског гра да. По себ на за хвал -
ност оти шла је и при ја те љи ма
из Ита ли је, ко ји по но сно пред -
ста вља ју сво ју зе мљу већ де сет
го ди на и сва ки го ди не до но се
дух Ве не ци је у град на оба ли
Та ми ша. 

Ча ро ли ја кар не вал ске по вор ке
Дру гог да на ма ни фе ста ци је, у
иш че ки ва њу по вор ке, на глав ној

Ово је нај по се ће ни ја и нај о ми -
ље ни ја, јер до но си пу но ле пих
емо ци ја и по зи тив ну енер ги ју.
Кар не вал про мо ви ше ср дач -
ност и отво ре ност, као и тра ди -
ци ју кул ту ре и ор га ни за ци је
град ских ма ни фе ста ци ја – ре -
као је Са ша Па влов. 

У свом пре по зна тљи вом
сти лу, уз ре ци та ци ју, ма е стро
фе сти ва ла Бо рис Ма ти је вић
по кре нуо је ча ро ли ју кар не ва -
ла, а на кон што су се кљу че ви
гра да на шли у ње го вим ру ка -
ма, за ба ва је уве ли ко по че ла.
Сво је ве шти не по ка за ли су по -
ла зни ци ка пу е ра клу ба из
Пан че ва, а вр ло бр зо усле ди ло
је пред ста вља ње кар не вал ских
гру па. Дру гог да на кар не ва ла
одр жан је и при јем у Град ској
упра ви. 

Зо ра на Вла ду, ор га ни за тор
кар не ва ла, ис ко ри сти ла је ову
при ли ку да за хва ли са рад ни -
ци ма и кар не ва ли сти ма ко ји

би ни, на Тр гу Ђор ђа Вај фер -
та, упри ли чен је деч ји кар -
не вал ски про грам. Пре цен -
трал ног де ша ва ња на сту пио
је и Там бу ра шки ор ке стар,
ко ји је пре ин тер на ци о нал -
ног спек та кла дао сјај ну му -
зич ку увер ти ру и по се ти о це

Ве ли ка ме ђу на род на по вор -
ка кре ну ла је кроз град с ма лим
за ка шње њем, али је вер на пу -
бли ка све вре ме ужи ва ла у зву -
ци ма му зи ке ко ја је на ја вљи ва -
ла ду го оче ки ва ни спек такл. 

Сјај ним пер фор ман сом ма -
жо рет ки ња из Пе шта ја по че ло

кар не ва ла упо знао с на шом
тра ди ци јом. 

Пет на е сти „Пан че вач ки кар -
не вал” обо јио је град ве се лим
бо ја ма, а су гра ђа ни ма ста вио
осмех на ли це. Бу ји ца љу ди
фор ми ра ла је ве ли чан стве не

је дво ча сов но пу то ва ње „Пан -
че вач ког кар не ва ла”. За њи ма
је про шао Ор ке стар по ли ци је
из Бе о гра да, а са две по ста ве
пред ста ви ле су се ма жо рет ки -
ње из Бе ле Цр кве, где су љу би -
те љи кар не ва ла има ли при ли ку

ко ло не дуж Ули це вој во де Ра -
до ми ра Пут ни ка. Иа ко је на -
по љу би ло хлад њи ка во, сна -
жне емо ци је су пре вла да ле, а
то пли на је по че ла да се ши ри
ка да је пр ва кар не вал ска гру па
про де фи ло ва ла ср цем на шег
гра да.

да се по но во срет ну. По том су
на сту пи ле пле сна гру па „Ми -
ле ни јум чир ли дерс” из Вр шца
и шко ла „Ол га Пе тров” из Ба -
нат ског Бре стов ца. Сна жан
ути сак оста ви ла је Шко ла за
сред ње и основ но обра зо ва ње
„Ма ра Ман дић”, ко ја је овом

при ли ком из ве ла тач ку „Че ти -
ри го ди шња до ба” и сим бо -
лич но при ка за ла ци клич ност
вре ме на по во дом ју би ле ја – 50
го ди на по сто ја ња те обра зов не
уста но ве. На ше су гра ђа не
осво ји ле су де вој чи це из Пле -
сног клу ба „Ба ле ри на”, као и
„Пче ли це” из Но вих Ба нов ца,
ко је су свет ске, европ ске и др -
жав не пр ва ки ње у пле су. Му -
зич ки цен тар Пан че во на сту -
пио је под на зи вом „Дар мар”,
а свој глу мач ки та ле нат и зна -
чај но ис ку ство у кар не вал ским
по вор ка ма пер фор ман сом „Бе -
бе” де мон стри ра ло је По зо ри -
штан це „Ма ли принц”, ко је је
2000. го ди не на ста ло при До му
кул ту ре „Ко чо Ра цин” у Ја бу -
ци. 

Мо гло би се ре ћи да су учи -
те љи и на став ни ци пан че вач -
ких основ них шко ла би ли ве о -
ма кре а тив ни. Са сјај ним ма -
ска ма и ко сти ми ма, ве о ма уи -
гра не ко ре о гра фи је из ве ли су
уче ни ци ОШ „Све ти Са ва”, ко -
ји су од и гра ли тра ди ци о на лан
плес до до ле, док су уче ни ци
ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај”
свој пер фор манс по све ти ли
му зи ци и пле су из Шпа ни је.

је ка ко се кроз игру и плес мо -
же пред ста ви ти рад елек трич -
ног ко ла.

