
Они који су у вре ме уби ства били у
цен тру гра да, могли су да закљу че да
се нешто неу о би ча је но деси ло. У јед -
ном тре нут ку су се зачу ле сире не вози -
ла Хит не помо ћи и поли циј ских ауто -
мо би ла који су ишли ка Сода ри. Међу -
тим, нико није могао ни да прет по -
ста ви да се у ста ну у Сав ској дого ди -
ло уби ство.

Једи но што се засад зна, јесте да је
за несрећ ну Биља ну био кобан уда -
рац ножем који јој је Сини ша задао
директ но у гру ди. Чла но ви еки пе Хит -
не помо ћи, који су брзо дошли, могли
су само да кон ста ту ју да Биља ни није
било спа са и да је пре ми ну ла на лицу
места.

Што се тиче уби це, он није поку -
шао да побег не. Мир но је саче као
поли цај це и пре дао им се. Засад је
позна то и то да је Сини ша већ један -

пут био осу ђен због нано ше ња тешких
теле сних повре да и да му је одре ђе на
казна, коју је тре ба ло да одслу жи у
кућ ном при тво ру.

Ста на ри згра де у Сав ској изја ви ли
су нови на ри ма да су Сини ша и Биља -
на били ситу и ра ни, јер је он имао
при ват ну фир му. Да су на први поглед
живе ли срећ но и да су доста путо ва -
ли, види се из зајед нич ких фото гра -
фи ја које је Сини ша поста вио на свом
про фи лу на „Феј сбу ку”. За раз ли ку
од њега, Биља на није обја ви ла нијед -
ну. Због чега, може само да се прет -
по ста вља.

Пре ма инфор ма ци ја ма из поли ци -
је и Вишег јав ног тужи ла штва, уби ци
је одмах након тра гич ног дога ђа ја
одре ђен 48-часов ни при твор. Када
истек не, биће при ве ден у Више јав но
тужи ла штво, где ће бити саслу шан

Хроника
Нове одборничке

групе и стара

брзина

» страна 5

цена 40 динара

Политика

Превирања уз исти

однос снага

» страна 4

Привреда

Туристичка

идентификација

» страна 6

Село

Немци намеравају да

откупљују наше

корнишоне

» страна 11

Култура

Драгашу „Сатирични

штап” за карикатуру

» страна 12

Спорт

Из Панчева на Светско

првенство

» страна 28

Фото-репортажа

Јевреју упркос свему

опстају на овим

просторима

» страна 29

»

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  24 .  НОВЕМБРА 2017.Број 4740, година CXLIX

Ф
О

Т
О

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

Ђ
У
Р

Ђ
Е
В

И
Ћ

Сини ша Радо ван чев 
усмр тио супру гу Биља ну
Мија то вић два де се так
дана након што се поро ди ла

После уби ства није 
побе гао, већ је мир но
саче као поли ци ју

Већ је био осу ђен за 
нано ше ње тешких теле сних
повре да, казну издр жа вао
у кућ ном при тво ру

У уто рак, 21. новем бра, око 18 сати, у
нашем гра ду се дого ди ла тра ге ди ја
која је поно во пока за ла коли ко је
наси ље у поро ди ци стра шан и вели ки
дру штве ни про блем, који и поред поо -
штра ва ња казни за насил ни ке још
није решен. Педе се то го ди шњи Сини -
ша Радо ван чев је у згра ди у Сав ској
10 на Сода ри, у ста ну на четвр том
спра ту, удар ци ма ножем убио сво ју
три де се то го ди шњу супру гу Биља ну
Мија то вић.

Да све буде стра шни је, то се, пре ма
писа њу „Вечер њих ново сти”, дого ди -
ло у тре нут ку док су у ста ну биле
Биља ни на једа на е сто го ди шња ћер ка
из првог бра ка и беба која је рође на
пре само два де сет дана.

Ста ра ње о Биља ни ној ћер ки је
после ове тра ге ди је пре у зе ла Биља -
ни на мај ка, а пан че вач ки Цен тар за
соци јал ни рад ће се побри ну ти о
њеној и Сини ши ној беби, која је оста -
ла сиро че.

Пре ма незва нич ним инфор ма ци ја -
ма које су обја ви ли поје ди ни меди ји,
уби ству на Сода ри прет хо ди ла је сва -
ђа изме ђу Сини ше и Биља не до које
је дошло јер се прет по ста вља да је
Сини ша био под деј ством алко хо ла.
Да ли је то тач но, биће утвр ђе но током
истра ге.

ТРА ГЕ ДИ ЈА У САВ СКОЈ УЛИ ЦИ НА СОДА РИ

МУЖ УБИО НОЖЕМ СУПРУ ГУ
због осно ва не сум ње да је почи нио
уби ство.

Ина че, мини стар ка прав де Нела
Кубу ро вић изја ви ла је ових дана да је
Закон о спре ча ва њу наси ља у поро -
ди ци, који је сту пио на сна гу 1. јуна
ове годи не, пока зао добре ефек те. Она
је наве ла да је од почет ка њего ве при -
ме не про це су и ра но више од 9.000 слу -
ча је ва поро дич ног наси ља широм
Срби је и дода ла да су суди је у 3.900
слу ча је ва забра ни ле насил ни ци ма да
при ла зе бли зу жрта ва.

Под се ћа мо, поли ци ја, судо ви и
тужи ла штва сада има ју пра во да наре -
де уда ља ва ње мушка ра ца из куће или
ста на ако они живе зајед но са жена -
ма које су их при ја ви ле за наси ље, а
могу забра ни ти и да им при ла зе.

Хит не мере про тив насил ни ка по
новом зако ну пред ла жу поли ци ја и
тужи ла штва, а усва ја ју их судо ви. У
слу ча ју да их изрек не поли ци ја, оне
тра ју 48 сати, а када то учи не суди је –
30 дана. Те одлу ке се не сме ју игно -
ри са ти, већ мора ју да се пошту ју. Оно -
ме ко се тога не при др жа ва, одре ђу је
се затвор.

Уко ли ко се неком одре ди забра на
кон та ка та са жртвом, то се не одно си
само на при ла же ње на ули ци или ула -
же ње у кућу и стан где жртва живи,
већ и на забра ну теле фон ских пози ва
и сла ња СМС пору ка. Том мером
насил ни ци ма није дозво ље но ни вре -
ђа ње жрта ва пре ко „Феј сбу ка” и дру -
гих дру штве них мре жа.

Под јед на ко је риго ро зна и дру га
мера – уда ља ва ње насил ни ка из кућа
и ста но ва у који ма живе са жена ма
које су их при ја ви ле због зло ста вља -
ња. Мушка рац коме се изрек не та мера
након тога може да се вра ти само при -
вре ме но, да би узео лич не ства ри, али
у прат њи поли ци је. Нажа лост, ма коли -
ко да су стро ге закон ске одред бе, тра -
ге ди је је немо гу ће спре чи ти. То је
пока за ло уби ство на Сода ри.

М. Гли го рић
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Згра да на Сода ри у којој се дого ди ло уби ство

ЗАЛАЗАК



искљу чи во спа си лач ким и хума ни тар -
ним актив но сти ма и да није ника кав
руски шпи јун ски цен тар, како то мно -
ги на Запа ду сма тра ју, нису успе ли.

Сум ње у рад цен тра у Нишу нису
пре ста ле ни након посе те коју су
недав но орга ни зо ва ли запо сле ни у
њему за деле га ци ју пред став ни ка
неко ли ко запад них амба са да у Бео -
гра ду. Након оби ла ска свих про сто -
ри ја у цен тру они су изја ви ли да нису
виде ли ништа што би им било спор -
но или сум њи во.

Међу тим, без обзи ра на то, у реак -
ци ја ма запад них дипло ма та, поли ти -
ча ра и меди ја на рад цен тра у Нишу
стал но се чује зах тев да Срби ја тој
уста но ви ника ко не тре ба да даје
дипло мат ски ста тус. Као обра зло же -
ње за то наво ди се да би запо сле ни ма
у цен тру то доне ло непо треб не при -
ви ле ги је.

Чуд но је да су у таквим ста во ви ма
нај гла сни ји зва нич ни ци САД. Наша
држа ва је с нај моћ ни јом земљом на
све ту пот пи са ла неко ли ко спо ра зу ма
који ма се, изме ђу оста лог, при пад ни -
ци ма аме рич ке арми је гаран ту је пот -
пу ни иму ни тет од суђе ња уко ли ко
почи не неко кри вич но дело на тери -
то ри ји Срби је.

На при мер, уко ли ко они док про ла -
зе кроз Срби ју иза зо ву неку сао бра ћај -
ну несре ћу с тежим после ди ца ма, за
нашу поли ци ју и пра во су ђе би након
тога били недо дир љи ви. Шта у прак -
си зна че ти спо ра зу ми, могло се виде -
ти након туче коју су пре неко ли ко
годи на иза зва ли аме рич ки марин ци у
јед ном бео град ском ноћ ном клу бу.
Иако су наше суди је хте ле да их саслу -
ша ју, то им није дозво ље но.

Сре ћом, на све ту има зема ља у
који ма не про ла зе аро ган ци ја и
оси о ност коју САД пока зу ју у Срби -
ји. Ових дана је обја вље но да је на
јапан ском остр ву Оки на ва, где се
нала зи вели ка аме рич ка вој на база,
при пад ник арми је те земље иза -
звао сао бра ћај ну несре ћу у којој је
поги нуо један ста нов ник остр ва.
Наве де но је и да се осно ва но сум -
ња да је био пијан, јер је после
алко-теста коме је био под врг нут,
утвр ђе но да је имао три пута више
алко хо ла у крви него што је то
дозво ље но.

Пово дом те несре ће обја вље но је и
да је аме рич ка вој ска забра ни ла сво -
јим при пад ни ци ма на Оки на ви да
неко вре ме напу шта ју базу и да кон -
зу ми ра ју алко хол. Ста нов ни ци тог
остр ва су више пута до сада тра жи ли
да га аме рич ки вој ни ци зау век напу -
сте, јер су и рани је иза зи ва ли сао бра -
ћај не несре ће и тешке инци ден те. Као
при мер је наве ден пода так да је пре
два де сет две годи не гру па њих опту -
же на за сило ва ње два на е сто го ди шње
девој чи це.

Што се тиче крив ца за сао бра ћај ну
несре ћу која се дого ди ла ових дана,
њега је локал на поли ци ја ухап си ла и
опту жи ла за „немар ну вожњу за смрт -
ним исхо дом”.

За њега није важио дипло мат ски
иму ни тет, што би био епи лог да се тај
удес десио у Срби ји. Међу тим, Јапан
је јед на од нај ве ћих и нај ја чих зема -
ља на све ту и важан аме рич ки саве -
зник у Ази ји, а Срби ја је из аспек та
аме рич ких инте ре са мало важна
земља на Бал ка ну.

М. Г.

КОМЕНТАРИ2
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МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Достојевски

Ричард Тре ћи
Овог пута, у још јед ном поро дич ном наси љу, уби је на је поро ди ља. Живот
јој је пре ки нуо у три де се тој годи ни. И, иако ће му бити суђе но, посеб но
стра вич но и тужно је то што је дво је деце, од којих је јед но ста ро тек два -
де се так дана, оста ло без маме. Ту закон, затвор и прав да не могу бити
уте ха. Та неправ да нане та две ма пот пу но неви ним осо ба ма ника да неће
моћи да се испра ви.

Наш нај ве ћи нека жње ни зло чин је тај што о деци данас и не раз ми -
шља мо, не води мо рачу на и нема мо вре ме на да се њима бави мо.

И ника да се зло чин не деша ва тек тако. Ипак он мора негде да расте и
сазре ва. А и зло је тако заво дљи во, попут мисли да се увек ЈА питам, да
сам ЈА глав ни, да ЈА одлу чу јем… О све му.

* * *
Чуве ни „Ричард Тре ћи” након четврт века поно во се игра у Народ ном
позо ри шту у Бео гра ду, у режи ји Сне жа не Три шић. Тре ба ло је бити мудар,
па схва ти ти да је данас више него аде ква тан момент да се под се ти мо
овог Шек си пи ро вог дела, у сјај ној постав ци, у којој се, на кра ју, лико ви
обра ћа ју публи ци кроз каме ре, попут поли ти ча ра у пред из бор ним дуе -
ли ма.

Нај ве ћи Шек спи ров нега ти вац. Он је децо у би ца, бра то у би ца... маки ја -
ве ли ста који гази све пред собом не би ли се доко пао вла сти, моћи и све -
га што уз то иде. А физич ки је ружан и тело му је дефор ми са но (од баче -
них кле тви и соп стве не зло бе).

И данас нам разно ра зни лај фко у чи гово ре како смо сви добри и јед на -
ки и како само тре ба да ради мо још више на себи такви ма, без потре бе да
себе запра во попра вља мо и кори гу је мо и врх је ту. Исто тако је и Ричард
Тре ћи све вре ме све стан ко је и какав је. То му уоп ште не сме та. О сво јим
зло чи ни ма гово ри јав но и без ика кве гри же саве сти, јер бор ба за власт
увек оправ да ва сред ство. Он је чак успео (кроз сјај ну глу му Иго ра Ђор ђе -
ви ћа) да нате ра (доду ше мањи) део публи ке да апла у ди ра зло чи ну (добро
се нису и сме ја ли). Пока за ла је Три ши ће ва овом пред ста вом како је зло
на први поглед (који код нас може да тра је и више годи на) гото во чак и
сим па тич но. Јед но став но мами. Та поми сао да баш сва ко од нас има сва
пра ва на све.

И све бор бе за власт, још од Шек спи ро вог вре ме на, исте су: уце не, под -
ми ћи ва ња, лага ња, изда је, мења ње стра на, зата шка ва ња, уби ства... А лико -
ви – они као да не могу да иза ђу из таквог вртло га, па мај ке чију су децу
уби ли, не пре ста ју да куну, желе ћи тако смрт дру гој деци.

И данас су сви ма уста пуна Бога само док куну и кле ве ћу и док за власт
и моћ моле. Ричард Тре ћи!

* * *
А у Хрват ској, у удар ном теле ви зиј ском тер ми ну, пот пу но пара док сал на
ситу а ци ја у сту ди ју. Хрват ска радио-теле ви зи ја (ХРТ) огра ди ла се ове
неде ље од ста во ва које је у сво јој еми си ји „Неде љом у два” изнео њен
аутор и води тељ Алек сан дар Стан ко вић, а савез хрват ских вете ра на затра -
жио је чак њего ву суспен зи ју. Стан ко вић је 19. новем бра у еми си ји, током
раз го во ра са сво јим гостом, хрват ским вете ра ном и бра ни те љем Вуко ва -
ра Пеђом Миши ћем, ина че Срби ном, у еми си ји више пута поно вио „гра -
ђан ски рат у Хрват ској”, уме сто „ору жа ни суко би на тлу Хрват ске”. Када
се два Срби на нађу у истој еми си ји, у удар ном недељ ном тер ми ну, и још
на хрват ској наци о нал ној теле ви зи ји, нај ма ње што може мо да оче ку је мо
јесте пара докс. Што оно мад рече Лорд Каринг тон: „Све су то Срби”.

* * *
За крај, јед на пре по ру ка: гле дај те Бје ло гр ли ће ве „Сен ке над Бал ка ном”
на РТС-у и читај те Сто јиљ ко ви ћа и Кец ма но ви ћа. Да не откри ва мо рупе
на сак си ји, ипак се тако ради на себи.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Марина Димитрић

За њих не важи
наше пра во су ђе

Доса да шњи поку ша ји запо сле них у
Руско-срп ском хума ни тар ном цен тру
у Нишу да у више навра та уве ре запад -
не меди је да се та уста но ва бави

УВРЕДА ЈЕ ЛАЖ САМОМЕ СЕБИ О СВОЈОЈ ВЕЛИЧИНИ.



По одлу ци Покра јин ске вла -
де од 15. новем бра, за врши -
о ца дужно сти дирек то ра
Герон то ло шког цен тра у Пан -
че ву име но ва на је Тања
Лукић, дипло ми ра ни соци -
јал ни рад ник и доса да шња
дирек тор ка Дома за децу и

омла ди ну без роди тељ ског
ста ра ња „Спо ме нак”.

Луки ће ва је на нову дужност
сту пи ла након при мо пре да је
извр ше не у сре ду, 22. новем -
бра. На доса да шњој пози ци ји
у „Спо мен ку” заме нио ју је
Вла ди мир Сте ва нов ски, дипло -

ми ра ни педа гог, који је до
одлу ке Вла де којом је поста -
вљен за врши о ца дужно сти

дирек то ра Дома био вас пи тач
у тој уста но ви.

Д. К.

Завод за здрав стве ну зашти -
ту рад ни ка „Пан че вац”, прва
и једи на уста но ва тог типа
у Вој во ди ни, кон стант но
ради на про ши ре њу бога тог
спек тра сво јих услу га, због
чијег ква ли те та је већ постао
непре ва зи ђен, и то не само
по мишље њу број них Пан -
че ва ца и Пан чев ки већ и
ста нов ни ка чита вог јужног
Бана та.

Савре ме ни уре ђа ји, љуба -
зно осо бље, при ја тан амби -
јент, брза и про фе си о нал на
услу га, све већи број пре -
гле да који се у нашем гра -
ду не раде ни на јед ном дру -
гом месту – само су неке од
карак те ри сти ка које су
издво ји ли задо вољ ни кли -
јен ти Заво да „Пан че вац”.

Наста вља ју ћи миси ју да
поста не прва при ват на кли -

ни ка у Пан че ву, Завод шири
и свој струч ни тим, па су се
сада у њему нашли и неки
од нај це ње ни јих струч ња ка
из Кли нич ког цен тра Срби -
је и са Инсти ту та „Деди ње”
у Бео гра ду.

Тако сада кори сни ци
услу га Заво да „Пан че вац”
има ју при ли ку да субо том
ура де ултра звуч ни пре глед
абдо ме на и мале кар ли це,
који оба вља ради о лог др
Љуби ца Лазић из Кли нич -
ког цен тра Срби је. Довољ -
но је рећи да др Љуби цу
Лазић коле ге сма тра ју јед -
ним од нај бо љих дијаг но -
сти ча ра у нашој земљи.
Уско ро ће, тако ђе субо том,
заин те ре со ва ни моћи да ура -
де и све врсте ултра звуч них
пре гле да срца, рачу на ју ћи
и пре глед сон дом пре ко јед -
ња ка (ТЕЕ). И за ову услу гу
анга жо ван је један од воде -
ћих струч ња ка у тој обла -
сти – dr sc. med. Сло бо дан
Томић, кар ди о лог, док тор
меди цин ских нау ка и маги -
стар кар ди о ло ги је са Инсти -
ту та „Деди ње”. Субо том спе -

ци ја ли стич ке ОРЛ пре гле -
де ради др Горан Митев ски
из пан че вач ке Опште бол -
ни це, а уро ло шке његов
коле га из исте уста но ве др
Небој ша Тасић, док је за
пре гле де из обла сти гине -
ко ло ги је заду жен др Јован
Рудић из ГАК „Народ ни
фронт”.

Поред све га наве де ног,
Завод „Пан че вац” издва ја се
и по томе што у хема то ло -
шко-био хе миј ској лабо ра -
то ри ји те уста но ве паци јен -
ти већи ну вери фи ко ва них,
кон тро ли са них и суми ра -
них резул та та могу доби ти
за све га сат вре ме на.

Сто га не чуди чиње ни ца
да све већи број Пан чев ки
и Пан че ва ца бира Завод
„Пан че вац”, посеб но онда
када је нео п ход но ура ди ти

пре гле де и ана ли зе на јед -
ном месту и доби ти резул -
та те што пре. С тим у вези,
тре ба под се ти ти и на то да
се у Заво ду, при ме ра ради,
све врсте лекар ских уве ре -
ња изда ју за мак си мал но
два сата.

Као и увек до сада, и овог
месе ца су у Заво ду за кли -
јен те осми шље ни и нови
паке ти услу га по изу зет но
повољ ним цена ма, а више
о томе, као и о додат ним
погод но сти ма које оства ру -
ју сви они који посе ду ју
лојал ти кар ти це Ауто-цен -
тра „Зоки”, погле дај те на
реклам ним стра на ма акту -
ел ног бро ја нашег листа.

Додат не инфор ма ци је
може те доби ти путем теле -
фо на Заво да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а ово су ујед но и бро је -
ви путем којих се зака зу ју
пре гле ди. Ново сти може те
пра ти ти и на сај ту
www.zavodpancevac.rs, као
и на „Феј сбук” стра ни ци
Заво да.