До дир Бра зи ла, дух Ве не ци је
Кул ми на ци ја фе сти ва ла усле -
ди ла је ка да су кре ну ле ино -
стра не гру пе. Већ тра ди ци о -
нал но од лич ним ко сти ми ма
пред ста ви ли су се уче сни ци из
Ма ке до ни је, а ве о ма те а тра лан
и сна жан на ступ на те му рат ни -
ка има ла је кар не вал ска гру па
„Ма шка ра да” из Тив та. Из Ива -
нић Гра да у Хр ват ској до шла
нам је гру па ко ја је сво ју тач ку
по све ти ла Бе то ве ну. Кар не вал -
ска удру га „Ве се ли олд тај ме ри”
и ове го ди не до не ла је дух „Ри -
јеч ког кар не ва ла”, а за њи ма су
уче сни ци из Ве не ци је пред ста -
ви ли ма ске ко је су ти пич не за
ве не ци јан ски кар не вал.

Оно што је усле ди ло, мо жда
је нај ви ше об ра до ва ло му -
шкар це у пу бли ци, али ни же -
не ни су оста ле рав но ду шне
пред на сту пом ко ји је до вео
Бра зил у Пан че во. Пле сна гру -
па „Mantock Dance Internatio-
nal” из ве ла је сам бу, а ори ги -
нал ни ко сти ми и по лу об на же -
не де вој ке до ча ра ли су ат мос -
фе ру те ег зо тич не зе мље. За -

На још јед но ег зо тич но ме сто
од ве ли су нас уче ни ци ОШ
„Ак сен ти је Мак си мо вић”, ко ји
су за јед но са сво јим на став ни -
ци ма пле са ли у рит му ха вај -
ске му зи ке. Шко ла „Ђу ра Јак -
шић” би ла је ин спи ри са на То -
мом Со је ром и Хаклбе ри јем
Фи ном, а њи хов на ступ су, као
и увек до са да, ка рак те ри са ли
ве ли ки број уче сни ка, од лич -
ни ко сти ми и ве се ла и раз дра -
га на ат мос фе ра.

Пле сни сту дио NG раз мр дао
је ат мос фе ру хип-хоп на сту -
пом, а за тим се пред ста ви ло
Сло вач ко кул тур но-про свет но
дру штво „Ђе тван”, са од лом -
ком из пред ста ве „Гејм овер”,
ко ја го во ри о са вре ме ним тех -
но ло ги ја ма. „Ра ко вач ки кар не -
вал” из вео је тач ку „За љу бље не
па ти ке”, као и јед ну сред њо ве -
ков ну: „Пре шер но ве кне ги ње”.

Ве о ма нео би чан на ступ ко ји
су при пре ми ли уче ни ци Елек -
тро тех нич ке шко ле „Ни ко ла
Те сла” из Пан че ва по ка зао нам

ни мљив на ступ, под на зи вом
„Но је ва бар ка”, има ла је гру па
из Ита ли је ко ја већ де сет го ди -
на ре дов но до ла зи у наш град.

До дат ном за гре ва њу ат мос -
фе ре до при не ла је шко ла еги -
пат ског ори јен тал ног пле са
„Аruena”, а сја јан пер фор манс
„Пле ме Зу лу” имао је Фит нес-
цен тар „Fitlife”. Кар не вал ски
гра до ви Вр њач ка Ба ња, Хер цег
Но ви, Шо штањ из Сло ве ни је,
Ле ско вац и Но ви Сад пред ста ви -
ли су сво је ма ни фе ста ци је и по -
зи тив ном енер ги јом ани ми ра ли
по се ти о це, по зи ва ју ћи их на сво -
је кар не ва ле. За сам крај, као му -
ске та ри, на сту пи ли су „При ја те -
љи Пан че ва”, чи ме је по вор ка
пет на е стог „Пан че вач ког кар не -
ва ла” све ча но за вр ше на.

Ипак, му зи ка се ши ри ла гра -
дом до ка сно у ноћ, а Пан чев ци
су за до вољ ни и рас по ло же ни
на ста ви ли да ужи ва ју.

µВ. Ђурђевић
?М. Ма рић Ве лич ко вић

Замало па скроз црвено

Три нијансе црне

Чији је град...

О чему се овде ради?

Струјни удар Ватра метнута на небо

А сад мало више оне

Хелоу еврибади!

Љубав дечја и Оливина – Попај



Ле то хва та за лет... С њим до -
ла зи и пра во вре ме за од ла -
зак у при ро ду. А куд ће те
леп ших и из да шни јих ме ста
за та ко не што од при о ба ља
на до мак гра да.

Оно што, пре свих, Ду нав и
Та миш мо гу да по ну де, пра во
је ма ло бо гат ство. Е, да би ове
ле по те би ле што жи во пи сни -
је, мо ра ли би смо – и као по -
је дин ци и као за јед ни ца – са -
мо ма ло да се по тру ди мо.

Је дан од све тлих при ме -
ра у том по гле ду од и грао се
про те клог ви кен да, ка да је
ве ли ки број во лон те ра дао
до при нос обе ле жа ва њу Да -
на Ду на ва са ку пља ју ћи сме -
ће на оба ла ма и у во ди.

Ло вач ко удру же ње Пан че во
ор га ни зо ва ло је про шлог ви -
кен да над ме та ње у га ђа њу
гли не них го лу бо ва, у окви ру
так ми че ња под на зи вом „Куп
Пан че ва”.

Већ тра ди ци о нал но, че тр на -
е сти пут, лов ци су се оку пи ли у
Стар че ву, где су до ма ћи ни би -
ли лов ци из на ше га гра да.