Д. К.

АКТУЕЛНО
Петак, 24. новембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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НОВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

Завод „Пан че вац”
први у све му

АКЦИ ЈА У „НИКО ДЕНТ МЕДИ КУ”

Попуст 
на про те тич ке услу ге

Од самог отварања,
крајем прошле годи-
не, Центар за хитну
и рестауративну сто-
матологију „Никодент
медик” истиче се по
квалитету услуга,
савременој опреми,
професионалном и
љубазном особљу и
пријатном амбијенту.

Осим тога, све већи
број наших суграђа-
на одлучује се за услу-
ге ове стоматолошке
ординације, којом руководи
др Ђорђе Николић, због атрак-
тивних цена и могућности пла-
ћања на одложено.

Због великог интересовања
наших суграђана и суграђан-

ки, у „Никоден-
ту” су одлучили
да поново покре-
ну акцију у окви-
ру које сви они
којима су неоп-
ходне услуге из
области проте-
тике остварују
право на чак
30% попуста.

Искористите
ову прилику и
закажите пре-
глед путем теле-

фона 064/21-75-056. Овај
савремени и модерно опре-
мљени центар налази се пре-
ко пута старе робне куће, у
Улици Максима Горког 2.

Д. К.

Пола зни ци од јуна до
новем бра поха ђа ли
пси хо ло шку 
и ликов ну ради о ни цу

Град издво јио
184.000 дина ра

Резул та ти про јек та „Затво ри
сво је очи, отво ри сво је срце и
осли кај живот”, који су током
про те клих пет месе ци спро во -
ди ли чла но ви Међу оп штин ске
орга ни за ци је саве за сле пих и
сла бо ви дих Пан че во (МОСС),
уз финан сиј ску подр шку Гра -
да, пред ста вље ни су јав но сти у
сре ду, 22. новем бра.

Про је кат је почео кра јем јуна
и обу хва тао је пси хо ло шку и
сли кар ску ради о ни цу. Оне су
се реа ли зо ва ле јед ном недељ -
но у тра ја њу од по два сата, а
поха ђа ло их је укуп но два на -
ест пола зни ка.

Дру га чи ји при ступ
Пси хо ло шку ради о ни цу води -
ла је Добри ла Јова но вић, дипло -
ми ра ни дефек то лог – гешталт
пси хо лог, а с пола зни ци ма
заин те ре со ва ним за сли ка ње
ради ла је позна та умет ни ца
Јеле на Бад ње вац Ристић. Један
део актив но сти одви јао се у
про сто ри ја ма орга ни за ци је, док
је дру ги спро ве ден у коло ни ји
одр жа ној кра јем авгу ста на Чар -
да ку у Дели блат ској пешча ри.

– Ово је први пут да наше
удру же ње реа ли зу је ова кав про -
је кат и пока за ло се да је он
имао изу зет но добре ефек те.
Пошло нам је за руком да кроз
дру га чи ји, нефор ма лан при -
ступ још јасни је иден ти фи ку -
је мо и пре по зна мо про бле ме
ове попу ла ци је. С дру ге стра -
не, уче сни ци су и сами успе ли
да мно го боље упо зна ју себе и
сво је могућ но сти, што иска зу -
ју ћи сво ју кре а тив ност на сли -

кар ским ради о ни ца ма, што
раде ћи са пси хо ло гом на буђе -
њу само све сти и јача њу само -
по у зда ња и уну тра шњег задо -
вољ ства – обја снио је Зла ти бор
Лаза ров, пред сед ник МОСС-а.

Ути сци пола зни ка ради о ни -
ца су више него пози тив ни.

– Радо смо дола зи ли на обе
ради о ни це и заи ста смо ужи -
ва ли у раду, а посеб но нам је
при јао бора вак у при ро ди, на
Чар да ку, где смо се још више
збли жи ли и опу сти ли. Са пси -
хо ло гом смо обра ди ли вели ки
број тема, али смо исто тако
има ли још пуно пита ња која
нисмо сти гли да поста ви мо
иако су ради о ни це тра ја ле по
два сата. Сто га се нада мо да ће
овај про је кат бити наста вљен
и дого ди не, али и да ће бити
про ши рен инди ви ду ал ним раз -
го во ри ма са пси хо ло гом – иста -
кла је Ружи ца Антић, пот пред -

сед ни ца МОСС-а и јед на од
пола зни ца ради о ни ца.

Оправ да ли оче ки ва ња
Њено мишље ње дели и Сло бо -
дан ка Минић Алме да, која је
била у могућ но сти да поха ђа
само пси хо ло шку ради о ни цу.

– Овај вид рада у пси хо ло -
шким ради о ни ца ма вео ма је зна -
ча јан и кори стан за све чла но ве
попу ла ци је сле пих и сла бо ви -
дих. Поха ђа ње ради о ни ца је мени
лич но доне ло изу зет но вели ки
помак и осо би то ми је задо вољ -
ство што сам могла да сво ју душу
отво рим и дам себи оду шка кроз
раз го во ре са пси хо ло гом и оста -
лим пола зни ци ма – иста кла је
ова акти вист ки ња удру же ња.

Пре зен та ци ји про јек та при -
су ство ва ли су и Милен ко Чуч -
ко вић, град ски већ ник заду жен
за соци јал на пита ња, и Мили -
ца Тодо ро вић, пред сед ни ца

Саве та за род ну рав но прав ност
Скуп шти не Пан че ва. Чуч ко вић
је под се тио на то да је Град и
ове годи не финан сиј ски подр -
жао рад Међу оп штин ске орга -
ни за ци је сле пих и сла бо ви дих
издво јив ши из буџе та 1.250.000
дина ра. За реа ли за ци ју про јек -
та „Затво ри сво је очи, отво ри
сво је срце и осли кај живот”
издво је но је додат них 184.000
дина ра, а већ ник је нагла сио
да је, с обзи ром на пози тив не
резул та те, локал на само у пра -
ва спрем на да овај про је кат
финан си ра и наред не годи не.

Међу оп штин ска орга ни за ци -
ја сле пих и сла бо ви дих са сво -
јих при бли жно пет сто ти на чла -
но ва из Пан че ва, Кови на, Кова -
чи це, Опо ва и Али бу на ра пред -
ста вља јед ну од већих орга ни -
за ци ја тог типа у нашој земљи.

Д. Кожан

ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА ПРО ЈЕК ТА САВЕ ЗА СЛЕ ПИХ

ЗАТВО РИ ОЧИ, ОТВО РИ СРЦЕ

Монографија „Споменица
соколског покрета у Панчеву”
Слободана Петровског биће
представљена у петак, 24.
новембра, у 20 сати, у Градској
библиотеци Панчево.

Аутор наводи да су
историчари сврстали његово
дело у ред значајних за
изучавање савремене историје
Панчева. На промоцији
монографије гости ће, поред
Слободана Петровског, бити
и представници Амбасаде
Словеније и Соко савеза
Србије, као и проф. др Владан
М. Вукашиновић и историчар
Срђан Божовић.

Петровски је још пре две
године почео да прикупља
документацију о историји
соколског покрета у Панчеву.

Соколски покрет настао је
као револуциони покрет у
Чешкој 1862. године, оснивач
је био професор Мирослав Тиш,
и под Аустроугарском није
могао политички да делује, већ
под плаштом покрета за телесну
културу. Соколски покрет је у
Панчеву основан 1911. године,
а његови истакнути чланови
били су професор Миховил
Томандл, Олга Сковран, Олга
Смедеревац и многи други.

M. Д.

Наста вак актив но сти дого ди не?

ПРОМОЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ

О соколском покрету у Панчеву

У ХАЛИ СПОР ТО ВА, 29. НОВЕМ БРА

Сајам спор та
Спорт ски савез Пан че ва при -
ре ди ће Сајам спор та у сре ду,
29. новем бра, од 9 до 14 сати.

Хала спор то ва на Стре ли -
шту биће тог дана поде ље на
на 25 пунк то ва на који ма ће
се про мо ви са ти 25 спорт ских
дисци пли на за децу од првог

до четвр тог раз ре да основ не
шко ле.

Обез бе ђен је пре воз деце из
насе ље них места, иако ће про -
мо ци ја спорт ских дисци пли на
у наред них неко ли ко неде ља
бити орга ни зо ва на и у њихо -
вим шко ла ма. А. Ж.

ПОКРА ЈИН СКА ВЛА ДА ОДЛУ ЧИ ЛА

Нови дирек то ри „Спо мен ка” и Герон то ло шког



ћем раду неће одсту пи ти од
основ не иде је и поли тич ког
про гра ма ДЈБ, као и да неће
гле да ти пер со нал на, већ поли -
тич ка реше ња. 

– Има осно ва за сарад њу и
чак мислим да иде мо испред
вре ме на стра на ка ДЈБ и ДС,
јер је ово при род на сарад ња –
рекао је Јова но вић. 

Нико ла Ћур чин је поја снио
да је сушти на удру жи ва ња окре -
та ње про бле ми ма Пан че ва и
локал не зајед ни це, али кроз
гру пу гра ђа на, ујед но наја вив -
ши и њено буду ће фор ми ра ње.
Ова одбор нич ка гру па је, кажу,
отво ре на за сарад њу са сви ма
који желе про ме не и ту виде и
демо кра те, а посеб но одбор ни -
ке из гру пе „За наше Пан че -
во”, која је тако ђе тог дана фор -
ми ра на. То је дру га одбор нич -
ка гру па која је наста ла тако ђе
на послед њој сед ни ци и чини
је пето ро бив ших чла но ва Лиге
соци јал де мо кра та Вој во ди не
(Павле Ђукић и Јови ца Петро -
вач ки, сада чла но ви Нове стран -
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Није фер тра жи ти од Срби је да бира и одлу чу је се и ја
сма трам да то није потреб но. Ми нисмо ни про а ме рич ки
ни про ру ски, већ про срп ски ори јен ти са ни. Наш стра те -
шки фокус је на ЕУ и где год да оде мо, с киме год да при -
ча мо, ми то гово ри мо.

(Пре ми јер ка Ана Брна бић, „Тан југ”, 20. новем бар)

* * *
Срби ја и НАТО су парт не ри. То је парт нер ство у којем
при ли ке нису ни бли зу тога да буду исцр пље не. Ја сам
вео ма опти ми сти чан – и не само ја већ и лиде ри НАТО-а,
а рекао бих и саве зни ци. Мислим да је нај но ви ји саста -
нак пред сед ни ка Вучи ћа и НАТО-а то потвр дио.

(Виши зва нич ник НАТО-а за Руси ју и запад ни 
Бал кан Роберт Пшчел, „Тан југ”, 19. новем бар)

То је добра иде ја, само је пре ми јер Хара ди нај тре ба ло да
се обра ти Аме ри кан ци ма, а не Бри се лу... Сада када Хара -
ди нај жели да се САД анга жу ју у пре го во ри ма у Бри се лу,
не тре ба сма тра ти немо гу ћим да Срби ја тра жи уче шће
Руси је у дија ло гу и у тој ситу а ци ји ком пли ку ју се про -
бле ми, док раз го во ри у Бри се лу тре ба да нор ма ли зу ју
одно се изме ђу Косо ва и Срби је.

(Поли тич ки ана ли ти чар из При шти не 
Азем Вла си, „Газе та Блиц”, 19. новем бар)

* * *
Он није добио зеле но све тло за избо ре од оних у чије је
руке пре пу стио суд би ну гра ђа на Срби је и који ма је обе -
ћао оба ве зу ју ћи међу вла дин спо ра зум с При шти ном. Док
не испу ни обе ћа ње, подр шку за ван ред не избо ре неће
има ти. Али буду ћи да о томе не одлу чу је он само стал но,
а вољу дру гих никад не може мо до кра ја зна ти, Народ на
стран ка ће се спре ма ти као да ће избо ра бити.

(Пот пред сед ник Народ не стран ке Сини ша Кова че вић,
РТС, 18. новем бар)

Ма, шта ми ре че!

НАРОД НА СТРАН КА

Ушли у пан че вач ку 
скуп шти ну

Народ на стран ка Вука Јере -
ми ћа поста ла је про шле неде -
ље пар ла мен тар на пар ти ја у
Пан че ву, а доби ла је и пове -
ре ни ка. Ова мла да стран ка
има свог пред став ни ка у Скуп -
шти ни гра да Пан че ва, јер је
одбор ни ца Демо крат ске
стран ке др Дубрав ка Минић
пре шла у Народ ну стран ку,
па је тако ова пар ти ја у Пан -
че ву поста ла пар ла мен тар на,
добив ши јед ну одбор ни цу.

„С поно сом жели мо да
истак не мо да нам се при кљу -
чи ла одбор ни ца Скуп шти не
гра да Пан че ва др Дубрав ка
Минић, која ће у даљем раду
Скуп шти не засту па ти инте -
ре се Народ не стран ке у окви -
ру одбор нич ке гру пе ’Сло -
бод но Пан че во’. Она ће сара -
ђи ва ти и са свим оста лим
опо зи ци о ним одбор ни ци ма
и одбор нич ким гру па ма, али
тако ђе ће подр жа ти и сва ки
скуп штин ски пред лог за који
про це ни мо да је у инте ре су
гра да и гра ђа на Пан че ва”,
наве де но је у саоп ште њу ове
стран ке које је изда то 21.
новем бра.

Када је реч о стра нач кој
орга ни за ци ји, на челу Пове -
ре ни штва је дипл. инже њер
инду стриј ског менаџ мен та
Стан ко Пужић. Он је током
кам па ње за пред сед нич ке
избо ре био и вођа тима Вука
Јере ми ћа у Пан че ву.

„Руко вод ство Народ не
стран ке је одлу чи ло да је
Пужић пра во реше ње за орга -
ни зо ва ње и даље јача ње
Народ не стран ке у Пан че ву”,
пише у саоп ште њу.

У наред ном пери о ду Народ -
на стран ка ће, како саоп шта -
ва, отво ри ти сво ју кан це ла ри -
ју у Пан че ву за све гра ђа не
који желе да се укљу че у рад
стран ке, као и за све људе који
има ју иде је за уна пре ђи ва ње
живо та у нашем гра ду.

Осни вач ка скуп шти на
Народ не стран ке одр жа на је
22. окто бра у Бео гра ду, када
су фор ми ра ни Глав ни одбор
стран ке и оста ли орга ни. За
пред сед ни ка је иза бран Вук
Јере мић. Како наја вљу ју, у
наред ном пери о ду наста ви -
ће шире ње стра нач ке инфра -
струк ту ре и у дру гим гра до -
ви ма и општи на ма у земљи.

Страну 

припремила

Марина 
Димитрић

Одбор ни ци с листе
ДЈБ и ДС офор ми ли
„Сло бод но Пан че во”,
а бив ши лига ши 
„За наше Пан че во”

Напред ња ци пору чи ли
да у Пан че ву 
поли тич ке опо зи ци је
нема и да одбор ни ке
ује ди њу ју мржња
пре ма СНС-у и страх
од нових избо ра

Без одбор нич ке гру пе
оста ли Демо крат ска
стран ка и „Доста је
било”, а Народ на
стран ка доби ла
одбор ни ка

Након послед ње сед ни це Скуп -
шти не гра да одр жа не су чак
две кон фе рен ци је за нови на -
ре, а на самој сед ни ци су фор -
ми ра не чак две нове одбор нич -
ке гру пе. Рас по ред сна га у скуп -
штин ској сали 17. новем бра
остао је непро ме њен изме ђу
вла да ју ћег СНС-а и остат ка опо -
зи ци је. Наи ме, тро је одбор ни -
ка с листе Демо крат ске стран -
ке: Душан Сто јић, Нико ла Ћур -
чин и Дубрав ка Минић (у међу -
вре ме ну при сту пи ла Народ ној
стран ци), као и четво ро одбор -
ни ка с листе „Доста је било”:
Нико ла Ћебић, Дејан Јова но -
вић, Жар ко Јели сав чић и Души -
ца Јова но вић (у међу вре ме ну
искљу че ни из те пар ти је) офор -
ми ли су одбор нич ку гру пу „Сло -
бод но Пан че во”. То зна чи да
су демо кра те оста ле без одбор -
нич ке гру пе, с јед ним одбор -
ни ком, Зора ном Јова но ви ћем,
као и „Доста је било”, чији је
одбор ник Шан дор Ђер фи. 

Душан Сто јић, шеф ново -
фор ми ра не одбор нич ке гру пе

БУР НО, АЛИ ПОСЛЕ СЕД НИ ЦЕ

ПРЕВИРАЊA УЗ ИСТИ ОДНОС СНА ГА

сан дру Вучи ћу, код њих ства ра
поли тич ки страх... А зашто
страх? Не страх да их неко
угње та ва, него страх од поми -
сли на избо ре. Мно ги који данас
седе у пар ла мен ту, уко ли ко се
буду поно ви ли избо ри, само ће
про ла зи ти поред сале, јер ника -
да више неће сести у одбор -
нич ке клу пе – изја вио је Сушец.

Он је додао и да се више пута
у овом сази ву пока за ло да пред -
став ни ци опо зи ци је нису упо -
зна ти с тач ка ма, као и да често
бара та ју полу ин фор ма ци ја ма
и као при мер навео:

– Прве две тач ке су биле о
реба лан су, а тре ћа о пла ну
инве сти ци ја и нико се од њих
није јавио за реч, него су уну -
тар стра нач ке про бле ме изно -
си ли за скуп штин ском говор -
ни цом, месту где тре ба да се
гово ри о инте ре су гра да и гра -
ђа на. Они су гово ри ли ко коли -
ко хиља да дина ра коме тре ба
да вра ти. То је бру ка. А може -
те мисли ти каква је то опо зи -
ци ја када за годи ну и по дана

нису нау чи ли Послов ник. Не
држе се тача ка днев ног реда.
Нажа лост, ми нема мо поли -
тич ку опо зи ци ју. То је та матри -
ца која је пре не се на из Народ -
не скуп шти не. Пред став ни ци
тих стра на ка пра ве цир кус у
Скуп шти ни и то се пре но си и
у локал ни пар ла мент. Могу
они њих сада да изба цу ју, али
и то пока зу је да они и не зна ју
кога су ста ви ли на одбор нич -
ке листе.

Гра до на чел ник Саша Павлов,
члан СНС-а, иско ри стио је при -
ли ку да се похва ли да ће прва
фаза радо ва на изград њи пота -
ми шког колек то ра бити гото ва
у мар ту и да је до сада Град
уло жио пре ко три мили о на евра
у север ну послов ну зону.

– То ће врло брзо омо гу ћи ти
отва ра ње више хиља да нових
рад них места – наја вио је гра -
до на чел ник.

И демо кра те 
с јед ним одбор ни ком
Да се вра ти мо на поче так при -
че: демо кра те су први пут у
Скуп шти ни гра да оста ле с јед -
ним одбор ни ком – Зора ном

ке, и само стал ни одбор ни ци
Вла дан Кеље вић, Ден ко Тон -
чев и Оли вер Пет ко вић). 

Спо ји ла их мржња 
пре ма СНС-у
И одбор нич ка гру па Срп ске
напред не стра не огла си ла се
после засе да ња пан че вач ког
пар ла мен та. Њихов шеф Жељ -
ко Сушец оце нио је да опо зи -
ци о не одбор ни ке спа ја ју мржња
пре ма СНС-у и страх од нових
избо ра.

– ЛСВ је остао без одбор нич -
ке гру пе, а они лига ши који су
нама гово ри ли о поште њу напу -
сти ли су ту стран ку... Њима је
одбор нич ки ман дат важни ји од
пар ти је, а поје ди ни одбор ни -
ци се већ неко ли ко месе ци и
не поја вљу ју на сед ни ца ма на
који ма се одлу чу је о инте ре си -
ма гра ђа на – рекао је Сушец.

Комен та ри шу ћи фор ми ра ње
одбор нич ке гру пе „Сло бод но
Пан че во”, под се тио је да су
одбор ни ци с листе ДЈБ недав -
но изба че ни из те стран ке.

– Мржња пре ма СНС-у, а да
не гово рим пре ма пред сед ни -
ку Репу бли ке и СНС-а Алек -

„Сло бод но Пан че во”, коју чини
седам одбор ни ка, изја вио је на
кон фе рен ци ји за нови на ре
после сед ни це локал ног пар -
ла мен та да је доса да шња њихо -
ва сарад ња само про ду бље на,
јер су се они и до сада зала га -
ли за вла да ви ну пра ва, бор бу
про тив пар тиј ске држа ве, рав -
но прав ност и сло бо ду мишље -
ња, а без стра ха.