Хлад но, пра во је се ње вре ме
ни је оме ло ни так ми ча ре ни њи -
хо ве до ма ћи не, па је и овог пу та

све про те кло у нај бо љем ре ду.
По сле же сто ког окр ша ја на ва -
тре ној ли ни ји усле ди ло је дру -
же ње уз од ли чан ло вач ки гу лаш.

У екип ној кон ку рен ци ји по -
но во су нај бо љи би ли лов ци из
Ја бу ке. Дру го ме сто је при па -
ло Де бе ља чи, а тре ће еки пи из

Гроц ке. У по је ди нач ном над -
ме та њу три јум фо вао је Зо ран
До дић, дру ги је био Де јан
Сми лев ски, а тре ћи Зо ран Ко -
за чен ков.

На кон про шло не дељ ног
над ме та ња сле де тур ни ри у
До ло ву (25. ју на), Ива но ву (8.
ју ла), Гло го њу (16. ју ла), Ба -
нат ском Но вом Се лу (23. ју ла),
Ја бу ци (30. ју ла), Стар че ву (6.
ав гу ста), Ба нат ском Бре стов -
цу (27. ав гу ста), Омо љи ци
(17. сеп тем бра) и Вој ло ви ци
(24. сеп тем бра).

Фи нал но так ми че ње у окви -
ру Ку па Пан че ва за ка за но је за
1. ок то бар, а би ће одр жа но у
Ја бу ци. 

A. Ж.

Већ не ко ли ко го ди на ов да -
шњи струч ња ци и са рад ни ци
„Пан чев ца” др Вла дан Угре но -
вић из Ин сти ту та „Та миш” и
др Вла ди мир Фи ли по вић из
Ин сти ту та за про у ча ва ње ле ко -
ви тог би ља „Др Јо сиф Пан чић”
ор га ни зу ју на уч но струч ни скуп
под на зи вом „Отво ре ни да ни
би о ди вер зи те та”.

Ци ље ви ове је дин стве не ма -
ни фе ста ци је су, ка ко и са мо
име го во ри, очу ва ње и уна пре -
ђе ње би о ло шке ра зно вр сно -
сти, као и про мо ци ја ор ган ске
про из вод ње и ме то да ко је се у
њој ко ри сте с ци љем за шти те
и по бољ ша ња би о ди вер зи те та,
плод но сти и ква ли те та зе мљи -
шта, во де и ва зду ха.

Сед ми „Отво ре ни да ни би о ди -
вер зи те та” при ре ђе ни су у пе -
так, 16. ју на, у про сто ри ја ма
Ди рек ци је за на ци о нал не ре -
фе рент не ла бо ра то ри је са се -
ди штем у Ба тај ни ци, а те ма је
би ла кон зер ва ци ја се ме на у
Бан ци биљ них ге на, ко ја се на -
ла зи у про сто ри ја ма по ме ну те
ин сти ту ци је.

И овог пу та се на јед ном ме -
сту оку пио ве ли ки број струч -
ња ка из обла сти за шти те жи -
вот не сре ди не, по љо при вре де,
бо та ни ке, фар ма ци је, с на ме -
ром да из на ђу ре ше ња ко ја би
уна пре ди ла по сто је ћи си стем
са ку пља ња, кла си фи ка ци је,
ре ге не ра ци је, ка рак те ри за ци -
је, ева лу а ци је, до ку мен та ци је
и раз ме не биљ них ге не тич ких
ре сур са. Оп шти за кљу чак је: да
би ла нац чу ва ња се ме на оп -
стао, у то ме мо ра ју уче ство ва ти
раз ли чи ти дру штве ни су бјек ти

– од са мих про из во ђа ча хра не
и се ме на, пре ко ис тра жи ва ча
и еду ка то ра, до кре а то ра ме ра
и по ли ти ка очу ва ња ге не тич -
ких ре сур са.

Бан ка биљ них ге на тре нут но
рас по ла же са 4.300 узо ра ка се -
ме на 274 биљ не вр сте, ме ђу ко -
ји ма су нај за сту пље ни ји ку ку -
руз, жи та, као и ин ду стриј ско,
крм но, по вр тар ско и ле ко ви то
би ље, док се во ће и ви но ва ло -
за на ла зе на оглед ним до бри ма
по љо при вред них фа кул те та у
Бе о гра ду и Но вом Са ду.

На кон увод них и по здра вих
ре чи идеј них тво ра ца – Фи ли -
по ви ћа и Угре но ви ћа, као и
обра ћа ња са вет ни ка ми ни стра
по љо при вре де Не на да До лов -
ца, мно ги еми нент ни струч -
ња ци из не ли су сво ја ми шље -
ња и пред ло ге за по бољ ша ње
усло ва под ко ји ма се чу ва ју
се ме на. По ред оста лог, на пра -
вље но је и по ре ђе ње с тим ка -
ко се то чи ни на раз ви је ном
За па ду, пре све га на нор ве -
шком арк тич ком остр ву Свал -
бард. Та мо је, у јед ном од нај -
се вер ни јих и нај хлад ни јих ку -
та ка на све ту, по хра ње но го то во
ми ли он узо ра ка фло ре с це ле
пла не те, па се то ме сто по пу -
лар но на зи ва и „биљ на Но је ва
бар ка”.

По за вр шет ку пре да ва ња и
ди ску си је уче сни ци ску па су
се упо зна ли са за по сле ни ма у
Ди рек ци ји и опре мом ко јом
та уста но ва рас по ла же, а ор га -
ни за то ри су на ја ви ли да ће и
на ред ни, осми скуп има ти не -
ку од ак ту ел них те ма у обла -
сти би о ди вер зи те та и ор ган -
ске про из вод ње.

ри бо ло вач ких удру же ња „Та -
миш 1926” и „Хе рој Мар ко Ку -
лић” и њи хо вих пло ви ла, уз -
дуж и по пре ко чи сти ла ре ку.

За јед но са сво јим школ ским
дру га ри ма во лон ти ра ла је и
Алек сан дра Кр стић из оде ље -
ња VIII2. Њој је то дру ги пут
да уче ству је у уре ђе њу Та ми -
ша; и ина че ужи ва у по ма га њу
око чи шће ња на шег гра да,
што ће и на ста ви ти. Ње на вр -
шња ки ња Ања Ди ми три је вић
при ме ћу је ка ко је про шле го -
ди не би ло не у по ре ди во ви ше
сме ћа и на оба ла ма и у во ди.
Из истог оде ље ња је и Ан дри -
ја на Јо ва нов ски, ко ја на во ди
да је у та ми шкој при ро ди би ло
нај ви ше ке са и фла ша, док Ја -
на Де ри ко њић до да је да је че -

сто слич не ак тив но сти оба -
вља ла и у шко ли. Не што мла -
ђи Алек са Ра ко њац, по пут дру -
гих уче ни ка ше стог раз ре да,
по ма гао је у ис то ва ру око сто
пу них џа ко ва, ко је је, као и ру -
ка ви це и дру гу нео п ход ну

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.

Ве ра
Ве о ма дру же љу би ва жен ка ла -
бра до ра, про на ђе на у фе бру а ру
на Ба ва ни штан ском пу ту, тра жи
вла сни ка или но вог удо ми те ља.
Ни је чи по ва на и ни ко је од зи мус
ни је тра жио у град ском при хва -
ти ли шту у Вла син ској 1, где се
још увек на ла зи и че ка свог или
не ког но вог вла сни ка ко ји ће је
трај но збри ну ти.

Ве ра је са да обе ле же на и вак ци -
ни са на, а све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на кон такт-
-те ле фон 352-148.

Ба та
Пре леп „ули чар” ма њег ра ста
из на се ља Со да ра хит но тра жи
дом, по што га на ло ка ци ји на
ко јој тре нут но оби ту је де ца ју ре
и сва ко днев но уз не ми ра ва ју.

Ба та је из у зет но пи том и бле -
скаст, па би ве о ма уве се лио не -
чи ји жи вот. Стар је око три го -
ди не и ка стри ран, та ко да би се ла ко укло пио у дво ри ште у
ко јем већ има па са – и муж ја ка и жен ки. За ње га су обез бе -
ђе ни бес плат на вак ци на ци ја и обе ле жа ва ње ми кро чи пом, а
кон такт-те ле фон је 060/513-72-00.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Мно ги Пан чев ци по ка за ли су
ви со ку свест ка да је реч о очу -
ва њу при ро де у су бо ту, 17. ју -
на, упа дљи во по све ће ним при -
сту пом ак ци ји под на зи вом
„Ак тив ни за ре ке”.

На тај на чин су је да на е сти
пут уче ство ва ли у обе ле жа ва њу
Да на Ду на ва, ко ји има ста тус
град ске ма ни фе ста ци је већ
осам го ди на, упра во от кад је за
ор га ни за ци ју ове ин тер на ци о -
нал не кам па ње Пан че во до би ло
цер ти фи кат Ме ђу на род ног ко -
ми те та за за шти ту ре ке Ду нав.

Основ ци у глав ној ро ли
Не сум њи во нај зна чај ни ју уло -
гу тог да на има ли су уче ни ци
ОШ „Ми ка Ан тић”. Том при ли -
ком су ова вред на и при ро ди по -
све ће на де ца, уз по моћ чла но ва

Страну припремио
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ку ле на ула зу у Та миш. Од мах
до ње га, Сми ља Стан ко вић на
свом ра ду је по ка за ла ко ли ко
је ма што ви та; не у по ре ди во
мла ђа Ми ли ца Кри во ку ћа ски -
ци ра ла је вр бе, а Ла још Ем бе -
ли, ма шин ски тех ни чар у пен -
зи ји, ура дио је пра во ма ло ре -
мек-де ло у тех ни ци уље на
плат ну – жи во пи сну при ро ду
та ко зва них реч них ку би ка.

Ива на Мар кез Фи ли по вић,
ко ја пред во ди Деч ји ате ље
„Ма ли ге ни је”, на во ди да се ова
ор га ни за ци ја ре дов но ода зи ва
на ову ма ни фе ста ци ју, а овог
пу та те ма су би ле реч не ри бе.

Цр та ли су и чла но ви Удру -
же ња обо ле лих од мул ти пле
скле ро зе, ор га ни за ци ја „На по -
ла пу та” и „Пре по знај у се би”,
гру пе ли ков них умет ни ка
„Све ти о ник” и Пред школ ске

ње сме ћа, ко је ће, из у зев че по -
ва, би ти од не то на град ску де -
по ни ју.