При род но удру жи ва ње
– Већи на људи се боји да изне -
се свој став како не би оста ли
без посла и егзи стен ци је. Уве -
ре ни смо да бор ба за сло бод но
Пан че во тек почи ње. У том уве -
ре њу одлу чи ли смо да фор ми -
ра мо одбор нич ку гру пу „Сло -
бод но Пан че во”, у окол но сти -
ма када вла да ју ћа стран ка ради
све како би сузби ла сва ку искру
опо зи ци о ног дело ва ња. Одбор -
нич ка гру па ће кроз сво је дело -
ва ње оку пи ти све оне који желе
суштин ску про ме ну, јер је ује -
ди ња ва ње једи ни начин да се
иза ђе из стра ха и апа ти је –
изја вио је Душан Сто јић. 

Дејан Јова но вић је додао да
нова одбор нич ка гру па у буду -

Јова но ви ћем. У овај сазив ушли
су са седам одбор ни ка и били
дру га по сна зи стран ка у пан -
че вач ком пар ла мен ту. Саста -
нак на којем ће Град ски одбор
ДС-а раз ма тра ти шта ће бити
с њеним чла но ви ма Сто ји ћем
и Ћур чи ном након што су
напу сти ли њихо ву одбор нич -
ку гру пу, зака зан је за крај ове
неде ље.

Одбор ник Зоран Јова но вић,
дуго го ди шњи члан и функ ци -
о нер стран ке, не кри је да је ово
исто риј ски тре ну так за Демо -
крат ску стран ку, која је у Пан -
че ву два де сет годи на „ипак
нешто зна чи ла, а и зна чи ће”.
Оче ку је да ће са Сто ји ћем и
Ћур чи ном оста ти поли тич ки
при ја тељ, али и оце њу је да ДС
и ДЈБ и нису баш тако исти.

– Осе ћам дуг пре ма Зора ну
Ђин ђи ћу и ника да не бих напу -
стио Демо крат ску стран ку.
Тешко је данас бити у ДС-у,
али је и морал но недо пу сти во
напу сти ти стран ку, јер би у
том слу ча ју могло да испад не
да је Зоран Ђин ђић уза луд
жртво вао свој живот. Није при -
јат но што сам остао сам, али
држа ћу се морал них прин ци -
па, а и осе ћам то као оба ве зу
пре ма покој ном пре ми је ру –
изја вио је Зоран Јова но вић за
наш лист.

Јед ног опо зи ци о ног одбор -
ни ка, поред ЛСВ-а, ДС-а и
„Доста је било”, има и Народ -
на стран ка, а „само стал ци” су
Нађа Хигл и Пре драг Бога тин -
че вић (екс ДС). Када гово ри мо
о пан че вач ком пар ла мен ту,
под се ћа мо да ради ка ли има ју
четво ро одбор ни ка, коли ко и
соци ја ли сти, и то је мање него
на почет ку ман да та, пошто су
рани је у напред њач ке клу пе
пре бе гли одбор ни ци баш из
редо ва СПС-а, СРС-а, али и ДС-
а, па се једи но одбор нич ка гру -
па СНС-а уве ћа ла, и то на 45
места. А када већ поми ње мо
бро је ве, да под се ти мо и да је
за сази ва ње ван ред не сед ни це
Скуп шти не гра да потреб на
подр шка тре ћи не од 70 одбор -
ни ка.

Састав наше скуп шти не од
послед њих локал них избо ра
зна чај но је про ме њен. По одлу -
ци Устав ног суда, одбор ни ци -
ма су, а не стран ка ма, доде ље -
ни ман да ти. Да ли када гово -
ри мо о поли ти ци, исто вре ме -
но може мо данас да гово ри мо
и о мора лу, тема је за раз ми -
шља ње, као и изме на избор ног
зако на, по којем би гра ђа ни на
локал ним избо ри ма могли да
гла са ју за име и пре зи ме, а не
за пар ти ју.

С. Пужић

Д. Минић

Одборничка група „Слободно Панчево”

Одборничка група СНС-а



Град ски већ ни ци саста ли су се два -
пут у про те клих неде љу дана. Нај -
пре су 16. новем бра, дан уочи сед -
ни це Скуп шти не гра да, пред собом
има ли 16 тача ка днев ног реда, од
којих само јед на није упу ће на локал -
ном пар ла мен ту; ради се о изме на -
ма реше ња о обра зо ва њу Тима за
реви зи ју Пла на капи тал них инве -
сти ци ја, инфра струк тур ног опре ма -
ња и инве сти ци о ног одр жа ва ња гра -
да Пан че ва за 2015–2017. У том тиму
су сада и Маја Вит ман, град ски мена -
џер, Алек сан дар Сте ва но вић, в. д.
дирек то ра ЈКП-а „Хиги је на”, и Бран -
ка Марић, помоћ ник секре та ра
Секре та ри ја та за инве сти ци је.

У поне де љак, 20.
новем бра, рас пра вља ли
су о три теме. Прво је
донет закљу чак којим је
Град ско веће при хва ти -
ло Спо ра зум о сарад њи
ради зајед нич ког насту -
па на међу на род ним
сајам ским мани фе ста -
ци ја ма инве сти ци о ног
карак те ра. Њега ће пот -
пи са ти АП Вој во ди на,
Покра јин ска вла да, гра -
до ви Нови Сад, Субо ти -
ца, Зре ња нин, Сом бор,
Срем ска Митро ви ца,
Кикин да, Вршац и Пан -
че во, те Раз вој на аген ци ја Вој во ди -
не. Носи лац актив но сти биће Покра -
јин ски секре та ри јат за реги о нал ни
раз вој, међу ре ги о нал ну сарад њу и
локал ну само у пра ву, а коор ди на тор
насту па поме ну та аген ци ја.

Наме ра Покра јин ске вла де јесте
да у парт нер ском аран жма ну са осам
гра до ва у Вој во ди ни подр жи реа ли -
за ци ју међу на род них сајам ских

насту па, и то тако да ће пре зен та ци -
је које могу допри не ти акти ви ра њу
њихо вих раз вој них потен ци ја ла суфи -
нан си ра ти из буџе та АП Вој во ди не
у изно су од 50 одсто про це ње них
тро шко ва. Одго ва ра ју ћи на нови нар -
ска пита ња, гра до на чел ник Саша
Павлов обја снио је да ће Пан че во
пока зи ва ти потен ци ја ле 77 хек та ра
вели ке север не инду стриј ске зоне,
која ће бити ком плет но инфра струк -
тур но опре мље на до про ле ћа, те да
ће се тра жи ти парт не ри за инве сти -
ци је у кому нал ној обла сти.

Потом је „Ново го ди шњи базар”
утвр ђен за град ску мани фе ста ци ју,
па ће од 28. до 30. децем бра на пла -

тоу испред Град ске упра ве бити пред -
ста вљен вели ки број локал них про -
из во да и услу га уз помоћ град ских
уста но ва, као и јав них и јав них кому -
нал них пред у зе ћа.

На кра ју су већ ни ци били сагла -
сни с тим да се ЈКП АТП за ликвид -
ност крат ко роч но кре дит но заду жи
15 мили о на дина ра.

С. Т.

Петак, 24. новембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Сва ке годи не 20. новем бра обе ле жа -
ва се Међу на род ни дан дете та, који
је уста но ви ла Гене рал на скуп шти на
Ује ди ње них наци ја 1954. годи не како
би се скре ну ла пажња јав но сти на
оба ве зе дру штва пре ма деци, као и
на акту ел не про бле ме с који ма се
деца суо ча ва ју.

Овог дана обе ле же на је и годи шњи -
ца Кон вен ци је о пра ви ма дете та, пре -
ма којој сва деца има ју пра ва, без
обзи ра на то ко су, где живе, шта им
роди те љи раде, да ли су сиро ма шна
или бога та, којим јези ком гово ре,
којој рели ги ји или кул ту ри при па да -
ју и да ли има ју неку смет њу или
инва ли ди тет.

У изве шта ју Кан це ла ри је Уни це фа
у Бео гра ду, упр кос одред ба ма Кон -
вен ци је и напрет ку који је постиг нут,
ста ти сти ка пока зу је да се деца у Срби -
ји и даље суо ча ва ју с вели ким иза зо -
ви ма. Како се наво ди, 8,4 одсто деце
живи у апсо лут ном сиро ма штву, чак
30,2 одсто деце живи на лини ји сиро -
ма штва, ско ро 20 одсто деце није при -
ми ло све вак ци не, а бли зу 30 одсто
деце мла ђе од пет годи на нема аде -
кват ну исхра ну. Поло ви на деце узра -
ста од три до пет годи на не иде у
вртић, само девет одсто нај си ро ма -
шни је деце и шест одсто деце из ром -
ских насе ља поха ђа врти ће, ско ро 80
одсто деце која живе у уста но ва ма су
деца са смет ња ма у раз во ју, а више од
40 одсто деце изло же но је код куће
насил ним мето да ма дисци пли но ва ња
које нега тив но ути чу на њихов раз вој.

Овим пово дом смо пита ли наше
сугра ђа не коли ко су деч ја пра ва данас
угро же на.

НИКО ЛА ПАН ТЕ ЛИН, пен зи о нер:
– Мислим да нису уоп ште угро же -

на, него су више нару ше на пра ва роди -
те ља. Деца су данас доста зашти ће на.
Пре је било неког вас пи та ња, па и
живо ти ње вас пи та ва ју мла де да опста -
ну у живо ту, а ми допу шта мо све ради
нашег мира. Она деца која су данас
угро же на била су и рани је, то су углав -
ном соци јал ни слу ча је ви. И ти про -
бле ми тре ба дру га чи је да се реше,
пре ко цен тра за соци јал ни рад и сл.
Њихо ви роди те љи су одра ста ли у
неким чуд ним вре ме ни ма и усло ви -
ма и они то сада спон та но пре но се
деци кроз неко сво је неза до вољ ство.

СРЕ ТА КАЛ КАН, дома ћи ца:
– Роди те љи ма су мале пла те, то

доста ути че. Када роди тељ не може
да им обез бе ди све што им је нео п -
ход но, деца испа шта ју. Тако ђе има
оних који врше наси ље над децом, то
тре ба риго ро зно кажња ва ти, чак и
оду зе ти децу насил ни ци ма.

ПЕТАР ПОПО ВИЋ, неза по слен:
– С јед не стра не деца има ју пра ва,

али с обзи ром на то да је дру штво у
кри зи, какве су им запра во могућ но -
сти да оства ре та пра ва? На дирек тан
начин су доста зашти ће на, али су инди -
рект но угро же на. Тако је ско ро све
данас. Мно ге ства ри имаш фор мал но,
али тешко да то можеш да иско ри -
стиш, тако је и у слу ча ју нај мла ђих.
Деца има ју про блем због тога што ће
и касни је бити без пер спек ти ве. То
детињ ство про ђе, а после дођу и нека
дру га пра ва и дру ги про бле ми у живо -
ту. Све више фали та енер ги ја целог

дру штва да се било шта оства ри, а
стал но се нека пра ва про кла му ју. 

ДУШАН КА НЕГО ВА НО ВИЋ, 
тет ки ца у шко ли:

– Деца има ју пра ва, али тре ба да
зна ју да има ју и оба ве зе. Деца су рани -
је била боље вас пи та на. Данас нико
не зна да каже ни добар дан на ули -
ци. Међу тим, деци која су угро же на
наси љем или било каквим мал тре ти -
ра њем нео п ход ни су меха ни зми да
се зашти те. Често слу шам и читам о
наси љу. На сре ћу, лич но ника да нисам
била све док неког наси ља.

СУН ЧИ ЦА ЕВТОВ УРКОМ, струч на
сарад ни ца за кадров ске посло ве:

– Инте ре си дете та мора ју има ти
пред ност над дру гим важним држав -
ним циље ви ма. У Срби ји су сиро ма -
штвом нај ви ше пого ђе на деца, поро -
ди це с више деце, као и осе тљи ве гру -
пе деце – са смет ња ма у раз во ју, са
инва ли ди те том, тешко боле сна деца
и деца која живе и раде на ули ци. У
том сми слу тре ба уве сти пер со нал не
аси стен те за децу, а и настав ни ци у
шко ла ма тре ба да пру же аде кват ни ју
подр шку тој деци. Деца има ју пра во
да живе, да се нада ју, да се дру же.

НИКО ЛА ЦВЕ ТА НОВ СКИ, 
зава ри вач:

– Мислим да деца данас има ју већа
пра ва него што је то био слу чај рани -
је. Међу тим, мно ги не кори сте сво ја
пра ва. То није слу чај само с децом,
него и са одра сли ма.

Анке ти ра ла 

Мир ја на Марић Велич ко вић

Д. НЕГОВАНОВИЋП. ПОПОВИЋ С. ЕВТОВ УРКОМ Н. ЦВЕТАНОВСКИ

НАША АНКЕТА

КОЛИ КО СУ ДЕЧ ЈА ПРА ВА ДАНАС УГРО ЖЕ НА?

Деца фор мал но зашти ће на

С. КАЛКАНН. ПАНТЕЛИН

ХРОНИКА

усло ви ма за рад, мањем бро ју рела -
ци ја... Репли ци рао јој је Мишо Мар -
ко вић, већ ник заду жен за кому нал ну
област, тру де ћи се да поби је изне те
тезе, што му је, само дели мич но,
пошло за руком.

Шта зна чи LGBT?
Ипак, позор ност пред став ни ка гра ђа -
на била је нај ја ча када је Мили ца
Тодо ро вић, пред сед ни ца Саве та за
род ну рав но прав ност, пред ста ви ла
Акци о ни план за пре вен ци ју и зашти -
ту од дис кри ми на ци је. Коле ги ни ца -
ма и коле га ма се потом обра тио Павле
Ђукић, шеф још јед не нове одбор нич -
ке гру пе „За наше Пан че во”. Он је
рекао да се у тек сту појам LGBT ису -
ви ше често кори сти нау штрб мар ги -
на ли зо ва них гру па, као и да није сигу -
ран у струч ност људи који су доку -
мент писа ли.

Сво ју мини ја ту ру извео је Срђан
Гла мо ча нин (СРС), који је пред коле -
га ма пре во дио акро ним LGBT. Тру -
дио се да детаљ но обја сни сва ки појам,

регу ла ци је за под руч је север не инду -
стриј ске зоне и о одре ђи ва њу тро шко -
ва за опре ма ње гра ђе вин ског земљи -
шта. Мења ни су саста ви школ ских
одбо ра у девет шко ла, усво јен је локал -
ни анти ко руп циј ски план... О све му
ово ме опшир ни је смо изве шта ва ли са
сед ни ца Град ског већа.

Др Сто јан Више кру на име но ван је
за дирек то ра Дома здра вља.

С. Трај ко вић

Усво је не 44 тач ке днев ног
реда за два и по сата

Реба ланс буџе та про шао
без рас пра ве

Две опо ме не Киш изре као
Гла мо ча ни ну

Нај ин те ре сант ни ји детаљ на сед ни ци
Скуп шти не гра да одр жа ној 17. новем -
бра збио се на самом почет ку: сед мо -
ро пред став ни ка гра ђа на фор ми ра ло
је нову одбор нич ку гру пу „Сло бод но
Пан че во” (опшир ни је у тек сту „Пре -
ви ра ња уз исти однос сна га” на стра -
ни 4). Пред сед ник Скуп шти не Тигран
Киш кон ста то вао је да су одбор нич ке
гру пе Демо крат ске стран ке, ЛСВ-а и
„Доста је било” овим пре ста ле да
посто је.

После тога је све, мање-више, текло
уоби ча је но – пред став ни ци вла сти су
углав ном ћут ке поди за ли руке, а опо -
зи ци је повре ме но и често неспрем но
изла зи ли за говор ни цу. Хит овог засе -
да ња било је међу соб но јав но над му -
дри ва ње доју че ра шњих коле га из
„Доста је било”.

Пошто је уба че но 15 нових тема
пред поче так сед ни це, град ски пар -
ла мент је усво јио 44 тач ке днев ног
реда за два и по сата рада.

Реал но ста ње у АТП-у
Зоран Јова но вић (ДС) рекао је за себе
да је „послед њи сво је врсте, као кор -
ња ча са Гала па го са”, једи ни пред став -
ник стран ке која је у овај сазив ушла
са седам ман да та. Поже лео је сре ћу
доју че ра шњим коле га ма у поли тич -
ком живо ту и рекао да ће наста ви ти
да у нај бо љем духу пред ста вља Демо -
крат ску стран ку.

Пре ма оби ча ју, Дејан Јова но вић
(„Сло бод но Пан че во”) на почет ку је
поку шао да допу ни садр жај сед ни це
уоби ча је ним тач ка ма: ста ње у Апо те -
ци Пан че во, пре и спи ти ва ње рас по де -
ле буџет ских сред ста ва за јав но инфор -
ми са ње у гра ду, рас пра ва о стал ним
скуп штин ским рад ним тели ма...
Нарав но, ништа од тога није увр ште -
но у днев ни ред.

ОДР ЖА НА 17. СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

НОВЕ ОДБОР НИЧ КЕ ГРУ ПЕ 
И СТА РА БРЗИ НА

НА САСТАНЦИМА ВЕЋНИКА

Гра до ви зајед нич ки 
на сај мо ви ма

Пошто га је пред ста вио заме ник
гра до на чел ни ка Пре драг Жив ко вић,
о тре ћем реба лан су град ског буџе та
није било рас пра ве. Сада је тежак
укуп но ско ро шест мили јар ди дина ра
(писа ли смо о изме на ма у изве шта ји -
ма са сед ни ца Град ског већа). Шан -
дор Ђер фи (ДЈБ) поку шао је да с
говор ни це испро во ци ра при чу о
морал ном кодек су коле га који су напу -
сти ли сво је стран ке, а задр жа ли ман -
да те и упи тао се зашто су одбор нич -
ки дода ци висо ки коли ко јесу. Репли -
ци рао му је ради кал Срђан Гла мо ча -
нин, који је доско чи ца ма иза зи вао
смех при сут них у сали.

Соња Ради во јев (ЛСВ) и Ђер фи изла -
зи ли су за говор ни цу како би изне ли
сво ја несла га ња са Одлу ком о изно -
ше њу сме ћа, а гра до на чел ник Павлов
је онда гово рио о закон ским огра ни -
че њи ма која Град у тој обла сти има.
При лич но се раз го ва ра ло о посло ва -
њу и реал ном ста њу у АТП-у. Јели ца
Петро вић (СРС) при ча ла је о лошим

Добро је да се у 
Скуп шти ни гра да први пут
гово ри о дис кри ми на ци ји.

што је било про пра ће но бур ним сме -
хом у сали. Али пре те рао је и пре шао
гра ни цу доброг уку са, што је иза зва -
ло реак ци ју Мили це Тодо ро вић. Њих
тро је су неко ли ко пута изла зи ли за
говор ни цу, а фина ле, ако изу зме мо
две опо ме не које је Киш изре као Гла -
мо ча ни ну, јесте закљу чак Мили це

Тодо ро вић да је добро да се у Скуп -
шти ни гра да први пут гово ри о дис -
кри ми на ци ји.

Про шле су и изме не и допу не про -
гра ма посло ва ња јав них пред у зе ћа, као
и одлу ке о доно ше њу пла на детаљ не



Фондација „Регистар нацио-
налног интернет домена”
(РНИДС) у сарадњи с Регио-
налном привредном комором
Јужнобанатског управног окру-
га и фирмом „Mad net” орга-
низује бесплатну једнодневну
едукацију за предузетнике из
Панчева и околине. Едукација
се одржава 28. новембра у згра-
ди Регионалне привредне комо-
ре, Змај Јовина 1-а, од 10 сати.

Кроз четири занимљиве теме
и обиље примера из праксе
предавачи ће учеснике упозна-
ти са основама правилног

пословног присуства на интер-
нету. Присутни ће помоћу број-
них савета доћи до информа-
ција на који начин, коришће-
њем интернета, могу да уна-
преде своје пословање. Тему:
„Правилан пословни наступ на
интернету: зашто треба имати
свој домен и сајт, и зашто мно-
ги кажу ’моје’ кад мисле на
туђе”, обрадиће Предраг Мили-
ћевић, руководилац Сектора
маркетинга и комуникација у
РНИДС-у. О томе како разуме-
ти разлоге за израду веб-сајта

односно шта значи из пословне
перспективе израда веб-сајта и
како се као привредник при-
премити и учествовати у њего-
вој изради, говориће Драган
Варагић, блогер, онлајн стра-
тег, професионални предавач
и консултант из области послов-
не примене интернета.

Како осмислити пословни
наступ на друштвеним мрежа-
ма и како их користити на пра-
ви начин, објасниће Милоје
Секулић, оснивач и власник
агенције „Home pa ge” и члан УО
РНИДС-а. Јелена Ожеговић,

сарадница за маркетинг и кому-
никације у РНИДС-у, предста-
виће увод у оглашавање на нету,
тј. пут одлучивања који купци
пролазе од момента када схва-
те да им одређени производ
или услуга треба, па до саме
онлајн или офлајн куповине.

Едукација је бесплатна за све
заинтересоване. Они своје уче-
шће на едукацији треба да
потврде слањем мејла на адре-
су jele na.oze go vic @r nids.rs нај-
касније до 27. новембра у 14
сати.

ма за раз не обла сти) који су
заин те ре со ва ни да као испо ру -
чи о ци робе, услу га или радо ва
уче ству ју на тен де ри ма које
рас пи су ју орга ни за ци је/инсти -
ту ци је Европ ске уни је у Срби -
ји, реги о ну и шире у окви ру
ЕУ про је ка та. Пре да вач ће бити
Татја на Дијан, руко во ди лац
Сек то ра за упра вља ње про јек -
ти ма у Реги о нал ној раз вој ној
аген ци ји јужни Банат, која има
пре ко пет на ест годи на иску -
ства у овој обла сти.

Током семи на ра уче сни ци ће
доби ти инфор ма ци је о томе где
могу да пра те такве тен де ре,
како да попу не тен дер ску доку -
мен та ци ју, који су неки општи
зах те ви, а какви могу бити спе -
ци фич ни, каква пра те ћа доку -
мен та ци ја се обич но при ла же...

но сти ма гово рио је Бори слав
Вулић, про јект-мена џер. Казао
је да се уве ли ко ради на тере ну
и да су одр жа ни састан ци с
пред став ни ци ма две ју локал -
них само у пра ва у срп ском делу
тока реке Тамиш: Гра дом Пан -
че вом и Општи ном Сечањ. Пре -
о ста ле су посе те и моби ли за -
ци ја за буду ће про јект не актив -
но сти с репре зен тан ти ма
општи на Опо во и Кова чи ца,
као и Гра да Зре ња ни на, што се
оче ку је у наред ним дани ма.

Потом се при сут ни ма у име
румун ских парт не ра обра ти ла
Суза на Сто ја но ви ци, која је
инфор ми са ла нови на ре да је
пред усва ја њем и сту ди ја с
румун ске стра не и да ће у нај -
ско ри је вре ме бити могу ће при -
сту пи ти изра ди зајед нич ке сту -

Све чешће има мо при ли ку
да на руде рал ним ста ни шти -
ма („Пан че вац” број 4739)
види мо вели ки број тзв.
инва зив них коро ва, тач ни је
коро ва који су на одре ђе ни
про стор доне ти као слу чај -
ни пра ти лац човек. Посеб -
ну пажњу ћемо обра ти ти на
пет инва зив них коров ских
врста које су се у про те клих
десет годи на про ши ри ле у
вео ма вели ком про цен ту на
нашим руде рал ним ста ни -
шти ма и њива ма.

Оби чан штир (Amarant-
hus retroflexus) јед но го ди -
шња је зеља ста биљ ка, која
расте као коров на обра ди -
вим и руде рал ним ста ни -
шти ма. Раз мно жа ва се семе -
ном. Про из во ди 5.000–
32.000 семен ки, кли ја вих и
пре ко шест годи на. Касно -
про лећ на је врста, потреб -
но јој је мно го топло те, па
кли ја на 23–27º Ц. Све же
семе је сла бо кли ја во. Нај -
бо ље кли ја наред ног про ле -
ћа. Током веге та ци је могу
се јави ти две гене ра ци је.
Гре ја њем семе на пове ћа ва
се кли ја вост. Пре но сник је
нема то да, инсе ка та и боле -
сти. Док је биљ ка мла да,
погод на је за исхра ну сто -
ке. Врло је честа биљ ка,
наро чи то у око па ви на ма.
Јавља се и у воћ ња ци ма,
вино гра ди ма и стр ни шти -
ма, пар ло зи ма, међа ма,
трав ња ци ма и руде рал ним
ста ни шти ма. Одго ва ра ју јој
плод на и хуму сна земљи -
шта. Јак је ком пе ти тор –
круп ним хаби ту сом засе њу -
је и гуши усе ве. Космо по -
лит ска је врста.

Амбро зи ја, пеле на ста
амбро зи ја или лимун џик
(Ambrosia artemissifolia) јед -
но го ди шња је зеља ста врста
поре клом из Север не и Сред -
ње Аме ри ке, која је у Евро -
пу интро ду ко ва на 1800.
Амбро зи ја је тер мо фил на
врста која се раз мно жа ва
семе ном. Семе ниче током
про ле ћа и лета. Јед на биљ -
ка амбро зи је про из ве де 500
до 3.000 ахе ни ја – семе на
која могу да одр же кли ја -
вост у земљи шту и до 40
годи на, а исто тако про ду -
ку је више од мили јар ду
поле но вих зрна, која се уз
помоћ ветра могу рас пр ши -
ти на повр ши ни од више
ква драт них кило ме та ра.
Амбро зи ја спа да у опа сне
алер ге не који послед њих

годи на иза зи ва ју тего бе код
вели ког дела људ ске попу -
ла ци је.

Њив ска пала ми да (Cirsi-
um arvense) више го ди шња
је биљ ка, поре клом из Евро -
пе и север не Ази је. Њив ска
пала ми да је „упо ран” коров
обра ди вих повр ши на и руде -
рал них ста ни шта. Широ ко
је рас про стра ње на у Срби -
ји. Раз мно жа ва се семе ном
и веге та тив но (пупољ ци ма
који се нала зе на коре ну).
Резни це коре на има ју вели -
ку моћ реге не ра ци је. Јак је
ком пе ти тор, добро под но си
сушу и гуши усев. Сто ка једе
мла де биљ ке, а ста ри је избе -
га ва због бодљи. Коров ско-
руде рал на је биљ ка која се
јавља нај че шће у стр ним
жити ма, око па ви на ма, воћ -
ња ци ма и вино гра ди ма.
Честа је на трав ња ци ма, пар -
ло зи ма и руде рал ним ста -
ни шти ма. Јед на биљ ка доне -
се око 5.000 семе на чија
кли ја вост у земљи шту тра је
и пре ко шест годи на. За
сузби ја ње пала ми де тре ба
при ме ни ти агро тех нич ке
мере које дово де до исцр -
пље ња под зем них орга на, и
то пре обра зо ва ња семе на.

Дивљи сирак (Sorghum
halepense) више го ди шња је
зеља ста биљ ка, с добро раз -
ви је ним ризо ми ма. Јед на
биљ ка може да про из ве де и
8000–30.000 семе на, те може
да сачу ва кли ја вост и до 20
годи на. Раз мно жа ва се семе -
ном и веге та тив но (деља -
њем ризо ма). Мла да биљ ка
је добре крм не вред но сти,
али има слу ча је ва тро ва ња
овом биљ ком јер садр жи

ција но ге ни гли ко зид.
Ово је један од нај о -
па сни јих коро ва око -
па ви на, воћ ња ка,
вино гра да, усе ва
крм ног биља. На
руде рал ним ста ни -
шти ма га тако ђе има,
али не у тој мери као
на око па ви на ма.

Циган ско пер је,
дивљи дуван или
сви ле ни ца (Asclepi-
as syriaca) више го -
ди шња је зеља ста
биљ ка, широ ко рас -
про стра ње на у Па-

нон ској низи ји, јужној Евро -
пи и Руси ји, а поре клом је
из Север не Аме ри ке. Нај ви -
ше је има на поплав ним
под руч ји ма, али и поред
путе ва и ста за. Раз мно жа ва
се семе ном и веге та тив но –
ризо ми ма. Као коров ска
врста јавља се у куку ру зу,
соји и пше ни ци. Нема при -
род них непри ја те ља и пред -
ста вља вео ма „жесток” коров
– врло тешко се уни шта ва,
само меха нич ке и агро тех -
нич ке мере су ефи ка сне, док
хемиј ска зашти та с хер би -
ци ди ма није ефи ка сна. Семе
брзо кли ја у земљи шту, али
у неким слу ча је ви ма може
бити кли ја во и до пет годи -
на. Поје ди ни пче ла ри је сма -
тра ју извр сном пче ли њом
пашом.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 24. новембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Инва зив ни коро ви на
руде рал ним ста ни шти ма

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

У РЕГИ О НАЛ НОЈ ПРИ ВРЕД НОЈ КОМО РИ

ТУРИ СТИЧ КА ИДЕНТИФИКАЦИЈА
Фор мал ни део посла
на про јек ту углав ном
завр шен

Пово дом изра де Сту ди је про -
стор не и тури стич ке иден ти -
фи ка ци је пешач ких и бици -
кли стич ких ста за, каја ка шких
рута и места за спорт ски рибо -
лов и посма тра ње пти ца у окви -
ру про јек та „Еко Тамиш – нови
тури стич ки про из вод”, у При -
вред ној комо ри Срби је – Реги -
о нал на при вред на комо ра
Јужно ба нат ског управ ног окру -
га, 16. новем бра, одр жа на је
кон фе рен ци ја за нови на ре.

То је била при ли ка да се
пред став ни ци сред ста ва инфор -
ми са ња упо зна ју с досад реа -
ли зо ва ним актив но сти ма на
про јек ту.

Уско ро зајед нич ка сту ди ја
Увод ну реч дао је Дра ган
Босиљ, в. д. дирек то ра РПК
Јужно ба нат ског управ ног окру -
га. Он је под ву као да је фор -
мал ни део посла на про јек ту,
који је вео ма спе ци фи чан,
углав ном завр шен код свих
парт не ра у про јек ту. Сви су
оба ви ли потреб не тен дер ске
про це ду ре и извр ши ли избор
изво ђа ча за пру жа ње услу га и
за набав ку доба ра. Иста као је
да је орга ни зо ва но мно го
актив но сти у сми слу при пре -
ма за про мо ци ју про јек та.
Тако ђе, гово рио је о при пре -
ми за старт веб-стра ни це про -
јек та, као и штам па них про -
мо тив них мате ри ја ла.

О реа ли зо ва ној Сту ди ји про -
стор не и тури стич ке иден ти -
фи ка ци је пешач ких и бици -
кли стич ких ста за, каја ка шких
рута и места за спорт ски рибо -
лов и посма тра ње пти ца, као и
о досад реа ли зо ва ним актив -

ди је, како је и пред ви ђе но про -
јект ним актив но сти ма. Нови -
на ри су били вео ма актив ни,
па су се инте ре со ва ли за неке
дета ље око сарад ње на про јек -
ту с локал ним само у пра ва ма.

При ја ве на тен де ре
Наста вља се вео ма жива јесен
у Реги о нал ној при вред ној комо -
ри. РПК и Реги о нал на раз вој -
на аген ци ја јужни Банат у петак,
24. новем бра, од 9.30, у згра ди
у Змај Јови ној 1-а одр жа ће
семи нар с циљем уна пре ђе ња
капа ци те та за кон ку ри са ње на
тен де ре на тему „При ја ва на
тен де ре који су рас пи са ни пре -
ма ПРАГ пра ви ли ма”.

Семи нар је наме њен прав -
ним субјек ти ма (у слу ча ју услу -
га и поје дин ци ма – екс пер ти -

ЕДУКАЦИЈА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Основе интернет
пословања

Кул тур на мани фе ста ци ја „Дани
сло ве нач ког фил ма” отво ре на
је 20. новем бра у дво ра ни „Апо -
ло” Дома омла ди не Пан че во.
Про грам трајe чети ри дана, од
20. до 23. новем бра, а про јек -
ци је почи њу у 19 сати. За вре -
ме тра ја ња мани фе ста ци је биће
при ка за но укуп но осам фил -
мо ва савре ме них сло ве нач ких
реди те ља, а посеб но је зани -
мљив „Шар ла тан Мањи фи ко”,
који је и отво рио фести вал.

Дра го мир Зупанц, дирек тор
фести ва ла, рекао је:

– Ово је леп кул тур ни дога ђај
и раду је ме да ће пан че вач ка
публи ка има при ли ку да и ове
годи не види савре ме ни сло ве нач -
ки филм, који је на посе бан начин
везан за наше про сто ре. Сарад ња
с пан че вач ким Домом омла ди не
наста вља се и ове годи не, на обо -
стра но задо вољ ство, а посеб но на
радост вер не публи ке. Зајед но с
коле га ма из орга ни за ци је потру -
ди ли смо се да и ове годи не напра -
ви мо ква ли те тан избор фил мо ва
и нада мо се да ће то публи ка
добро при ми ти.

Глав ни део про гра ма фести -
ва ла одр жа ва се у Бео гра ду, у
зда њу Југо сло вен ске кино те ке,
пара лел но с пан че вач ким, док
се један део про јек ци ја при ка -

зу је у Нишу. Након ова три гра -
да мани фе ста ци ја ће бити одр -
жа на и у Новом Саду почет ком
децем бра.

Пре ма речи ма Јоси па Вебе -
ра, пред сед ни ка пан че вач ког
удру же ња Сло ве на ца „Логар -
ска доли на”, овај про грам је
још један у низу у окви ру обе -
ле жа ва ња јуби ле ја – пет годи -
на посто ја ња тог удру же ња.
Реци мо, про шлог пет ка при -
ре ђе на је кул тур на мани фе ста -
ци ја „Гла зар је ви дани”. Као и
про шле годи не, пред број ном
публи ком сво ју пое зи ју и сти -
хо ве сло ве нач ких песни ка гово -
ри ла је умет ни ца Мој ца Андреј,
уз музич ку прат њу Пете ра
Андре ја, позна тог сло ве нач ког
кан та у то ра, који је овом при -
ли ком извео неко ли ко аутор -
ских песа ма. „Гла зар је ви дани”
поста ли су тра ди ци о нал на
мани фе ста ци ја, која ће и сле -
де ће годи не у Пан че ву оку пи -
ти умет ни ке из Сло ве ни је.

ДАНИ СЛО ВЕ НАЧ КОГ ФИЛ МА

Ква ли те тан избор,
вели ко инте ре со ва ње

Страну 
припремио

Синиша
Трајковић



FESTIVAL TRADIČNÉHO SLOVENSKÉHO ODEVU PO DRUHÝKRÁT

ALISA ORAVCOVÁ NAJKRAJŠÍM DIEVČAŤOM V ĽUDOVOM KROJI
Sedemčlenná skupina 
z Vojlovice

„Čierna“ a „biela“ nevesta 

Ženský kabát z dávneho r.
1869

Väčší počet odmenených
než vlani 

V priestoroch Kultúrneho centra Ky-
sáč sa 4. novembra tohto roku po dru-
hýkrát konal Festival slovenského ľu-
dového kroja, na ktorom svoje zaují-
mavé dedičstvo – odevy predstavilo 13
slovenských lokalít. Tak ako aj vlani,
najprv sa všetci účastníci festivalu –
ako ozajstní svadobčania – v slávnost-
nom sprievode poprechádzali hlavný-
mi ulicami Kysáča. Následne sa vo veľ-
kej letnej sále Kultúrneho centra Kysáč
konala schôdza pre všetkých predsta-
viteľov médií, na ktorej novinári, foto-
grai a kameramani mohli pokojne fo-
tiť dievčatá a mládencov v tradičných
krojoch. Tu boli privítaní aj významní

Marko v úlohe družbu – mládenca po-
zývajúceho na oslavu. Jeho trup krášli-
la košeľa z r. 1948 patriaca Mišovi
Markovi. Ivona Beracková ukázala
sviatočný ženský kroj z mäkkého atla-
su z r. 1915, ktorý patril Mare Marko-
vej, rod. Košútovej. Sviatočný ženský
jesenný, resp. jarný odev zo zeleného
listra prezentovala Anna Beracková.
Vrchná sukňa – geceľa pochádzajúca
z r. 1917 patrila Zuzane Omastovej,
rod. Pišpeckej. V hornej časti tela An-
nu hrial ornamentmi ozdobený kabát
– tzv. ťurák, ktorý bol ušitý ešte v r.
1869 pre Annu Molnárovú, rod. Baš-
nárovú. Bol to najstarší autentický kú-
sok slovenského odevu, ktorý Vojlovi-
ca predstavila v Kysáči. Ako posledná
sa pred divákmi zjavila Miona Pavlo-
vová v dievčenskom kroji z bieleho
plátna, zhotovenom v r. 1945 a boha-
tom ozdobenom vyšívanými viacfa-
rebnými kvetinovými motívmi. Tento
kroj si kedysi na svadby, večerné plesy
a na Kvetnú nedeľu obliekala Anna
Čemanová, rod. Koláriková. Miona
nesie v rukách súpravu starostlivo na-
škrobených a precízne poskladaných
vyšívaných vreckoviek a ručníkov –
tzv. istotu, ktorú dievča darovalo svoj-
mu mládencovi v deň zásnub, ako
symbol sľubu, že sa zaňho vydá. 

Na tohtoročnej prehliadke tradič-
ného slovenského odevu početných
hostí počas prestávok zabávali svojimi
krátkymi vystúpeniami rôzne tanečné
a spevácke skupiny, ako aj sólisti. Za
najkrajšie dievča v slovenskom kroji
trojčlenná odborná porota vyhlásila
našu Alisu Oravcovú, kým prvú cenu
za najautentickejší kroj získala Malví-
na Zolňanová zo Selenče. Druhá cena
bola udelená Jane Jambrichovej z Ky-
sáča a tretia Filipe Janovskej z Aradá-
ča. Špeciálnu cenu udelili Dárii Žem-
beriovej z Hložian. Na konci festivalu
bola v letnej sále kultúrneho centra
otvorená výstava veľkých fotograií,
resp. násteniek s názvom „Slovenská
krása v slovenskom ľudovom kroji“.

Ivan Zafirović

hostia festivalu. Na rozdiel od vlaňaj-
šieho roka, tentokrát bola aj vedľajšia
hlavná sála kultúrneho centra preplne-
ná návštevníkmi. Úvodná časť hlavné-
ho programu patrila našej Alise Orav-
covej ako špeciálnej hostke, ktorá v ne-
obyčajnom bielom kostýme predviedla
atraktívnu tanečnú choreograiu. Po-
tom bola predstavená luxusná kniha
fotograií slovenských ľudových krojov.
Prezentácie tradičného slovenského
odevu sa tohto roku po prvýkrát zú-
častnila aj Vojlovica. Naša malá skupi-
na mala pozoruhodnú úlohu na festi-
vale. Nielenže Alisa Oravcová praktic-
ky otvorila celú prehliadku a spolu
s Martinom Marekom účinkovala v
ďalších dvoch tanečných, takmer akro-
batických vystúpeniach v rámci sprie-
vodného kultúrno-umeleckého pro-
gramu, ale aj sedemčlenná skupina
z Vojlovice vystúpila hneď na začiatku,
po hostiteľoch festivalu – Kysáčanoch,
keď bola pozornosť publika najväčšia.
Kým naše dievčatá a mládenci po jed-

nom prichádzali a prechádzali sa po ja-
visku, Miroslav Oravec v pozícii mode-
rátora podával najdôležitejšie informá-
cie a opisy jednotlivých kostýmov. Väč-
šinu tradičných vojlovických krojov
a údajov o nich pre potreby festivalu
poskytla Anna Kucháriková. Na začiat-
ku Alisa Oravcová a Anna Ivaničová
predstavili niekdajšie vojlovické sva-
dobné šaty. Alisa bola oblečená v čier-
nom kroji, ktorý v r. 1917 nosila neves-
ta Mária Miksádová, rod. Jediná, zatiaľ
čo Anna mala na sebe biely kroj, v kto-
rom sa v r. 1944 Mária Spišiaková vy-
dávala za Pavla Červenáka. Obe mali
na hlave rozkošné vence ozdobené
mnohými ručne vyhotovenými kviet-
kami, zatiaľ čo na ich zátylku bolo vid-
no ozdobné stužky pripevnené broš-
ňou. Po nich sa na javisku zjavil Martin
Marek, prezentujúci svadobnú košeľu z
r. 1921, ktorá bola vo vlastníctve Jána
Janiša. Vzhľadom na to, že každá svad-
ba je nepredstaviteľná bez svadobča-
nov, hneď po ženíchovi vystúpil Martin
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Pestovanie materinského
jazyka na ZŠ Bratstva 
a jednoty

Od septembra 
tri skupiny žiakov

Vyučovanie slovenského jazyka ako
školského predmetu na území okresu
Pančevo prebieha výlučne na Základ-
nej škole Bratstva a jednoty v mestskej
časti Vojlovica. Slovenčina, ktorá bola
koncom 19. a  začiatkom 20. storočia
jazykom výučby na  tejto škole, v  po-
slednom desaťročí minulého storočia
získala status fakultatívneho predme-
tu. Počas minulých rokov bola jej vý-
učba veľakrát aj otázna v dôsledku zní-
ženia počtu žiakov slovenského pôvo-
du, a neraz aj pre nezáujem samotných
Slovákov o  zachovanie národnostnej
identity a  kontinuity výučby sloven-
ského jazyka v  tomto etnicky zmieša-
nom prostredí. 