А за тва ра чи фла ша има ли су
мно го ху ма ни ју на ме ну: у то ку
је ак ци ја „Че пом до осме ха”, у
окви ру ко је се пла стич ни по -
клоп чи ћи да ју на ре ци кла жу,
да би се од до би је ног нов ца ку -
по ва ла ор то пед ска по ма га ла за
де цу с не ком вр стом ин ва ли ди -
те та. Пре ма ре чи ма Бор ке
Аџић, ко ор ди на тор ке ове пле -
ме ни те ми си је за Ју жно ба нат -
ски округ, све је кре ну ло пре
пет го ди на; Пан че во се укљу чи -
ло пре три го ди не, а да нас има
пре ко два де сет ку ти ја рас по ре -
ђе них по гра ду. На те ри то ри ји
Пан че ва ко ри сти од по ме ну те
ак ци је већ су има ла де ца из Ја -
бу ке и Ка ча ре ва – до би ла су ин -
ва лид ска ко ли ца, а за пан че -

опре му, обез бе ди ла ЈКП „Хи -
ги је на”. О то ме се ста рао Љу -
бо мир Ма рин ко вић, за по слен
у тој фир ми на одр жа ва њу
аква то ри ју ма Та ми ша и Ду на -
ва око Бе ле сте не. И он је уо -
чио да је сва ке го ди не све ма -

„ОТВО РЕ НИ ДА НИ БИ О ДИ ВЕР ЗИ ТЕ ТА”

КА КО ОЧУ ВА ТИ БИЉ НЕ ГЕ НЕ ТИЧ КЕ РЕ СУР СЕ?

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У ГА ЂА ЊУ ГЛИ НЕ НИХ ГО ЛУ БО ВА

ЈА БУ ЧА НИ КО ЛО ВО ДЕ...
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ОДР ЖАН ЈЕ ДА НА Е СТИ ДАН ДУ НА ВА

КА ДА ПРИ РО ДА ПО БЕ ДИ У ЉУ ДИ МА

вач ког ма ли ша на на ба вљен је
ме ди цин ски аспи ра тор.

Све у зна ку ре ке
Ко ор ди на тор ове сло же не и
ма сов не ма ни фе ста ци је – Ми -
ло рад Тим чен ко, за по слен у
пан че вач кој Град ској упра ви,
на гла сио је при су ство мно гих
ин сти ту ци ја и по је ди на ца ко ји
су уче ство ва ли у еду ка тив ним
и за бав ним про гра ми ма.

У ли ков но-еко ло шкој ра ди -
о ни ци ко ја се од и гра ва ла ис -
под сво до ва про сто ри ја удру -
же ња „Хе рој Мар ко Ку лић” цр -
та ли су и сли ка ли при пад ни ци
број них удру же ња. Ме ђу њи ма
и Зла ти бор Ла за ров, као је дан
од де се так чла но ва ли ков не
сек ци је Клу ба за од ра сла и ста -
ра ли ца Ге рон то ло шког цен тра,
ко ји се овог пу та опре де лио за

уста но ве „Деч ја ра дост”. Ка ча -
ре вач ко удру же ње же на „Ет но-
ку так” пред ста ви ло се ра до ви -
ма у де ку па жу и слат ким ђа ко -
ни ја ма, ко је су би ле до ступ не
свим сла до ку сци ма. Тик уз
њих, „До лов ке” су та ко ђе бес -
плат но де ли ле штру дле од ма -
ка, ора ха, ро га ча...

У за бав но-спорт ском де лу
сво је ве шти не при ка за ли су
„СМС фит нес” и „Ама ранд јо га
сту дио”, а клуб „Спор ти ко” про -
мо ви сао је ве сла ње. Лов ци су
пар ти ци пи ра ли ма те ри ја лом за
гу лаш од ди вље сви ње, а сви
уче сни ци има ли су при ли ку да
се про во за ју ка та ма ра ном Ту ри -
стич ке ор га ни за ци је Пан че во.

Све у све му, овог пу та љу бав
пре ма при ро ди у љу ди ма је из -
во је ва ла по бе ду. Та ко би тре ба -
ло да бу де сва ког тре нут ка...



Да ква ли те тан и стру чан рад у
спор ту мо ра до не ти успех, по -
твр ђу је и Фуд бал ски клуб
Мун ди јал из на ше га гра да, ко -
ји је ове го ди не по сти гао из -
ван ред не ре зул та те са свим
сво јим се лек ци ја ма.

Де ча ци ро ђе ни 2006. го ди не
по бед ни ци су Ли ге се дам, ко ју
је ор га ни зо вао Фуд бал ски са -
вез Пан че ва, а до ти ту ле су до -
шли без из гу бље не утак ми це.
Сјај ни су би ли и у плеј-офу, у
ко јем су убе дљи во три јум фо ва -
ли, без при мље ног го ла. Се лек -
ци ја игра ча ро ђе них 2004. го -
ди не по бед ник је Ли ге пе тли ћа
ФСП, та ко ђе без из гу бље не
утак ми це. Ко ли ко је ова ге не -
ра ци ја би ла до ми нант на ме ђу
вр шња ци ма, по ка зу је и по да -
так да то ком по лу се зо не еки па
ни је при ми ла ни је дан по го дак,
а та ко је на ста ви ла и у плеј-
офу, па је над ме та ње за вр ши ла
с гол-раз ли ком 29:0.

Ка да се то ме до да ин фор ма -
ци ја да су де ча ци ро ђе ни
2007. го ди не сти гли до по лу -
фи на ла Ли ге се дам, ка да су

по бе ђи ва ли и ри ва ле ста ри је
од се бе, мо же се већ са да ре ћи
да ће сле де ће се зо не тај тим
би ти је дан од фа во ри та за
осва ја ње пе ха ра у Ли ги се дам.