Začiatok školského roka 2017/2018
sa niesol v znamení pozitívnej zmeny –
po rokoch existencie jednej, eventuál-
ne dvoch skupín, bolo od septembra
na základe počtu prihlásených žiakov
zákonom povolené formovanie troch
skupín, v rámci ktorých bude prebie-
hať výučba daného jazyka ako voliteľ-

FAKULTATÍVNA VÝUČBA SLOVENSKÉHO JAZYKA V PANČEVE

NOVÁ ŠANCA PRE NOVÉ POKOLENIA

V RÁMCI KYSÁČSKEHO FESTIVALU PREDSTAVENÁ LUXUSNÁ MONOGRAFIA

KRÁSA SLOVENSKÝCH KROJOV 
V OBRAZE A SLOVE

tich minút, t. j. dvoch vyučovacích ho-
dín. Žiakom navštevujúcim hodiny bo-
li udelené učebnice a učebné materiály,
ktoré kompletne zabezpečila Národ-
nostná rada slovenskej národnostnej
menšiny v  Srbsku. Okrem výboru pre
školstvo, pôsobiaceho v  rámci spome-
nutej Rady, srdečnú pomoc v súvislosti
s výučbou konštantne poskytujú aj čle-
novia Matice slovenskej v Pančeve, kto-
rí v spolupráci s inými slovenskými lo-
kálnymi inštitúciami vyvíjajú úsilie o
nadobúdanie, pestovanie a zachováva-
nie znalosti slovenčiny ako materinské-
ho jazyka, resp. jazyka predkov
v srbskom jazykovom prostredí.

Žiaci, vo veľkej miere členovia Slo-
venského kultúrno-osvetového spolku
Detvan, sa postupne, podľa svojich ai-
nít, začínajú rozhodovať pre určité mi-
moškolské aktivity, ktoré súvisia s pes-
tovaním slovenského jazyka a kultúry,
a ktorým bude aj v školskom prostredí
venovaná potrebná pozornosť (pro-
zaická a  poetická tvorba, recitátorské
súťaže, divadelné predstavenia, výtvar-
ná tvorba a  pod.). Oboznámení sú aj
s možnosťami prihlásenia sa na škols-
ké súťaže zo slovenského jazyka, ktoré
sa každoročne konajú vo Vojvodine.
Taktiež sa plánuje ich účasť na rôznych
lokálnych kultúrno-edukačných mani-
festáciách. 

Zvýšený počet záujemcov o navšte-
vovanie hodín slovenského jazyka
medzi žiakmi nižších ročníkov pred-
stavuje veľký posun, ale aj motiváciu
pre ďalšie aktivity slovenskej komu-
nity v  Pančeve. Dôležité je podotk-
núť, že pre tento voliteľný predmet je
podľa Zákona o  základoch systému
vzdelávania a  výchovy, presnejšie
podľa Stručného návodu o formovaní
tried a  spôsobe financovania na zá-
kladných a stredných školách v škol-
skom roku 2017/2018, umožnené vy-
tváranie skupín aj na úrovni viace-
rých škôl v  rámci jedného okresu, a
to so súhlasom ministra i na základe
pozitívneho vyjadrenia príslušnej
školskej správy. Domnievame sa, že
by o  tom bolo potrebné detailnejšie
informovať aj našich spoluobčanov,
ktorí žijú v  iných častiach mesta,
a ktorí si uvedomujú výhody získava-
nia znalosti slovenského jazyka a pra-
jú si, aby ich potomkovia navštevova-
li predmetné hodiny. Určite by to bo-
lo významné aj pre vojlovickú základ-
nú školu, ktorá by sa v takom prípade
ocitla v  úlohe centra stretávania sa
najmladších obyvateľov Pančeva,
ochotných zvládnuť okrem srbského
ešte jeden slovanský, pre mnohých
z nich materinský jazyk.

Mgr. Marína Hríbová, PhD.

ného predmetu s názvom „Materinský
jazyk s  prvkami národnej kultúry“.
Žiaci nižších ročníkov sú rozdelení do
dvoch heterogénnych skupín vytvore-
ných zo žiakov prvého a tretieho, resp.
druhého a  štvrtého ročníka. Každú
z  uvedených skupín tvorí najviac pät-
násť žiakov. Osobitná, tretia skupina je

formovaná pre žiakov vyšších roční-
kov, ktorých počet nepresahuje povo-
lenú hornú hranicu – desať žiakov, sta-
novenú pre kombinácie žiakov troch
alebo štyroch ročníkov.

Fakultatívna výučba slovenského ja-
zyka pre žiakov všetkých skupín pre-
bieha raz týždenne v trvaní deväťdesia-

dáči, Kovačici, Vojlovici a Haj-
dušici. Autori knihy sa venovali
predovšetkým nádhernému
ženskému odevu a tradičným
svadobným krojom, pretože
krása a pôvab predsa patria naj-
mä ženám. Pripravené sú dve
verzie knihy: jedna v srbskom
a druhá v slovenskom a srbskom
jazyku. Ich vydanie významne
inančne podporilo mesto Nový
Sad a Ministerstvo kultúry a in-
formovania vlády Srbskej repu-
bliky. Kniha bola slávnostne
predstavená bezprostredne pred
prehliadkou tradičných sloven-
ských krojov na javisku hlavnej
sály kultúrneho centra. Prezen-
tácie tohto významného diela sa
zúčastnili obaja recenzenti –
prof. Dr. Zoroslav Spevák a Dr.
Nebojša Kuzmanović, a, samo-
zrejme, autori – riaditeľ Kultúr-
neho centra Kysáč Pavel Surový
a fotograf Branislav Kokavec.
Oni sedeli za stolom, na ktorom
v obrovskej, z pečeného cukru
vyhotovenej pochúťke boli po-
ložené obe verzie monograie.
Počas celej prezentácie pred-
metnej knihy stáli okolo nich
dievčatá v starých svadobných
a tradičných slávnostných kro-
joch, ktoré táto monograia
zvečnila. Obaja recenzenti mali
iba slová chvály v súvislosti
s týmto vydavateľským dobro-
družstvom. Profesor Spevák na
začiatku svojho príhovoru polo-
žil otázku, ako je možné uctievať
si a zodpovedne pestovať tradí-
ciu a pritom nepodľahnúť ná-

vnadám jalového, repetitívneho,
ba až obmedzujúceho tradicio-
nalizmu. Ako inovovať, tvorivo
osviežiť staré obrazy a vzorce?
Poskytol nám aj odpoveď. Jedi-
ným spôsobom, aby tradícia
(o)žila, je práve jej neustále pre-
hodnocovanie. Ide o prehodno-
covanie predpokladajúce hlbo-
kú úctu, ale aj vždy otvorené oči
a otvorenú myseľ. Na tradíciu sa
treba pozerať sviežim pohľa-
dom, dokonca aj s istým nadhľa-
dom. Branislav Kokavec sa po-
ďakoval všetkým dievčatám
a mládencom, ktorí účinkovali
ako modelky/modeli, za mimo-
riadnu trpezlivosť a obrovskú
vôľu pri tvorbe fotograií. Naj-
častejšie boli potrebné dve až tri
hodiny na fotografovanie jednej
osoby. Občas aj viac. To nám
potvrdila aj Alisa Oravcová, kto-
rá má taktiež niekoľko svojich
fotograií publikovaných v danej
monograii. Na rozsah a obťaž-
nosť práce veľmi vplývala absen-
cia optimálnych podmienok
a prostriedkov pri samotnom
fotení. Pavel Surový konštatoval,
že spolu so svojim priateľom
Kokavcom viac než rok pripra-
voval toto dielo. Snažiac sa do-
tiahnuť do konca vydanie mo-
nograie, počas posledných nie-
koľkých mesiacov trávil aj ví-
kendy v kancelárii a tlačiarni, a
preto je veľmi vďačný svojej ro-
dine za porozumenie. Prvé vy-
danie vyšlo v náklade iba cca sto
kusov, ale plánuje sa aj ďalšie vy-
danie, v ktorom budú zároveň

opravené niektoré menšie chy-
by. Ide o proces, keďže z roka na
rok, s každým novým usporia-
daním festivalu, novými dievča-
tami a mládencami v sloven-
ských ľudových krojoch, sa bude
zväčšovať aj rozsah monograie.
Surový, spolu s Kokavcom, dúfa,
že v r. 2021, keď sa Nový Sad sta-
ne hlavným európskym mestom
kultúry, bude vytlačená aj veľká
monograia v anglickom jazyku.
Avšak zvedaví občania iných
krajín sa aj teraz môžu kochať
v kráse slovenského tradičného
odevu, lebo niektoré fotograie
a videozáznamy z festivalu sú
dostupné na internete. Kniha je
vyhotovená na najvyššej úrovni,
nezaostáva za žiadnym dielom
podobnej formy a obsahu, takže
môžeme byť pyšní, vyvodil zá-
ver Pavel Surový. Na konci vy-
zval významných hostí festivalu
– Jej Excelenciu, veľvyslankyňu
Slovenskej republiky v Srbsku
Dagmar Repčekovú, a primáto-
ra Nového Sadu Miloša Vučevi-
ća, aby slávnostne predstavili
prvé vydanie monograie. Uro-
bili to takým spôsobom, akým
sa to tradične robí na Slovensku
– polievajúc knihu šampanským
vínom: pani Repčeková slovens-
ko-srbské a pán Vučević srbské
vydanie knihy. Aj pre ostatných
na javisku bolo podávané šam-
panské, čím bol iba avizovaný
začiatok kochania sa v kráse na
prehliadke starých ľudových
krojov. 

Ivan Zafirović 

Početní významní 
hostia

Zasadený strom 
reformácie

Odhalená busta 
Martina Luthera

V utorok 31. októbra tohto ro-
ku, keď si veriaci na celom sve-
te pripomínali 500. výročie re-
formácie, aj v cirkevnom zbore
Slovenskej evanjelickej a. v.
cirkvi v Padine bol usporiada-
ný celocirkevný ceremoniál.
Hostitelia sa dlhší čas pripra-
vovali na to, aby v  tento deň
mohli privítať stovky hostí
z celej Vojvodiny, ako aj iných
oblastí Srbska a zahraničia. Na
nádvorí farnosti mládež vo
veľkolepých ľudových krojoch
vítala všetkých hostí, ktorí sa
zúčastnili oslavy Dňa reformá-
cie – historickej udalosti, ale aj
procesu, ktorý by mal každo-
denne prebiehať v živote člove-
ka, cirkvi a spoločnosti.

V tento slávnostný deň boli
vo veľkom kostole v Padine
všetky miesta obsadené. Hostí
a  účastníkov pozdravil a  pri-
vítal domáci kňaz Ján Cicka.
Bohoslužbu spoločne vyko-
nali kňazi pricestovaní z pre-
važnej väčšiny slovenských
cirkevných zborov. 

Biskup Slovenskej evanje-
lickej a. v. cirkvi v  Srbsku
predniesol príležitostnú ká-
zeň. K slávnostnej nálade pri-
spel svojím vystúpením aj
cirkevný spevokol kulpínske-
ho cirkevného zboru. Pavel
Sklenár, banátsky senior a fa-
rár cirkevného zboru Kovači-
ca I, hovoril o tomto význam-
nom historickom procese.

Počas bohoslužieb taktiež vy-
stúpil domáci cirkevný spe-
vokol pod taktovkou kantora
Pavla Petroviča. Pri príleži-
tosti tohto mimoriadneho ju-
bilea padinskí umelci pripra-
vili krátky umelecký pro-
gram. Za hudobného sprie-
vodu Mariany Marčekovej sa
svojim nádherným hlasom
predstavila Anita Petráková.
Báseň venovanú reformácii,
ktorú napísal kňaz a  básnik
Michal Lučanský, recitovala
Mária Bančová, zatiaľ čo ko-
morný zbor Viliama Fuguša
Bystrého zaspieval pieseň
„Kto za pravdu horí“. 

Na konci oiciálnej časti bo-
hoslužieb odzneli pozdravné
prejavy mnohých hostí, medzi
ktorými bol aj Ján Varšo,
predseda Úradu pre Slovákov
žijúcich v  zahraničí. On pri
tejto príležitosti odovzdal bi-
skupovi SEAVC v Srbsku Sa-
muelovi Vrbovskému pamät-
nú medailu.

Ústredné oslavy Dňa refor-
mácie svojou prítomnosťou
poctili aj predstavitelia iných
cirkví – katolíckej, pravosláv-
nej a  nemeckej evanjelickej
cirkvi v  Srbsku, čo svedči
o tom, že Slováci majú dobrú
spoluprácu so všetkými. Prí-
tomných oslovil aj belehrad-
ský arcibiskup rímskokatolíc-
kej cirkvi Stanislav Hočevar
s  prianím, aby všetci bratia
a  sestry akéhokoľvek viero-
vyznania aj naďalej žili spolu
v svornosti. Predstaviteľ Sprá-
vy pre spoluprácu s  cirkvami
a  náboženskými spoločen-
stvami Gavrilo Grban odo-
vzdal pozdrav a gratulácie pri
príležitosti tohto veľkého a vý-
znamného jubilea a  daroval
slovenskej evanjelickej cirkvi
ikonu čestného kríža. V  kos-
tolnej záhrade všetci slovenskí
kňazi spoločne zasadili strom
reformácie. Pri tej príležitosti
báčsky senior Vladimír Valent
hovoril o  podobnosti cirkvi
a  kmeňa stromu. Po odznení
piesne v spoločnej interpretá-
cii hostiteľov, hosťov a členov
cirkevných spevokolov, bola
v ďalšom kúte cirkevnej záha-
dy odhalená busta Dr. Marti-
na Luthera.

Alena Kulíková

ÚSTREDNÉ OSLAVY 500. VÝROČIA REFORMÁCIE
USPORIADANÉ V PADINE

SLÁVNOSTNE, VZNEŠENE, 
V SVORNOSTI A LÁSKE

Pochvalné slová 
recenzenta

16 náročných 
mesiacov práce

V roku 2021 kniha
aj v anglickom jazyku

Polievanie monografie
šampanským

Vo Festivalu slovenského ľudo-
vého kroja, ktorý bol usporiada-
ný 4. novembra tohto roku
v Kultúrnom centre Kysáč, pred-
stavená je aj významná mono-
graia „Slovenská krása v sloven-
skom ľudovom kroji“. Táto výni-
močná kniha sa skladá z foto-
graií z minuloročného festivalu
a pridaných fotograií z tohto-
ročného letného fotenia, ktoré
sa konalo v rámci vojvodinské-
ho kastingu týkajúceho sa účasti
na súťaži Miss folklór Slovensko.
Monograia je vlastne jednou
prekrásnou zbierkou portrétov
mladých dievčat, niekoľkých
starších dám a mládencov v sta-
rých, starostlivo uchovávaných
a rozkošných krojoch, ktoré od-
rážajú pôvod a lokálnu identitu
Slovákov žijúcich vo viacerých
vojvodinských lokalitách: Bo-
ľovciach, Dobanoviach, Starej
Pazove, Lugu, Hložanoch, Se-
lenči, Laliti, Pivnici, Báčskom
Petrovci, Kulpíne, Kysáči, Ara-

Marína Hríbová so svojimi žiakmi
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Сед мо чла на гру па 
из Вој ло ви це

„Црна” и „бела” неве ста

Жен ски капу тић из 
дале ке 1869. годи не

Већи број награ ђе них 
него про шле годи не

У про сто ри ја ма Кул тур ног цен тра
Кисач 4. новем бра теку ће годи не дру -
ги пут је одр жан Фести вал народне
сло вач ке ношње, на којем се три на -
ест сло вач ких места пред ста ви ло сво -
јим зани мљи вим одев ним насле ђем.
Као и прет ход не годи не, нај пре су
сви уче сни ци фести ва ла у све ча ној
повор ци, попут пра вих сва то ва, весе -
ло про ше та ли глав ним ули ца ма Киса -
ча. Након тога је у вели кој лет њој
сали Кул тур ног цен тра Кисач за све
меди је одр жа на сеси ја на којој су
нови на ри, фото гра фи и ТВ сни ма те -

ко у уло зи мла ди ћа који госте пози ва
на сла вље. Тор зо му је кра си ла кошу -
ља Мише Мар ка из 1948. годи не.
Иво на Берац ка је при ка за ла све ча ни
жен ски ком плет од меког атла са из
1915. годи не који је при па дао Мари
Мар ко, рође ној Кошут. Све ча ну жен -
ску оде ћу за јесен одно сно про ле ће,
од зеле ног листе ра, пред ста ви ла је
Ана Берац ка. Широ ка сук ња поти че
из 1917. годи не од Зуза не Ома сте,
рође не Пишпец ки. У гор њем делу је
Ану гре јао орна мен ти ма укра шен
капу тић који је још 1869. годи не
саши вен за Ану Мол на ро ву, рође ну
Башнар. То је нај ста ри ји, аутен тич -
ни комад сло вач ке оде ће који је Вој -
ло ви ца пред ста ви ла у Киса чу. Као
послед ња, пред публи ку је иза шла
Мио на Павлов у дево јач кој ношњи
саши ве ној 1945. годи не од белог плат -
на с бога то изве зе ним разно бој ним
цве ти ћи ма. Овај ком плет је нека да
током вече ри на свад ба ма, на игран -
ка ма и у Цвет ну неде љу носи ла Ана
Чеман, рође на Кола рик. У рука ма је
Мио на носи ла ком плет бри жљи во
уштир ка них и пре ци зно посла га них
везе них мара ми ца и мара ма, који је
девој ка даро ва ла сво ме мом ку на
верид би, као сим бол обе ћа ња да ће
се за њега уда ти.

У пау за ма реви је тра ди ци о нал не
сло вач ке оде ће мно го број не госте су
крат ким насту пи ма заба вља ли пле -
сне и певач ке гру пе и соли сти. За
нај леп шу девој ку у сло вач кој ношњи
тро чла ни струч ни жири про гла сио је
нашу Али су Ора вец, док је прву награ -
ду за аутен тич ност кости ма доби ла
Мал ви на Зол њан из Селен че. Дру га
награ да је при па ла Јани Јамбрих из
Киса ча, а тре ћа Фили пи Јанов ски из
Арад ца. Спе ци јал на награ да жири ја
доде ље на је Дари ји Жем бе ри из Гло -
жа на. На кра ју фести ва ла је отво ре -
на изло жба вели ких фото гра фи ја –
паноа „Сло вач ка лепо та у сло вач кој
народ ној ношњи” у лет њој сали Кул -
тур ног цен тра.

Иван Зафи ро вић

ФЕСТИ ВАЛ ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НЕ СЛО ВАЧ КЕ ОДЕ ЋЕ ДРУ ГИ ПУТ

АЛИ СА ОРА ВЕЦ НАЈ ЛЕП ША ДЕВОЈ КА 
У НАРОД НОЈ НОШЊИ

љи могли опу ште но да сли ка ју девој -
ке и мла ди ће у тра ди ци о нал ним
ношња ма. Ту су и доче ки ва ни важни
гости фести ва ла. За раз ли ку од про -
шле годи не, сусед на глав на сала Кул -
тур ног цен тра овог пута  била је дуп -
ке пуна посе ти ла ца. Увод у глав ни
про грам фести ва ла при пао је нашој
Али си Ора вец, као спе ци јал ној гошћи,
која је изве ла атрак тив ну пле сну тач -
ку у нео бич ном белом кости му. Затим
је пред ста вље на лук су зна књи га фото -
гра фи ја сло вач ких народ них ношњи.

Ове годи не је у пред ста вља њу тра -
ди ци о нал не сло вач ке оде ће први пут
уче ство ва ла и Вој ло ви ца. Наша мала
гру па има ла је запа же но место на
фести ва лу. Не само што je Али са Ора -
вец прак тич но отво ри ла чита ву смо -
тру и зајед но с Мар ти ном Маре ком
уче ство ва ла у још две пле сне, ско ро
акро бат ске тач ке, у скло пу пра те ћег
кул тур но-умет нич ког про гра ма, него
је и сед мо чла на ску пи на из Вој ло ви -
це насту пи ла одмах на почет ку, после
дома ћи на фести ва ла, Киса ча, када је

пажња публи ке нај ве ћа. Док су наше
девој ке и мла ди ћи поје ди нач но дефи -
ло ва ли бином, Миро слав Ора вец је,
као моде ра тор, сва ки костим опи сао
нај ва жни јим пода ци ма. Већи ну тра -
ди ци о нал не оде ће из Вој ло ви це и
инфо р ма ци је о њима за фести вал је
при пре ми ла Ана Куха рик.

На почет ку су Али са Ора вец и Ана
Ива њич пред ста ви ле нека да шње вој -
ло вач ке вен ча ни це. Али са се обу кла
у црни мла дин ком плет који је 1917.
носи ла Мари ја Мик сад, рође на Јеђи -
на, док је Ана на себи има ла белу
вен ча ни цу у којој се Мари ја Спиш јак
1944. годи не уда ла за Паве ла Чер ве -
на ка. Обе су на гла ви има ле рас ко -
шне, од мно штва цве ти ћа сачи ње не
вен це, а на потиљ ку укра сне тра ке
при чвр шће не бро шем. За њима се на
бини поја вио Мар тин Марек у оде лу
мла до же ње и пред ста вио свад бе ну
кошу љу из 1921. годи не која је при -
па да ла Јану Јањи шу. Пошто је сва ка
свад ба неза ми сли ва без сва то ва,  после
мла до же ње насту пио је Мар тин Мар -
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Него ва ње матер њег јези ка
у ОШ „Брат ство –је дин ство”

Од сеп тем бра три гру пе
уче ни ка

Наста ва сло вач ког јези ка као школ -
ског пред ме та на тери то ри ји гра да
Пан че ва одви ја  се искљу чи во у Основ -
ној шко ли „Брат ство –је дин ство” у град -
ском насе љу Вој ло ви ца. Сло вач ки,
који је у тој шко ли кра јем 19. и током
20. века био језик наста ве, у послед -
њој деце ни ји про шлог века стекао је
само ста тус факул та тив ног пред ме та.
Њего во изу ча ва ње је прет ход них годи -
на често дово ђе но у пита ње услед сма -
ње ња бро ја уче ни ка сло вач ког поре -
кла, а нерет ко и због неза ин те ре со ва -
но сти самих Сло ва ка за очу ва ње наци -
о нал ног иден ти те та и кон ти ну и те та
наста ве сло вач ког у овој етнич ки мешо -
ви тој сре ди ни.

Поче так школ ске 2017/2018. годи -
не обе ле жи ла је пози тив на про ме на
– после годи на посто ја ња јед не, евен -
ту ал но две ју гру па, од сеп тем бра је
на осно ву бро ја при ја вље них уче ни -
ка зако ном дозво ље но фор ми ра ње
три ју гру па у који ма ће се одви ја ти
наста ва поме ну тог јези ка као избор -
ног пред ме та под нази вом Матер њи

Петак, 24. новембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ФАКУЛ ТА ТИВ НА НАСТА ВА СЛО ВАЧ КОГ ЈЕЗИ КА У ПАН ЧЕ ВУ

НОВА ШАН СА ЗА НОВЕ НАРА ШТА ЈЕ

У ОКВИРУ КИСАЧКОГ ФЕСТИВАЛА ПРЕДСТАВЉЕНА ЛУКСУЗНА МОНОГРАФИЈА

ЛЕПОТА СЛОВАЧКЕ НОШЊЕ 
У СЛИЦИ И РЕЧИ

де сет мину та, тј. два школ ска часа.
Ђаци ма који поха ђа ју наста ву доде -
ље ни су уџбе ни ци и настав ни мате -
ри ја ли које је у цело сти обез бе дио
Наци о нал ни савет сло вач ке наци о -
нал не мањи не у Срби ји. Поред одбо -
ра за школ ство који делу је у окви ру
поме ну тог саве та, све срд ну помоћ и
подр шку у вези с наста вом кон стант -
но пру жа ју и чла но ви Мати це сло -
вач ке у Пан че ву, који се у сарад њи са
оста лим сло вач ким локал ним уста -
но ва ма зала жу за сти ца ње, него ва ње
и очу ва ње зна ња сло вач ког као матер -
њег јези ка одно сно јези ка пре да ка у
срп ском говор ном под руч ју.

Уче ни ци, у вели ком бро ју чла но ви
Сло вач ког кул тур но-про свет ног дру -
штва „Ђетван”, пола ко, пре ма сво јим
афи ни те ти ма, почи њу да се опре де -
љу ју и за одре ђе не ван на став не актив -
но сти које су пове за не с него ва њем
сло вач ког јези ка и кул ту ре, а који ма
ће се и у школ ском окру же њу посве -
ћи ва ти потреб на пажња (про зно и
поет ско ства ра ла штво, реци та тор ска
так ми че ња, позо ри шне пред ста ве,
ликов но ства ра ла штво и сл.). Упо зна -
ти су и с могућ но сти ма при ја вљи ва -
ња на школ ска так ми че ња из сло вач -
ког јези ка, која се сва ке годи не одр -
жа ва ју у Вој во ди ни. Тако ђе је пла ни -
ра но њихо во уче шће на раз ли чи тим

локал ним кул тур но-обра зов ним мани -
фе ста ци ја ма.

Пове ћан број заин те ре со ва них за
поха ђа ње наста ве сло вач ког јези ка
међу уче ни ци ма нижих раз ре да пред -
ста вља вели ки помак, али и под стрек
за даље актив но сти сло вач ке зајед ни -
це у Пан че ву. Бит но је напо ме ну ти
да је пре ма Зако ну о осно ва ма систе -
ма обра зо ва ња и вас пи та ња, тач ни је
пре ма Струч ном упут ству о фор ми -
ра њу оде ље ња и начи ну финан си ра -
ња у основ ним и сред њим шко ла ма
за школ ску 2017/2018. годи ну, омо -
гу ће но фор ми ра ње гру па за овај избор -
ни пред мет и на нивоу више шко ла у
јед ној општи ни уз сагла сност мини -
стра, а на осно ву пози тив ног мишље -
ња над ле жне школ ске упра ве. Сма -
тра мо да би о томе тре ба ло детаљ ни -
је инфор ми са ти и наше сугра ђа не
који живе у дру гим дело ви ма гра да,
а који пре по зна ју пред но сти сти ца ња
зна ња сло вач ког јези ка, те би воле ли
да њихо ва деца поха ђа ју пред мет ну
наста ву. Било би то сва ка ко зна чај но
и за вој ло вач ку основ ну шко лу, која
би се у том слу ча ју нашла у уло зи цен -
тра оку пља ња нај мла ђих Пан че ва ца
вољ них да, поред срп ског, савла да ју
још један сло вен ски, мно ги ма од њих
и матер њи језик.

Др Мари на Хриб

језик са еле мен ти ма наци о нал не кул -
ту ре. Ђаци нижих раз ре да рас по ре -
ђе ни су у две хете ро ге не гру пе, саста -
вље не од уче ни ка првог и тре ћег
одно сно дру гог и четвр тог раз ре да.
Сва ку од поме ну тих гру па чини нај -
ви ше пет на ест уче ни ка. Посеб на, тре -
ћа гру па фор ми ра на је за основ це

виших раз ре да, чији уку пан број не
пре ма шу је дозво ље ну гор њу гра ни -
цу од десет уче ни ка, уве де ну за ком -
би на ци је ђака три или чети ри раз -
ре да.

Факул та тив на наста ва сло вач ког
јези ка за уче ни ке свих гру па одви ја
се јед ном недељ но у тра ја њу од деве -

Бранислав Кокавец. Они су седе-
ли за столом на коме су, у огром-
ној, од печеног шећера специ-
јално направљеној посластици
стајале две верзије монографи-
је. Све време представљања књи-
ге око њих су стајале девојке у
старим костимима словачких
невеста и традиционалној све-
чаној одећи које су овом моно-
графијом овековечене. Оба
рецензента су имала само речи
хвале за издавачки подухват.
Професор Спевак се на почетку
свог обраћања публици запитао
како да поштујемо и одговорно
градимо традицију а да не упад-
немо у замку јаловог, репети-
тивног, чак и ограничавајућег
традиционализма. Како да ино-
вирамо, креативно освежимо
старе слике и обрасце? Пону-
дио је и одговор. Једини начин
да традиција живи међу нама,
јесте да је непрестано преиспи-
тујемо. Реч је о преиспитивању
уз поштовање, али и са увек отво-
реним очима и умом. На тради-
цију ваља гледати свежим погле-
дом, чак и са извесног одстоја-
ња. Бранислав Кокавец је захва-
лио свим девојкама и младићи-
ма који су учествовали, као моде-
ли, на изузетном стрпљењу и

великој вољи у стварању фото-
графија. Најчешће је било
потребно два до три сата да се
обави фотографисање једне осо-
бе. Понекад и више. То нам је
потврдила и Алиса Оравец, чијих
се неколико фотографија тако-
ђе налази у монографији.

На дужину и захтевност рада
веома је утицао недостатак
оптималних услова и средста-
ва за фотографисање. Павел
Сурови је рекао да је, са својим
пријатељем Кокавцем, више од
једне године припремао ово
дело. Последњих неколико
месеци је и викенде проводио
у канцеларији и штампарији,
приводећи крају издавање моно-
графије, због чега је својој поро-
дици веома захвалан на разу-
мевању. Прво издање је штам-
пано у свега стотину примера-
ка, али је у плану и следеће,
када ће бити исправљене неке
мање грешке. У питању је про-
цес, јер ће из године у годину,
са сваким новим одржавањем
фестивала, новим девојкама и
младићима у словачкој народ-
ној ношњи, расти и обим моно-
графије. Сурови се, заједно с
Кокавцем, нада да ће 2021.
године, када Нови Сад буде

проглашен европском престо-
ницом културе, бити штампа-
на велика монографија и на
енглеском језику. Већ и сада у
лепоти словачке традиционал-
не одеће могу да уживају радо-
знали грађани других земаља,
јер се део фотографија и сним-
ци с фестивала налазе на интер-
нету. Књига је урађена на врхун-
ском нивоу, не заостаје ни за
једним делом сличног облика
и садржаја, тако да можемо да
будемо поносни, закључио је
Павел Сурови. На крају је
позвао високе званице фести-
вала, амбасадора Словачке
Републике у Србији Дагмар
Репчекову и градоначелника
Новог Сада Милоша Вучевића
да свечано промовишу прво
издање монографије. Учини-
ли су то на начин како се то
традиционално чини у Словач-
кој, поливајући књигу шам-
пањским вином: госпођа Реп-
чекова словачко-српску верзи-
ју књиге, а господин Вучевић
примерак на српском. И оста-
ли на бини су послужени шам-
пањцем, што је била само наја-
ва уживања у ревији старе
народне ношње.

Иван Зафировић

Број ни ува же ни
гости

Заса ђе но дрво
рефор ма ци је

Откри ве на биста
Мар ти на Луте ра

У уто рак, 31. окто бра, теку ће
годи не, када су вер ни ци у
целом све ту обе ле жа ва ли пет
веко ва рефор ма ци је, и у цркве -
ној општи ни Сло вач ке еван -
ге лич ке а. в. цркве у Пади ни
одр жа на је цело цр кве на цере -
мо ни ја. Дома ћи ни су се дуже
вре ме при пре ма ли како би тог
дана уго сти ли на сто ти не
гости ју из целе Вој во ди не, дру -
гих дело ва Срби је и ино стран -
ства. У дво ри шту паро хи је
омла ди на је у вели чан стве ним
народ ним ношња ма поздра -
вља ла све госте који су дошли
да про сла ве Дан рефор ма ци је
– исто риј ски дога ђај, али и
про цес који сва ко днев но тре -
ба да се одви ја у живо ту чове -
ка, цркве и дру штва.

На тај све ча ни дан у вели -
кој цркви у Пади ни сва места
била су попу ње на. Госте и уче -
сни ке је поздра вио и поже -
лео им добро до шли цу дома -
ћи све ште ник Јан Циц ка.
Литур ги ју су зајед но слу жи -
ли све ште ни ци из већи не сло -
вач ких цркве них општи на.

Бискуп Сло вач ке еван ге -
лич ке а. в. цркве у Срби ји
Саму ел Врбов ски одр жао је
при год ну про по вед. Све ча -
ном рас по ло же њу допри нео
је сво јим насту пом и цркве -
ни хор из кул пин ске цркве -
не општи не. Сени ор банат -
ски и све ште ник цркве не
општи не Кова чи ца Павел
Скле нар гово рио је о овом
зна чај ном исто риј ском про -

це су. На бого слу же њу је
насту пио и дома ћи цркве ни
хор, под дири гент ском пали -
цом кан то ра Павла Петро ви -
ча. Пово дом овог изу зет ног
јуби ле ја падин ски умет ни ци
су при ре ди ли кра так умет -
нич ки про грам. Уз музич ку
прат њу Мари ја не Мар чек,
пре див ним гла сом пред ста -
ви ла се Ани та Петрак. Реци -
та ци ју посве ће ну рефор ма -
ци ји све ште ни ка и песни ка
Миха ла Лучан ског одре ци -
то ва ла је Мари ја Бан чо, док
је камер ни хор Вили ја ма
Фигу ша Бистрог отпе вао
песму „Kto za pravdu horí”.

На кра ју зва нич ног дела
бого слу же ња сле ди ли су
поздра ви мно гих гости ју,
међу који ма је био и Јан Вар -
шо, пред сед ник Кан це ла ри -
је за ино стра не Сло ва ке који
живе у дија спо ри. Он је том
при ли ком биску пу СЕАВЦ у
Срби ји Саму е лу Врбов ском
уру чио спо мен-меда љу.

Цен трал ну про сла ву Дана
рефор ма ци је сво јим при су -
ством су уве ли ча ли и пред -
став ни ци дру гих црка ва –
Като лич ке, Пра во слав не и
Немач ке еван ге лич ке цркве
у Срби ји, што пока зу је да Сло -
ва ци има ју добру сарад њу са
сви ма. При сут ни ма се обра -
тио и бео град ски над би скуп
Римо ка то лич ке цркве Ста ни -
слав Хоче вар, са жељом да
сва бра ћа и сестре било које
вере и нада ље зајед но живе у
сло зи. Пред став ник Упра ве
за сарад њу с црква ма и вер -
ским зајед ни ца ма Гаври ло
Грбан пре нео је поздра ве и
честит ке сво је уста но ве пово -
дом овог вели ког и зна чај ног
јуби ле ја и покло нио Сло вач -
кој еван ге лич кој цркви ико -
ну часног крста.

У цркве ној башти су сви сло -
вач ки све ште ни ци зајед нич -
ки заса ди ли дрво рефор ма ци -
је. Тим пово дом је сени ор бач -
ки Вла ди мир Валент гово рио
о слич но сти цркве и ста бла
дрве та. По отпе ва ној песми у
зајед нич ком изво ђе њу дома -
ћи на, гости ју и чла но ва цркве -
них хоро ва у дру гом углу
цркве не баште откри ве на је
биста др Мар ти на Луте ра.

Але на Кулик

ЦЕН ТРАЛ НА ПРО СЛА ВА 500. ГОДИ ШЊИ ЦЕ

РЕФОР МА ЦИ ЈЕ ОДР ЖА НА У ПАДИ НИ

СВЕ ЧА НО, УЗВИ ШЕ НО, 

У СЛО ЗИ И ЉУБА ВИ
Похвалне 
речи рецензената

Напорних шеснаест
месеци рада

Књига 2021. године
и на енглеском језику

У оквиру другог Фестивала сло-
вачке народне ношње, који је
одржан 4. новембра ове године
у Културном центру Кисач, пред-
стављена је и велика моногра-
фија „Словачка лепота у словач-
кој народној ношњи”. Ову изу-
зетну књигу чине фотографије с
прошлогодишњег фестивала с
придодатим фотографијама из
овогодишње летње фото-сесије
која је одржана у склопу избора
представница Војводине за
наступ на фестивалу „Мис фол-
клора” у Словачкој Републици.

Монографија је једна пре-
дивна збирка портрета младих
девојака, неколико старијих
дама и младића у старим, бри-
жљивом чуваним и раскошним
ношњама које одражавају поре-
кло и локални идентитет Сло-
вака из више војвођанских
места где они живе: Бољеваца,
Добановаца, Старе Пазове, Луга,
Гложана, Селенче, Лалића, Пив-
ница, Бачког Петровца, Кул-
пина, Кисача, Арадца, Ковачи-
це, Војловице и Хајдучице.
Књига је, углавном, посвећена
раскошној женској одећи и тра-
диционалним венчаницама, јер
лепота и љупкост, ипак, при-
падају само женама. Штампа-
не су две верзије књиге: једна
на српском, а друга на словач-
ком и српском језику. Издава-
ње монографије су значајно
финансијски помогли Град
Нови Сад и Министарство кул-
туре и информисања Владе
Републике Србије.

Књига је свечано представље-
на непосредно пре ревије тра-
диционалне словачке ношње на
бини главне сале Културног цен-
тра. У промоцији овог значајног
дела учествовала су оба рецен-
зента књиге: проф. др Зорослав
Спевак и др Небојша Кузмано-
вић и, наравно, сами аутори
Павел Сурови, директор Култур-
ног центра Кисач, и фотограф

Марина Хриб са својим ученицима
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СЛО ВАЧ КА, ПРИ ПРЕ МЕ 

ЗА „МИС ФОЛ КЛОР”
Јул ска рана зора на Доно ва ли -
ма. У даљи ни се из пра ме но ва
пла нин ске магле нази ру врхо -
ви јела, које као вој ни ци чека -
ју да уста нем из топлог кре ве -
та рас ко шне хотел ске собе. Да
сам сада у Пан че ву, замра чи -
ва ла бих про зор и рас хла ђи ва -
ла собу у којој је 45 сте пе ни.
Сада раз ми шљам шта топло да
обу чем, јер је овде само шест
сте пе ни и целу ноћ је пљу шта -
ла леде на киша. Чујем жагор
дру га ри ца на ход ни ку и про -
зив ку за дана шњи рас по ред
шмин ка ња и при пре ма за про -
бе. Раду јем се јер ћу данас бити
део еки пе на сни ма њу музич -
ког спо та.

Вече у топлом хотел ском кре -
ве ту. Саби рам пре див не ути -
ске дана шњег дана. Била је то
узбу дљи ва вожња жича ром до
места пре свла че ња у сто го ди -
шњу сло вач ку ношњу и наста -
вак путо ва ња пеши це уским,
стр мим ста за ма кроз пла нин -
ску шуму. Око нас је дивља
при ро да, али исто вре ме но моћ -
но див на. Хода мо сад већ у пот -
пу но мокрим ципе ла ма, док
нам се вла жна тра ва уви ја око
чла на ка. Када смо конач но иза -

ИЗ ДНЕВ НИ КА МЛА ДЕ БАЛЕ РИ НЕ АЛИ СЕ ОРА ВЕЦ

БИТИ МЕЂУ ЈЕДА НА ЕСТ МИСИ ЦА СЛО ВАЧ КОГ ФОЛ КЛО РА

Вео ма успе шан и више пута
награ ђи ван дизај нер, дирек тор
Кул тур ног цен тра Кисач, народ -
ни посла ник у Скуп шти ни Ауто -
ном не Покра ји не Вој во ди не,
члан Наци о нал ног саве та сло -
вач ке наци о нал не мањи не –
све је то Павел Суро ви. 

Већ две годи не је, као осни вач
Фести ва ла сло вач ке народ не
ношње у Киса чу, све и свја те
зани мљи ве кул тур не мани фе -
ста ци је. Коли ко је то одго вор -
на, тешка и неза хвал на уло га,
могли су се уве ри ти поје ди ни
уче сни ци и посе ти о ци фести -
ва ла, али и наша редак ци ја,
која је после низа поку ша ја да
напра ви раз го вор с Паве лом
Суро вим, успе ла да доби је само
писа не одго во ре на упит ник
послат пре ко интер не та. Од
мале помо ћи било је и то што
пот пи сник ових редо ва већ
годи на ма лич но позна је Суро -
вог. И ове, као и про шле годи -
не, током чита вог тра ја ња
фести ва ла успео је с њим да
раз ме ни тек поко ју реч.