Тре ба на по ме ну ти да фуд ба -
ле ри ро ђе ни 2002. и 2003. го -
ди не, ко ји су про шли кроз

шко лу ФК-а Мун ди јал, с мно го
успе ха на сту па ју за пи о нир ску
се лек ци ју ФК-а Же ле зни чар.
Они су се пла си ра ли у плеј-оф
Ли ге Вој во ди не за пи о ни ре и
та ко по но ви ли про шло го ди -

шњи успех клуп ских дру га ра
ро ђе них 2001. го ди не, што је
још јед на по твр да струч ног и
кон ти ну и ра ног ра да.

– Овом при ли ком же лим да
ис так нем да смо сви у клу бу
нај по но сни ји на по на ша ње и
од нос де це, тре не ра и ро ди те ља

то ком це ле так ми чар ске го ди -
не и да по хва ли мо све чла но ве
на шег клу ба, пре све га за из у -
зет но за ла га ње и по све ће ност
то ком тре нин га и утак ми ца.
Наш кон цепт се по ка зао ис -

прав ним – да би спорт мо гао да
има по зи ти ван ути цај на обу ку
и пси хо со ци јал ни раз вој де це,
тре ба да бу де игра пре све га.
Ми сма тра мо да су де ца са мо
де ца, а не ми ни ја тур ни од ра -
сли љу ди. Уме сто по бе да, пре
све га ис ти че мо за ба ву и раз вој
ма ли ша на, па ти ме из бе га ва мо
мно ге по тен ци јал не про бле ме
и по ве ћа ва мо шан су да ба вље -
ње спор том бу де при јат но ис -
ку ство ко је до но си ко рист. У
то ме се раз ли ку је мо од дру гих
клу бо ва у окру же њу – ре као је
Си ни ша Ра ду ло вић, је дан од
тре не ра ФК-а Мун ди јал.

За ове успе хе за слу жни су
сви тре не ри у клу бу, а то су:
Да ни јел Ми лу ти но вић, Жељ -
ко Стај чић, Ми лан Ве ско вић,
Дра ган Ву лин, Звон ко Ла за ров
и Си ни ша Ра ду ло вић.

То ком про лећ не так ми чар ске
се зо не чла но ви КК-а Ди на мо
по сти за ли су из ван ред не ре зул -
та те. По себ но су се ис та кли ка -
де ти, ју ни о ри и се ни о ри ко ји су
на Ку пу Ср би је би ли нај у спе -
шни ја му шка еки па, са се дам
ме да ља. Про шле не де ље у Ка ра -
та шу је одр жан камп пер спек -
тив них ре пре зен та ти ва ца на ше
зе мље, у ко јем су бо ра ви ли ју -
ни о ри Ја на Кој чић и Урош Пе -
тро вач ки, док су ка де ти мо ра ли
да из о ста ну због при јем них ис -
пи та и упи са у сред ње шко ле.

Већ по тра ди ци ји, крај ју на и
по че так ју ла ре зер ви са ни су за
од ла зак на Свет ски камп и
Свет ски куп у Ума гу, а из КК-а
Ди на мо ће овог пу та пу то ва ти
пе то ро ка де та и ју ни о ра. То су:
Алек сан дар Зде шић, Ни ко ла

Ива но вић, Ми лош Сте фа но -
вић, Ја на Кој чић и Урош Пе -
тро вач ки. Чел ни љу ди клу ба из
на ше га гра да ве о ма су за хвал -
ни фир ми СБО из Бе о гра да и
ди рек то ру Вла ди ми ру Скен де -
ри ји, ко ји су фи нан си ра ли по -
ло ви ну тро шко ва за од ла зак
пет мла дих так ми ча ра Ди на ма
у Умаг. Ово је ве ли ка по моћ и
под стрек раз во ју нај бо љих
мла дих так ми ча ра, пред ко ји -
ма је ле па спорт ска ка ри је ра.

По сле по врат ка из Ума га
ка де ти и ју ни о ри ићи ће у
Лет њи камп у Апа ти ну, ко ји
ор га ни зу је Ка ра те са вез Вој во -
ди не. То ком це лог ле та и је се ни
све при пре ме и број на так ми -
че ња би ће под ре ђе ни Свет -
ском пр вен ству, ко је ће би ти
одр жа но у ок то бру.

СПОРТ
Петак, 23. јун 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио

Александар
Живковић
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја:Те8)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Но ви про бле ми 
са ау то мо би лом

Сле ди над ме та ње 
у Не мач кој

Нај бо љи срп ски ау то мо би ли -
ста Ду шан Бор ко вић, наш су -
гра ђа нин, ни је ус пео да осво ји
но ве бо до ве на ше стом ви кен -
ду ово го ди шњег TCR шам пи о -
на та, ко ји је одр жан на ста зи
Хун га ро ринг у Ма ђар ској.

Во зач ау то мо би ла „ал фа ро -
мео ђу ли је та” још јед ном је
осе тио су ро ва пра ви ла овог
шам пи о на та. Упр кос три јум фу
на про шлој тр ци, на Салц бур -
грин гу, Бор ко вић је ста вљен у
под ре ђен по ло жај с до дат них
20 ки ло гра ма ба ла ста на свом
ау то мо би лу, а „ал фа” је во зи ла
са сма ње ном сна гом мо то ра,
ко ја је и ина че сла би ја не го
код оста лих про из во ђа ча у
шам пи о на ту.

Ду ца је у пр вој тр ци стар то -
вао са 16. по зи ци је, где је за -
јед но с пр ва ком све та Ко ми -
ни јем (та ко ђе до дат но оп те ре -
ће ним с 30 ки ло гра ма) кре нуо
у лов на бо љи пла сман. На жа -
лост, упра во је Ко ми ни уда рио
Бор ко ви ћа у тре ћем кру гу, по -
сле че га је наш ас мо рао у
бокс. Ме ха ни ча ри су учи ни ли
све не би ли оспо со би ли ње гов
ау то мо бил, па је у за вр шни ци
тр ке ус пео да се вра ти на ста зу
и про ве ри у ка квом је ста њу
„ал фа”.

Дру гу тр ку је обе ле жио ве ли -
ки ин ци дент у ко ме је уче ство -

ШЕ СТИ ВИ КЕНД ОВО ГО ДИ ШЊЕГ TCR ШАМ ПИ О НА ТА

БЕЗ СРЕ ЋЕ У МА ЂАР СКОЈ

Знам шта се де ша ва, али не
смем све да ка жем, осим да је
ја ко те шко да се так ми чиш
кад из гу биш мо ти ва ци ју због
ра зних не прав ди. Сма њи ли
су сна гу на „ал фи”, а ви де ли
смо шта су све ра ди ли оста ли
про из во ђа чи. Да с пр вог ме -
ста у Ау стри ји пад нем на
осам на е сто, а да не ко за ко га
ни смо ни чу ли ов де бу де у
пр ва три, то је за и ста ту жно.
На дам се да ће мо се и тим и
ја ди ћи на сле де ћој тр ци, јер
ка ко се са да ра ди у шам пи о на -
ту, то ни куд не во ди. Хва ла
сви ма ко ји ме пра те, не же лим
да из гле да да тра жим из го во ре,

АК ТИВ НО СТИ КК-а ДИ НА МО

РАД НО ЛЕ ТО ЗА КА РА ТИ СТЕ

У За гре бу је про шлог ви кен -
да одр жа но Пр вен ство Евро -
пе за џу до-ве те ра не. У кон -
ку рен ци ји 90 бо ра ца из 32
зе мље наш су гра ђа нин Слав -
ко Ста ни шић оства рио је ве -
ли ки успех.

Члан ЏК-а Ди на мо на сту -
пио је у ка те го ри ји М7 +100
кг, у ко јој је по стао шам пи он
Ста рог кон ти нен та, по бе див -
ши ри ва ле из Фран цу ске, Ру -
си је и Не мач ке.

СЛАВ КО „ОСВОЈИО” ЕВРОПУ

ва ло не ко ли ко ау то мо би ла, а
Бор ко вић је са мо за хва љу ју ћи
му ње ви тим ре флек си ма ус пео
да оста не не так нут. Ипак, то га
је ко шта ло не ко ли ко по зи ци ја,
ко је је ус пео да из бо ри на стар -
ту пре ин ци ден та. По сле из ла -
ска си гур но сног ау то мо би ла на
ста зу Ду шан је уо чио да има
про бле ма са упра вља њем и
пре ко мер ним за но ше њем „ал -
фе”, да би у дру гој по ло ви ни
тр ке, упр кос на прет ку на 15.
по зи ци ју, мо рао у бокс по што
му је пе ти пут ове се зо не пу кла
ле тва во ла на.

– Не знам шта бих мо гао да
ка жем по сле ова квог ви кен да.

али и оста ли во за чи су у шо ку
због то га ко ли ко се ло ше од -
ре ђу је ба ланс пер фор ман си.
Имам већ две по бе де и искре -
но се на дам да нас не ће ви ше
ова ко тре ти ра ти и да ће ме
пу сти ти да по ка жем ко ли ко
мо гу. Же лим да за хва лим
свом ти му, спон зо ри ма и
свим на ви ја чи ма ко ји су уз
ме не – ре као је Ду ца по сле
тр ке.

Ду шан Бор ко вић по сле ше -
стог TCR ви кен да има 82 бо да
и за у зи ма ше сто ме сто у ге не -
рал ном пла сма ну. На ред но
ис ку ше ње сле ди 8. и 9. ју ла у
не мач ком Ошер сле бе ну.

Чла но ви Кик-бокс клу ба „Све -
ти цар Ла зар” из Ба нат ског
Но вог Се ла по сти гли су за па -
жен успех на Пр вен ству Вој во -
ди не, одр жа ном у Жа бљу.

Пи о нир Вук Кри во ку ћа
осво јио је сре бр ну ме да љу у
ка те го ри ји пре ко 55 кг, а ви -
це шам пи он ка Војво ди не по -
ста ла је и ју ни ор ка На та ша
Ма рић, ко ја се над ме та ла у
ка те го ри ји до 65 кг. Она је у
фи на лу све до сре ди не ме ча
би ла рав но прав на са свет -
ском и бал кан ском пр ва ки -
њом Ва лен ти ном Ке ри из
Сен те. Се ни ор Ми лан Кал кан

за слу жио је брон за но од лич -
је у ка те го ри ји до 75 кг.

Због не пра вед не од лу ке
су ди ја, без тро фе ја је остао
Фи лип Квр гић.

ВИ ЦЕ ШАМ ПИ О НИ

ЗА ПА ЖЕ НИ УС ПЕ СИ ФК-а МУН ДИ ЈАЛ

КАД ЈЕ ФУД БАЛ ПРЕ СВЕ ГА – ИГРА!

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ФК „Мика Антић” организо-
вао је у нашем граду, од 2. до
4. јуна, традиционалан, два-
наести фудбалски турнир под
називом Меморијал „Чика
Зука”. Учествовало је преко
700 дечака и девојчица из 55
клубова из: Београда, Земуна,
Ваљева, Звечке, Старчева, Руме,

Вршца, Падине, Костолца,
Борче, Великог Градишта,
Пожаревца, Крагујевца, Гло-
гоња, Војловице, Панчева...