• Откуд иде ја да орга ни зу је -
те ова кав фести вал?

– Иде ја о ста рим ношња ма
роди ла се пре него што сам име -
но ван за дирек то ра Кул тур ног
цен тра у Киса чу. Желео сам да
напра вим нешто чега се нико
до тада није сетио. Тра ди ци о -
нал на народ на ношња и њен
коло рит је, по мени, нај у пе ча -
тљи ви ји видљи ви сим бол код
Сло ва ка. Осим тога, хтео сам да
изра зим лич но пошто ва ње пре -
ма сво јим пре ци ма и нашој сло -
вач кој кул ту ри, тра ди ци ји и оби -
ча ји ма који чине сло вач ки иден -
ти тет. Он опста је већ три сто ле -
ћа на про сто ри ма Вој во ди не.
Био је то сан који сам сањао
јед ну и по годи ну. То сам рекао
и на завр шет ку првог фести ва -
ла – да је сан, бај ка о сло вач ким
ношња ма, постао реал ност.

• Како сте запо че ли сарад њу
с фото гра фом Бра ни сла вом
Кокав цем?

– Као нови дирек тор КЦ
Кисач поста вио сам себи циљ
да про ши ри мо, као уста но ва,
ради јус сво јих кул тур них делат -
но сти и да ино ва ци ја ма и новим
про јек ти ма допре мо до шире
јав но сти и заин три ги ра мо је не
само у нашој зајед ни ци него и
у ино стран ству. Бра ни слав и ја
запо че ли смо сарад њу у окви -

• На пред ста вља њу моно гра -
фи је „Сло вач ка лепо та у сло -
вач кој народ ној ношњи”, изме -
ђу оста лог, захва ли ли сте сво -
јој поро ди ци на раз у ме ва њу
због честог одсу ство ва ња. А
коли ко трпи ваша про фе си ја
дизај не ра? Да ли се и даље
бави те тиме и коли ко?

– Не само раз у ме ва њем него
је и финан сиј ски моја поро ди -
ца подр жа ла срп ско изда ње књи -
ге „Сло вач ка лепо та”. Побри ну -
ла се и за уго дан бора вак уче -
сни ка и гости ју. Ствар но смо
желе ли да сви буду мак си мал но
задо вољ ни. Мислим да смо при -
ре ди ли пра ви спек такл. Што се
тиче моје про фе си је, дизај ни -
рао сам све у вези с фести ва -
лом: од логоа, дизај на књи ге и
фла је ра, пре ко бил бор да, реклам -
ног зида и пла ка та бил те на, до
позив ни ца, пла ка та и др.

• Који су ваши лич ни пла но -
ви за будућ ност? Жели те да
наста ви те да раз ви ја те кул тур -
ни живот у Киса чу и Вој во ди -
ни, посве ти ће те се јав ном и
поли тич ком раду, или ћете се
вра ти ти дизај ну?

– Да, нарав но да ћу наста ви -
ти с јав ним, кул тур ним и поли -
тич ким радом. Сле де ће годи -
не нас чека ју избо ри за Наци -
о нал ни савет Сло ва ка. Вре ме

је за про ме не, за нове људе и
зао крет поли ти ке у сло вач кој
зајед ни ци. Мно го је оче ки ва -
ња и ту смо да оправ да мо та
оче ки ва ња. У дизај ну сам дости -
гао про фе си о нал ни врх добив -
ши пре сти жну награ ду за дизајн
на свет ском так ми че њу у Кини,
као и оскар за дизајн за нај бо -
љи рад на Европ ском фести ва -
лу дизај на. Моји радо ви дока -
зу ју да кад неко ради ква ли -

тет но, са стра шћу и срцем,
може побе ди ти на свет ском
нивоу без про тек ци је.

• Ви сте један од рет ких мла -
дих, спо соб них, висо ко о бра зо -
ва них Сло ва ка и гра ђа на ове
земље који није оти шао у ино -
стран ство, него се, упр кос успе -
шној кари је ри, вра тио из Репу -
бли ке Сло вач ке у Срби ју.
Зашто?

– Љубав и суд би на су ме вра -
ти ли у Срби ју. Цео свој живот
борим се за прав ду. Ја сам рат -
ник и рево лу ци о нар. Желим
да гра дим, мењам, пома жем
људи ма, ства рам нове вред но -
сти. То је у мом ДНК коду.
Насто јим да про ме ним ста ње
у зајед ни ци. Хоћу да помог нем
мак си мал но сво јим зна њем које
сам сти цао у ино стран ству, у
успе шним свет ским ком па ни -
ја ма, и да про ме ним ста тус кво
који је овде, код Сло ва ка, тра -
јао шесна ест годи на. Поку ша -
ва мо да модер ни зу је мо сло вач -
ку зајед ни цу и поста ви мо нове
циље ве и стан дар де, како би
Сло ва ци спрем но доче ка ли ула -
зак у ЕУ. Нај те же је про ме ни -
ти свест. То је муко тр пан и дуг
рад, али мислим да су ства ри
поче ле да се мења ју набо ље у
сло вач кој зајед ни ци. У томе ми
пома же читав тим људи који
желе пози тив не про ме не и
поди за ње зајед ни це на нови
кул тур но-дру штве но-еко ном -
ски ниво. Зала же мо се за тран -
спа рент ност. Бори мо се про -
тив коруп ци је и само во ље поје -
ди них људи. Жели мо поште не
и уче не људе на јав ним функ -
ци ја ма од инте ре са за Сло ва -
ке. Жели мо јаку сло вач ку зајед -
ни цу. Хоће мо кон сен зус и јасне
циље ве. Потреб ни су нам људи
који има ју морал ни инте гри -
тет, иску ство, страст, вољу да
мења ју себе и оста ле, визи о на -
ре и истин ске родо љу бе који
воле сво ју домо ви ну Срби ју.

• Може те ли да упо ре ди те
живот овде и у ино стран ству?

– Нај лак ше је оти ћи. А нај -
те жа ствар је оста ви ти успе -
шну кари је ру, вра ти ти се и узе -
ти сав терет на сво ја леђа у
сло вач кој зајед ни ци. За то се
мора те роди ти. Про ме не које
сам запо чео у сло вач кој зајед -
ни ци, морам и довр ши ти. Чека
нас мно го посла. Срби ја је моја
земља и овде ми је нај леп ше.

Иван Зафи ро вић

У ПОСЕ ТИ ФЕСТИ ВА ЛУ СЛО ВАЧ КЕ НАРОД НЕ НОШЊЕ И ПОСЛЕ ЊЕГА

ПРЕ У ЗЕ ТИ САВ ТЕРЕТ НА СВО ЈА ПЛЕ ЋА

ру про сла ве 240-годи шњи це од
дола ска Сло ва ка у Кисач, када
смо зајед но напра ви ли фла јер
о нашем селу. После смо поче -
ли да екс пе ри мен ти ше мо. Хте -
ли смо да започ не мо нешто
ори ги нал но и ново, још неви -
ђе но, што би напра ви ло вели -
ки одјек не само код нас него и
шире. Тако су наста ли фести -
вал и моно гра фи ја. Био је то
дуг пут, који је тра јао јед ну и
по годи ну. Мислим да смо успе -
ли! Када медиј ски допре те на
све кана ле у држа ви, али и у
ино стран ство, зна чи да је то то.

• Ко све уче ству је у при пре -
ми фести ва ла?

– У првом реду запо сле ни у
Кул тур ном цен тру Кисач: Але -
на Палик, Вла ди мир Медвеђ,
Мило слав Мар чок и ја, као
дирек тор. Од вели ке помо ћи
су нам били Милин ка Хрћан,
која је од првог фести ва ла укљу -
че на у наш рад, као и Миро -
слав Брна, члан Управ ног одбо -
ра КЦ Кисач. Први пут смо
има ли и две коор ди на тор ке:
Лиди ју Фран ци сти и Нађу
Вршко ву. А без три наше Мари -
је – Мари је Петрик, Мари је
Гашко и Мари је Мар чок, које
су обез бе ди ле кисач ке ношње,
тешко да бисмо наш Кисач
пред ста ви ли у таквом сја ју.
Спо ме нуо бих још чла но ве сек -
ци ја КЦ Кисач и ватро га сце.

• С каквим сте се тешко ћа ма
суо ча ва ли током при пре ме и
самог одви ја ња фести ва ла?

– Мно го тога смо пости гли у
врло крат ком вре ме ну. Рекао
бих изнад људ ских могућ но сти.
Што се мене тиче, имао сам
вео ма напор них шест месе ци
као никад у живо ту. Коор ди ни -
рао сам актив но сти целог фести -
ва ла, дизај ни рао и при пре мао
две капи тал не књи ге, рету ши -
рао фото гра фи је, писао сце на -
рио гала про гра ма, при ку пљао
дока зе Аген ци ји за бор бу про -
тив коруп ци је, госто вао на теле -
ви зи ја ма, давао озбиљ не интер -
вјуе ино стра ним мага зи ни ма,
оба вљао посла нич ке дужно сти...
Наци о нал ни савет сло вач ке
наци о нал не мањи не, с пред сед -
ни цом Аном Томан Макан на
челу, већ дру гу годи ну заре дом
игно ри ше овај фести вал. Ни
Одбор за кул ту ру при Саве ту,  у
коме на воде ћим пози ци ја ма
седе дво ји ца Киса ча на, није се
потру дио да подр жи наш фести -
вал, нити штам па ње капи тал не
моно гра фи је о Сло ва ци ма у
Срби ји. У кул ту ри не би тре ба -
ло да буде поли ти ке. Овај фести -
вал сва ке годи не напра ви медиј -
ски бум и зато смо вео ма поно -
сни што ради мо амба са дор ски
посао за нашу зајед ни цу.

• Које су још актив но сти Кул -
тур ног цен тра Кисач?

– Одмах после Фести ва ла
сло вач ке народ не ношње орга -
ни зу је мо Фести вал Зуза не Кар -
де лис, позо ри шну смо тру која
је усред сре ђе на на уло гу жене
у дру штву. Фести вал тра је три
дана и на њему уче ству ју сло -
вач ка позо ри шта из Вој во ди не
и гости из Репу бли ке Сло вач -
ке. Били смо при ну ђе ни да оба
фести ва ла упо ре до при пре ма -
мо. Почет ком лета орга ни зу је -
мо деч ји фол клор ни фести вал
„Zlatá brána”. Тако ђе, про ду ци -
ра мо позо ри шне пред ста ве, при -
ре ђу је мо изло жбе, уче ству је мо
са сво јим радо ви ма на дома -
ћим и ино стра ним смо тра ма и
фести ва ли ма.

• Шта пла ни ра те за наред ни
пери од?

– Ради мо рекон струк ци ју
првог дела про грам ске сале КЦ
Кисач. Јав на набав ка је успе -
шно окон ча на и пот пи са ли смо
уго вор са изво ђа чем радо ва.
Следеће године ће сала бити
репре зен та тив но уре ђе на и гле -
да о ци ће моћи да пра те про -
гра ме у новим, лепим, пла вим
сто ли ца ма. Пла ни ра мо да кре -
не мо с видео-про јек ци ја ма и да
осну је мо фото-сек ци ју. Све ове
вели ке фести ва ле и про гра ме
оства ру је мо и опре му наба вља -
мо захва љу ју ћи помо ћи Гра да
Новог Сада и зала га њу гра до -
на чел ни ка Мило ша Вуче ви ћа.

ка. Реди тељ про гра ма даје упут -
ства, музи ча ри шти му ју инстру -
мен те, тех ни ча ри раз вла че
кабло ве и при кљу чу ју рефлек -
то ре. Ми испро ба ва мо кре а ци -
је, шнај дер ке нам врше поправ -
ке на хаљи на ма, теле фо ни зво -
не, из кухи ње допи ру при јат ни
мири си... С лица нам не сила -
зе осме си и све нестр пљи во
оче ку је мо да пока же мо оно што
смо доне ле из свог кра ја: песму,
плес, ношњу. Ја чекам роди те -
ље да допу ту ју из Пан че ва.
Вече рас ће се на бини сабра ти
и испо љи ти све оно што смо
при пре ма ле од јуна до данас.

пока же мо лепо ту сво је мла до -
сти у сло вач кој ношњи. Сун це
већ зала зи. Чујем да нас зову.
Доне ли су нам ћебад да се уто -
пли мо. Загр ли ле смо се као
сестре и огр ну ле ћеба ди ма. Сву
језу сту де ни смо забо ра ви ле
истог тре нут ка кад смо се уве -
че нашле у спа цен тру.

СЛО ВАЧ КА, ФИНА ЛЕ

 „МИС ФОЛ КЛОР”
Сеп тем бар ско попод не. На бини
се одр жа ва ју гене рал не про бе,
у гар де ро ба ма пегла ју под сук -
ње, шири се мирис штир ка,
бру је фено ви, обли ку ју се фри -
зу ре, пажљи во се нано си шмин -

шли на про пла нак, као да смо
зако ра чи ли у димен зи ју про -
шло сти. Пре ле пе девој ке у сло -
вач ким свад бе ним ношња ма и
с пар та ма на гла ва ма и ја међу
њима. Имам ути сак да ћемо
додир ну ти обла ке. При пре ме
за сни ма ње бес ко нач но дуго
тра ју. Утр ну ли су ми прсти на
нога ма од хлад но ће и више ча -

сов ног ста ја ња. Сви чека мо да
иза црног обла ка изро ни сун -
чев зрак битан за музич ки спот.
Мислим да ми се шмин ка на
лицу раз ли ла од вла жног вазду -
ха, а усне помо дре ле од хлад -
но ће. Али то није ништа
наспрам при ви ле ги је коју има -
мо ми миси це – да пред ста ви -
мо наслеђе наших предака и

БЕО ГРАД, 

ЧАСО ВИ КОРЕ О ГРА ФИ ЈЕ
Про шло је већ пола окто бра.
Данас је на Инсти ту ту за умет -
нич ку игру у Бео гра ду био
физич ки напо ран дан. На часу
коре о гра фи је при пре ма мо
„Мета мор фо зе”. Неке кора ке
смо већ уве жба ли у коре о гра -
фи ји за „Кар ми ну Бура ну”. Зани -
мљи во је како умет ност покре -
та телом може да пове же савре -
ме не, кла сич не и тра ди ци о нал -
не фол клор не теме. Осно ва све -
га је ипак у балет ском кора ку.
При се ти ла сам се насту па у Сло -
вач кој, на фести ва лу „Мис фол -
клор”, и осе ћа ја нестр пљи во сти
да с парт не ром Мар ти ном Маре -
ком пред ста вим фол клор ну
коре о гра фи ју у нео че ки ва ној
ком би на ци ји покре та савре ме -
не игре, капу е ре и тра ди ци о -
нал ног фол кло ра. Мислим да
смо публи ци при ре ди ли несва -
ки да шњи дожи вљај. Дра го ми
је да сам ово див но иску ство
поде ли ла са сво јим новим дру -
га ри ца ма и коле ги ни ца ма –
Аном из Новог Сада и Андре ом
из Бач ког Петров ца, које су тако -
ђе биле пред став ни це Вој во ди -
не на так ми че њу „Мис фол клор
2017”.

Али са Ора вец



Снажан отпор 
мађаризацији

Изневерена очекивања
од Хабзбурговаца

Ковачички процес
1907. године

Едикт о верској толеранцији
аустријског цара Јосифа II из
1781. године донео је верске
слободе свим припадницима
неримокатоличких хришћан-
ских цркава, како православ-
ној, тако и евангеличкој.

Још средином 18. века поче-
ла је масовна колонизација Сло-
вака на територију данашње
Војводине. Највише Словака
који су дошли било је еванге-
личке вероисповести, а мањи
број римокатоличке. И једни и
други имали су у то доба исте
проблеме као и остали припад-
ници словенских народа. У пита-
њу је била мађаризација током
19. и почетком 20. века. То је
био шовинистички покрет у
целом друштву који је имао циљ
да избаци из службене употре-
бе све друге језике, осим мађар-
ског. Мађаризацијом су биле
обухваћене јавне службе, шко-
ле, али и црква. И док је већи-
на римокатоличких парохија
подлегла притиску, Евангелич-
ка црква се супротставила, јер
се то косило са основним уче-
њем према коме реч божју тре-

ба сви да разумеју, односно мора
да буде проповедана народним
језиком. Тако су настали мно-
ги покрети унутар Евангеличке
цркве који су прерасли у свена-
родне покрете за словачко и
свесловенско ослобођење.
У школама и црквама било је
забрањено проповедати на сло-
вачком језику и певати из сло-
вачких песмарица. Многи еван-
гелички интелектуалци и све-
штеници стали су у одбрану
своје вере. Неки су узели оруж-
је 1848. године, са српским вој-
водом Ђорђем Стратимирови-
ћем, у гушењу мађарског устан-
ка против Хабзбурговаца. Тако
је Јозеф Милослав Хурбан,
евангелички свештеник, орга-
низовао добровољачке корпу-
се, бискуп Карол Кузмањи осу-
ђивао је противдржавне устан-
ке итд. 

Упркос доприносу Еванге-
личке цркве у очувању монар-
хије после гушења устанка
уследила су још већа прогања-
ња. У Кисачу је народ истерао
из цркве, а касније и из села,
свештеника који је изашао на
проповедницу и почео да про-
поведа на несловачком јези-
ку. Ипак, најпознатији инци-
дент је тзв. ковачички процес
из 1907. године. Црквени врх
је желео да у словачка насеља
доведе мађарског свештеника.

Народ у парохији је, међутим,
био против тога. Одбили су чак
24 кандидата и напокон су за
свештеника сами изабрали Јана
Чапловича, који је именован
1904. Већ 1907. године у Кова-
чицу стиже најпре молба, а
после наредба да се богослу-
жење обавља на мађарском
језику. Народ је пружио отпор
тако што је за време богослу-
жења почео да пева словачке
духовне песме. У цркву су на
Духове ушли противници Сло-

вака, наоружани палицама и
пиштољима. Дошло је до туче
у коју су се укључили и жан-
дари. „За ометање богослуже-
ња било је оптужено 106 вер-
ника, а од њих 97 су били осу-
ђени. Судска рочишта су тра-
јала скоро једну годину. Бра-
ниоци су примерно сарађива-
ли, и то словачки и српски
адвокати: Милош Крно, Игор
Бенјак, Људевит Мичатек, Јан
Петрикович, Душан Бошковић
и Емилијан Богосављевић.

Уједно је вођен и црквени спор
против Јана Чапловича. 24.
јуна 1907. године био је раз-
решен свештеничке функци-
је. Током 2,5 године трајућег
судског процеса о вољеном све-
штенику су се старали захвал-
ни Ковачичани. У октобру 1907.
долази до сличних дешавања
у Черновеју код Ружомберка...”
Коначно ослобођење Словачке
евангеличке а. в. цркве насту-
пило је тек после завршетка
Првог светског рата, распада
Аустроугарске монархије и ства-
рања Краљевине Срба, Хрвата
и Словенаца. Црква је 1919.
званично добила аутокефал-
ност. Од тог времена до данас
она има организованих око 30
црквених општина и исто толи-
ко у дијаспори. Од шездесетих
година прошлог века црква
дозвољава и рукоположење
жена за свештенице. На њеном
челу је епископ, а територијал-
но је подељена на четири сени-
ората: Бачка, Банат, Срем и
Немачки сениорат.

PhDr. et ThMgr. 

Бранислав Кулик

Петак, 24. новембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Прва година 
емитовања

Кастинг у Бачком Петровцу

Када је прошле године редакција националне теле-
визије Словачке Републике дошла на идеју да
направи програм посвећен фолклору који није
лиценциран и који би заинтересовао омладину,
није ни слутила да ће осмишљени шоу-програм,
чије је емитовање кренуло почетком 2017. године,
привући око 2.000 младих људи. Они су се, као
појединци или у оквиру својих културно-уметнич-
ких друштава и сличних удружења, представили у
350 наступа. Помно их је пратио стручни жири
састављен од најеминентнијих стручњака из обла-
сти народног певања, музике и игре. После њихо-
вих оцена и гласања гледалаца током полуфинал-
них емисија у завршницу је ушло десет учесника.
Цео шоу је окончан проглашењем победника.