– Захваљујемо свим клубо-
вима на указаном поверењу.
Потрудићемо се да наредне
године турнир буде још ма-
совнији и да добије међуна-
родни карактер – рекао је
Драган Пивљанин, један од
организатора ове манифе-
стације.

Сваког дана награђене су
по три првопласиране екипе,
а шест најбољих играча и
голман добијали су награде
за најуспешнији тим тог да-
на, док је председник ФК-а
„Мика Антић” Слободан Зу-
кић специјалном медаљом
даривао и тренере дана.

У групи дечака рођених
2004. године глогоњски Стен-
ли је заузео друго, а Борац из
Старчева треће место. У гене-
рацији фудбалера рођених
2005. године панчевачка Фор-
туна била је друга, а мали
Старчевци су заузели треће
место, баш као и у надметању
две године млађих играча. У
конкуренцији деветогодишња-
ка Фортуна из Панчева заслу-
жила је бронзано одличје.

МЕМОРИЈАЛ „ЧИКА ЗУКА”

Пр во Лет ње ма стерс пр вен -
ство Ср би је одр жа но је про -
шлог ви кен да у Бе о гра ду, а
на ње му је уче ство ва ло 59
пли ва чи ца и пли ва ча из че -
тр на ест клу бо ва из Бу гар ске,
Ру му ни је, Сло ве ни је и Ср би -
је. За па жен успех оства ри ли
су и чла но ви ПК-а Спар та из
на ше га гра да.

У гру пи пли ва ча од 30 го -
ди на до 34 го ди не Ми лош
Спа сић је осво јио злат не ме -
да ље на 50 м дел фин и 50 м
кра ул, а Не над Јо вић је три -
јум фо вао у гру пи так ми ча ра
од 45 до 49 го ди на.

Гор да на Кр стић ће у Бу дим -
пе шти, 19. и 20. ав гу ста, пред -
ста вља ти ПК Спар та на Свет -
ском пр вен ству за ве те ра не, а

на сту пи ће у ди сци пли на ма
50 и 100 м леђ но.

Јо ва на Бог да но вић ће као
члан се лек ци је Вој во ди не
уче ство ва ти на Отво ре ном
пр вен ству Цр не Го ре, 24. и 25.
ју на, у Ник ши ћу, а је дан од
уче сни ка тог так ми че ња би ће
и Ми лош Спа сић (ФИ НА су -
ди ја), и то као су ди ја-стар тер.

МА СТЕРС У ПЛИ ВА ЊУ



Наградни конкурс

Ивана, Александра,
честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће стизати

на вашу адресу. 

                            Редакција

Поздрав с прелепог Крфа од Александре
Аксентија Максимовића 70а, Долово

Joнско море нам несебично приређује овакав су-
тон уз помоћ облака и њихових рефлексија.

Ивана Милосављевић, С. Милетића 87б

Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију

с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 

22. септембра – награда је ваша.

                                                                      P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...
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Ка та ри на Га јић,
гим на зи јал ка:
     
– Овог ви кен да ћу 
ићи на не ку жур ку и
ви де ћу се с дру штвом.
Шко ла је за вр ше на,
та ко да ви ше не ма
уче ња. Нај ве ро ват ни је
ћу ићи и на 
ка ча ре вач ко је зе ро.

Да ни ло Ра ше та,
уче ник ЕТШ 
„Ни ко ла Те сла”: 
     
– Ви кенд ћу про ве сти 
та ко што ћу учи ти осно ве
елек тро тех ни ке, јер ни сам
баш успе шно за вр шио ову
школ ску го ди ну. У сва ком
слу ча ју пла ни рам 
и да иза ђем и про ве дем
се с дру штвом.

Ла за Плав шић,
Ме ди цин ска
шко ла Бе о град: 
     
– Про во ди ћу се 
овог ви кен да. 
Пла ни рам да одем 
у Ка ча ре во на не ку
жур ку и ве ро ват но 
ћу ићи и у лу на-парк.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Рат
Зли ђаво, барем према најтиражнијој књизи свих времена – Библији,

води вечити рат с добрим Богом.

    Како су све велике борбе по дифолту крваве, животне, па са-

мим тим и тешке, ваља то улепшати, додати детаље који ствар-

ност чине сварљивијом. У поменутом буквару хришћанства то су

божји син, његова мајка, анђели... У истој функцији су и неопи-

пљиве категорије попут вере и наде.

    Као у бајкама, причама за малу децу. А без шминкања, изме-

ђу рата и зла стоји знак једнакости.

Ђаволски
Када хоћеш да зачараш масу, мораш имати извесне способности

и особине, не може то свако.

    На одређен начин треба да се смејеш, баш као што постоји и

одговарајући модел озбиљности. Вешто палацање језиком се

подразумева. 

    Боја, барем у овим крајевима, није од пресудног значаја: можеш

да си некад сив, некад жут. Црвен. Тренутно – мораш да си плав.

    Мајстор развија посебне вештине као што је држање прстију

на ђаволски надмени начин.

За добар улов
Није исто да ли се из неког похода који је имао свој оригинални

циљ враћаш пуних или празних руку. Од његовог исхода зависи

твоје расположење.

    Када кренеш да набавиш књигу која треба да те заведе, поне-

се, а донесеш кући две такве – мисија је испуњена преко очеки-

вања, срећан си. Пошто си пошао да купиш две киле меса, а он-

да схватиш да имаш пара за пола киле – знаш да си у Србији.

    У њој ђаво лепо лаже док ратнички грубо лови одрасле, оне с

правом гласа.