Овај пројекат, са елитом словачког фолклора,
најбољима из целе земље, распевао је и разиграо
Словачку, али ни издалека није приказао све. Због
тога телевизија за пролеће наредне године при-
према другу серију овог шоу-програма. Већ ове
јесени организовала је кастинге и позвала сва дру-
штва и појединце из Словачке и дијаспоре који
имају шта да покажу из области фолклора. Члано-
ви Словачког културно-просветног друштва „Ђетван”
одазвали су се позиву, пославши телевизији своју
четвороминутну презентацију. Већ сутрадан су
позвани на кастинг, који је за Србију организовала
РТВ Словачка у Бачком Петровцу 21. октобра ове
године.

„Ђетвановци” су се темељно припремили и веро-
достојно представили са чак две фолклорне коре-
ографије, као и са две мушке и једном женском
певачком групом и оркестарском тачком. Уз још
три учесника из Србије, изборили су се за наступ у
велелепном програму „Zem spi e va” (Нација пева)
у Словачкој. Поред званичног обавештења, „Ђетван”
је добио и позив за снимање у Братислави 17.
новембра. Са жељом да се што боље представе и
успешно изборе у изузетно јакој конкуренцији
домаћих учесника, свакодневно одржавају зајед-
ничке пробе певачких и фолклорних група. Иако
је и сам наступ на националној телевизији Сло-
вачке велики искорак за „Ђетван”, пласман у полу-
финале био би врхунац успеха не само за Друштво
већ и за Панчево и словачки фолклор у Србији.
Жеља свих нас је да у томе успеју. Држимо им
палчеве!

Михал Калмар

Зна чај рефор ма ци је 
на овим про сто ри ма

Нем ци и Сло ва ци 
бли ски по вери

Увод у модер но доба

Ова годи на, у којој мно ге земље
у све ту обе ле жа ва ју пет веко ва
рефор ма ци је, гото во je на изма -
ку, али код нас, у Срби ји, није
посве ће на зна чај ни ја пажња Мар -
ти ну Луте ру и ути ца ју про те стан -
ти зма на модер но доба. Чак ни
Сло вач ка еван ге лич ка а. в. црква
у Срби ји или нека дру га уста но -
ва сло вач ке мањи не није смо гла
сна ге да орга ни зу је науч ну кон -
фе рен ци ју, окру гли сто, сери ју
пре да ва ња о Мар ти ну Луте ру и
њего вим след бе ни ци ма.

С обзи ром на то да су про те -
стант ске цркве и вер ске зајед -
ни це у Срби ји мале, неја ке, сла -
бо видљи ве и ути цај не, а при -
пад ни ци већин ске наци је се,
углав ном, изја шња ва ју као пра -
во слав ни вер ни ци, рекло би се
да рефор ма ци ја овде и није од
неке важно сти. Нема ли број гра -
ђа на сма тра да је про те стан ти -
зам уну тра шња ствар запад не
Евро пе и Аме ри ке и, пре све га,
про блем, можда и кри ви ца, Като -
лич ке цркве, због рас ко ла који
је настао пре пет сто ле ћа. Онај
ко тако мисли, нема осе ћај при -
па да ња запад ном све ту – каже

„ЂЕТВАН” У ЈЕДИНСТВЕНОМ 

ШОУ-ПРОГРАМУ СЛОВАЧКЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ

НА ПУТУ КА УСПЕХУ 
У БРАТИСЛАВИ

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Projekt spolufinancovalo
Mesto Pančevo
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поду нав ским Шва ба ма осни ва -
ли насе ља и гра ди ли цркве и
шко ле. Иако је међу Сло ва ци -
ма било и зана тли ја и вештих
пољо при вред ни ка, у про се ку је
то ипак било еко ном ски сла бо
сто је ће и нео бра зо ва но ста нов -
ни штво. Упр кос томе, или баш
због тога, нису се либи ли да
посма тра ју сво је сусе де Нем це,
да уче од њих и угле да ју са на
њих. Носи ли су се мишљу да
вре ди учи ти, ако се има шта и
од кога нау чи ти. Ипак су Нем -
ци дола зи ли из реги о на где су
коре ни рефор ма ци је били нај -
ду бљи, а еко ном ски и тех но ло -
шки раз вој на вишем нивоу.
Није то било тек пуко подра -
жа ва ње пона ша ња или пре у зи -
ма ње зна ња, вешти на и иску -
ста ва у вође њу газдин ства, трго -
ви не, занат ске или неке дру ге
делат но сти. Нити су Сло ва ци
јед но став но само усво ји ли нор -
ме про те стант ске ети ке оли че -
не у пре да но сти раду, мар љи -
во сти, скром но сти, чувар но сти,
ште дљи во сти, аске зи, педант -
но сти, про ми шље но сти и поште -
њу. Они су при хва ти ли и раз -
ви ја ли про те стант ску духов ност
у њеној пуно ћи, са свим пред -
но сти ма и недо ста ци ма. Као
што се рефор ма ци ја не може
све сти на поку шај очи шће ња

Андре ас Пол тер ман. „Про те стан -
ти зам је упра во позив на уче -
шће у ’поза пад њи ва њу’ све та.
Под тиме се под ра зу ме ва модер -
ни за ци ја све та запо че та рефор -
ма ци јом у XVI веку, зајед но с
капи та ли змом у настан ку”, дода -
је он. Већ на ове речи мно ги
сугра ђа ни пра во слав не веро и -
спо ве сти или поје дин ци са изра -
же ни јим наци о нал ним поно сом
набра ли би чело и про су ди ли да
су опет на делу кул тур ни импе -
ри ја ли зам, патер на ли зам, гло -
ба ли за ци ја, уни фи ка ци ја, аси -
ми ла ци ја, кул тур на коло ни за -
ци ја и слич но. Можда се у тим
опа ска ма и зби ља испо ља ва изве -
сна скло ност ка миси о нар ству,
али то не тре ба гле да ти одмах
нега тив но, с подо зре њем или
пре зи ром, јер већ и у свом нази -
ву Еван ге лич ка црква, као јед на
од нај ве ћих стру ја у про те стан -
ти зму, упу ћу је на шире ње добре,
радо сне вести. Реч еван ђе ље
поти че, наи ме, из грч ког јези ка,
на којем је, ина че, напи сан Нови
завет, и зна чи: добра вест.

Када су се пре гото во три сто -
ле ћа Сло ва ци про те стан ти досе -
ља ва ли у опу сто ше ну Панон ску
низи ју у потра зи за бољим живо -
том, вер ским и дру гим сло бо -
да ма, често су због бли ско сти
вере зајед но с Нем ци ма или ти

хри шћан ског насле ђа од погре -
шних и при стра сних пре во да и
тума че ња Библи је, кри ти ку попу -
лар не рели ги о зно сти, пра зно -
вер ја, идо ло по клон ства, лажних
рели кви ја, бор бу про тив трго ви -
не опро шта ји ма и коруп ци је у
цркви и зах тев за коре ни ту про -
ме ну цркве не орга ни за ци је, за
сма ње ње пап ске адми ни стра ци -
је и изме ну поре за и неких обре -
да, тако се она не да изјед на чи -
ти, пои сто ве ти ти с појав ним и
попу лар ним обли ци ма сво је ети -
ке. Из основ них наче ла, дог ми
нове, „про бу ђе не” вере изра ста -
ло је сло же но уче ње које је, уз
хума ни зам и рене сан су, утр ло
пут у модер но доба. Луте ро во
уве ре ње да је Библи ја, a не цркве -
но уче ње основ хри шћан ске вере
и глав ни водич ка хри шћан ском
живо ту, да само вера, као пове -
ре ње у бож ју милост и сама бож -
ја милост могу спа сти душу, а
не бого бо ја жљи ва дела, рели -
кви је и цркве ни риту а ли, пот -
ко па ло је ауто ри тет папе и њего -
ву непо гре ши вост заме ни ло
непо гре ши во шћу поје дин ца. С
Луте ром дола зи до копер ни кан -
ског обр та у коме вер ник поје -
ди нац и њего ва савест, али и
одго вор ност, доби ја ју кључ но
место.

Иван Зафи ро вић

ИСКУШЕЊА СЛОВАЧКЕ ЕВАНГЕЛИЧКЕ А. В. ЦРКВЕ

ТРНОВИТ ПУТ ДО ВЕРСКЕ И НАЦИОНАЛНЕ СЛОБОДЕ

Зграда суда у Ковачици

Јозеф Милослав Хурбан

Двориште тврђаве Кобург у којој је Лутер живео под заштитом

Оргуље у Лутеровој капели 
у тврђави Кобург
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SLOVENSKO, PRÍPRAVY NA
SÚŤAŽ MISS FOLKLÓR
Júlové skoré ráno na Donova-
loch. Vjú vrcholy jedlí, ktoré ako
vojaci čakajú, aby som vstala
z teplej postele na rozkošnej ho-
telovej izbe. Keby som teraz bola
v Pančeve, zastrela by som okná
a schladila izbu, v ktorej je 45°
C. Teraz uvažujem o tom, ktorý
teplý odev si oblečiem, keďže je
tu iba 6° C a celú noc pršal ľado-
vý dážď. Počujem vravu kama-
rátok na chodbe a vyvolávanie
účastníčok z dôvodu plánovania
dnešného rozvrhu líčenia a prí-
prav na skúšky. Teším sa, že dnes
budem súčasťou tímu natáčajú-
ceho hudobný spot.

Večer v teplej hotelovej poste-
li. Rekapitulujem prekrásne
dojmy z dnešného dňa. Bola to
vzrušujúca jazda lanovkou sme-
rom k miestu, kde sme sa pre-
zliekali do storočného sloven-
ského kroja a zaujímavé pokra-
čovanie v ceste pešo úzkymi,
strmými chodníkmi cez horský
les. Obklopuje nás divoká, ale
zároveň veľmi krásna príroda.
Kráčame teraz už v úplne mo-
krých topánkach, kým sa vlhká
tráva dotýka našich členkov.
Keď sme sa konečne dostali na
čistinu, vyzeralo to, ako keby

Z DENNÍKA MLADEJ BALETKY ALISY ORAVCOVEJ 

BYŤ MEDZI 11 MISSKAMI SLOVENSKÉHO FOLKLÓRU

Veľmi úspešný a viackrát odme-
nený dizajnér, riaditeľ Kultúrne-
ho centra Kysáč, poslanec zhro-
maždenia Vojvodinského auto-
nómneho kraja, člen Národnost-
nej rady slovenskej národnostnej
menšiny – to všetko je Pavel Su-
rový. 

Už dva roky je všetko a všetkým
zaujímavého kultúrneho podu-
jatia – Festivalu slovenského ľu-
dového kroja v Kysáči, ktorého je
aj zakladateľom. Do akej miery
je to zodpovedná, ťažká a ne-
vďačná úloha sa mohli presved-
čiť jednotliví účastníci a návštev-
níci festivalu, ale aj naša redak-
cia, ktorej sa – po sérii pokusov
urobiť s Pavlom Surovým inter-
view – podarilo získať iba písané
odpovede na otázky odoslané
cez internet. Príliš nepomohlo
ani to, že podpisovateľ týchto
riadkov už dlho osobne pozná
Surového. Aj tohto roku, rovna-
ko ako aj vlani, sa mu podarilo
vymeniť s ním iba zopár slov po-
čas celého trvania festivalu.

Kde sa vzal nápad zorganizo-
vať takýto Festival?

- Nápad týkajúci sa starých
krojov sa zrodil predtým, než
som bol vymenovaný za riadite-
ľa kultúrneho centra v Kysáči.
Chcel som urobiť niečo, na čo
dovtedy nikto iný neprišiel. Tra-
dičný ľudový kroj a jeho kolorit
je podľa môjho názoru najpôso-
bivejším viditeľným symbolom
Slovákov. Okrem toho, chcel
som vyjadriť osobnú úctu voči
svojim predkom a našej sloven-
skej kultúre, tradícii a zvykom,
ktoré tvoria slovenskú identitu.
Ona pretrváva na tomto vojvo-
dinskom území už tri storočia.
Bol to jeden sen, o ktorom som
sníval rok a pol. To som povedal
aj na konci prvého festivalu – že
sen, resp. rozprávka o sloven-
ských krojoch sa stala realitou. 
Ako ste začali spolupracovať
s fotografom Branislavom Ko-
kavcom?

- Ako nový riaditeľ KC Kysáč
stanovil som si cieľ rozšíriť
okruh kultúrnych činností inšti-
túcie a inováciami a novými
projektmi dostať sa k širšej ve-
rejnosti a zaujať ju nielen v rám-
ci našej komunity, ale aj v zahra-
ničí. S Branislavom sme začali
spolupracovať v rámci oslavy
240. výročia od príchodu Slová-
kov do Kysáča, keď sme spoloč-

ľudovom kroji ste sa, okrem iné-
ho, poďakovali svojej rodine za
porozumenie pre častú neprí-
tomnosť. Do akej miery trpí Va-
ša profesia dizajnéra? Zaoberáte
sa tým aj ďalej a do akej miery?

- Moja rodina nielen porozu-
mením, ale aj inančne podporila
srbské vydanie knihy Slovenská
krása. Postarala sa aj o príjemný
pobyt účastníkov a hostí. Naozaj
sme si priali, aby všetci boli ma-
ximálne spokojní. Myslím si, že
sme pripravili skutočnú šou.

Čo sa týka mojej profesie, na-
vrhoval som všetko týkajúce sa
festivalu: začnúc logom, dizaj-
nom knihy, letákom, pokraču-
júc bilbordmi, reklamnou ste-
nou, bulletinom až po pozván-
ky, plagáty a iné.

Aké sú Vaše osobné plány
do budúcnosti? Chcete pokra-
čovať v rozvíjaní kultúrneho ži-
vota v Kysáči a vo Vojvodine,
budete sa venovať verejnej a po-
litickej činnosti alebo sa vrátite
k dizajnu? 

- Áno, samozrejme, že budem
pokračovať vo verejnej, kultúr-
nej a politickej činnosti. V bu-
dúci rok nás očakávajú voľby do
Národnostnej rady slovenskej
národnostnej menšiny. Je čas na
zmeny, aktivitu nových ľudí
a obrat v politike v slovenskom

spoločenstve. Je veľa očakávaní
a sme tu preto, aby sme tie oča-
kávania splnili. 

V oblasti dizajnu som dosia-
hol profesionálny vrchol vtedy,
keď som získal prestížnu cenu
za dizajn na svetovej súťaži v Či-
ne, ako aj Oskara za najlepšiu
prácu na európskom dizajno-
vom festivale. Moje práce sved-

čia o tom, že keď niekto pracuje
kvalitne, s vášňou a srdcom, do-
káže zvíťaziť na svetovej úrovni
bez protekcie. 

Vy ste jedným z mála mla-
dých, schopných, vysokoškol-
sky vzdelaných Slovákov a ob-
čanov tohto štátu, ktorý neodi-
šiel do zahraničia, ale sa, na-
priek úspešnej kariére, vrátil zo
Slovenskej republiky do Srbska.
Prečo?

- Láska a osud ma vrátili do
Srbska. Celý svoj život bojujem
za spravodlivosť. Som bojovník
a revolucionár. Chcem budovať,
meniť, pomáhať ľuďom, vytvá-
rať nové hodnoty. To je v mo-
jom DNA kóde. Snažím sa zme-
niť situáciu v spoločnosti.
Chcem svojimi vedomosťami,
ktoré som získaval v zahraničí,
v úspešných svetových spoloč-
nostiach, maximálne pomôcť
a zmeniť status quo, ktorý tu, u
Slovákov, trval šestnásť rokov. 
Pokúšame sa modernizovať slo-

venskú komunitu a stanoviť no-
vé ciele a štandardy, aby sa Slová-
ci pripravene dočkali vstupu do
EÚ. Najťažšie je zmeniť vedomie.
Je to tvrdá a dlhá práca, ale my-
slím si, že sa veci v slovenskej ko-
munite začali meniť k lepšiemu.

V tom mi pomáha celý tím
ľudí, ktorí si prajú pozitívne
zmeny a vyzdvihnutie komuni-
ty na novú kultúrnu a sociálno-
ekonomickú úroveň. Snažíme
sa o transparentnosť. Bojujeme
proti korupcii a svojvôli jedno-
tlivých ľudí. Chceme poctivých
a vzdelaných ľudí vo verejných
funkciách súvisiacich so záuj-
mom Slovákov. Chceme silnú
slovenskú komunitu. Chceme
konsenzus a jasné ciele. Potre-
bujeme ľudí, ktorí majú morál-
nu zásadovosť, skúsenosť, vá-
šeň, vôľu meniť seba a ostat-
ných, vizionárov a ozajstných
vlastencov, ktorí majú radi svo-
ju vlasť – Srbsko.
Môžete porovnať život tu a v za-
hraničí z Vášho uhla pohľadu?
- Najľahšie je odísť. A najťažšou
vecou je nechať úspešnú karié-
ru, vrátiť sa a vziať celú ťarchu
na svoje plecia v slovenskej ko-
munite. Na to sa musíte narodiť.
Zmeny, ktoré som naštartoval
v slovenskej komunite musím aj
dokončiť. Čaká nás veľa práce.
Srbsko je mojou krajinou a tu
mi je najlepšie!

Ivan Zafirović

NA NÁVŠTEVE FESTIVALU SLOVENSKÉHO ĽUDOVÉHO KROJA A PO ŇOM

VZIAŤ CELÚ ŤARCHU NA SVOJE PLECIA

ne vytvorili leták o našej obci.
Potom sme začali experimento-
vať. Chceli sme sa začať venovať
niečomu originálnemu a nové-
mu, zatiaľ nevídanému, čo by si
vyvolalo veľký ohlas nielen
u nás, ale aj širšie. Tak vznikol
festival a monograia. Bola to
dlhá cesta, ktorá trvala rok a pol.
Myslím si, že sa nám to podari-
lo! Keď sa mediálne dostanete
na všetky stanice v štáte, ale aj
v zahraničí, zrejme je to ono. 

Kto všetko sa podieľa na prí-
prave festivalu?

- V prvom rade zamestnanci
Kultúrneho centra Kysáč: Alena
Paliková, Vladimír Medveď,
Miloslav Marčok a ja ako jeho
riaditeľ. Veľkú pomoc nám po-
skytuje aj Milinka Chrťanová,
ktorá je od prvého festivalu za-
pojená do našej činnosti, ako aj
Miroslav Brna, člen Správnej
rady KC Kysáč. Po prvýkrát sme
mali aj dve koordinátorky: Lý-
diu Francistiovú a Naďu Vrško-
vú. Avšak bez našich Márií –
Márie Petríkovej, Márie Gaško-
vej a Márie Marčokovej, ktoré
zabezpečili kysáčske kroje, by
bolo ťažké prezentovať Kysáč
v takej nádhere. Spomenul by
som ešte aj členov sekcií KC Ky-
sáč a hasičov. 

Akým ťažkostiam ste čelili
počas príprav a samotného
priebehu festivalu?

- Dosiahli sme veľa vo veľmi
krátkom čase. Povedal by som –
nad ľudské možnosti. Čo sa mňa
týka, mal som takých náročných
šesť mesiacov ako nikdy v živo-
te. Koordinoval som aktivity ce-
lého festivalu, navrhol a pripra-
vil som dve významné knihy, re-
tušoval som fotograie, písal
som scenár galaprogramu, zbie-
ral som dôkazy pre Protiko-
rupčnú agentúru, hosťoval som
na televíziách, poskytoval som
seriózne interview zahraničným
médiám, vykonával som posla-
necké povinnosti...

Národnostná rada slovenskej
národnostnej menšiny na čele
s predsedníčkou Annou Toma-
novou Makanovou už druhý
rok po sebe ignoruje tento festi-
val. Ani Výbor pre kultúru pô-
sobiaci v rámci Rady, v ktorom
sú na vedúcich pozíciách dvaja
Kysáčania, nevyvinul úsilie
podporiť náš festival, ani tlač
významnej monograie o Slová-
koch v Srbsku. V kultúre by ne-
mala byť politika. 

Tento festival každoročne
spôsobí mediálny boom, a preto
sme veľmi pyšní na to, že vyko-
návame veľvyslaneckú prácu
pre našu komunitu. 

Akým sa ešte aktivitám venu-
jete v Kultúrnom centre Kysáč?

- Hneď po ukončení Festivalu
slovenského ľudového kroja or-

ganizujeme Festival Zuzany
Kardelisovej – divadelnú pre-
hliadku, ktorá je orientovaná na
úlohu ženy v spoločnosti. Festi-
val trvá tri dni a na ňom účin-
kujú slovenské divadlá z Vojvo-
diny a hostia zo Slovenskej re-
publiky. Boli sme prinútení pri-
pravovať oba festivaly súčasne.
Začiatkom leta organizujeme
detský folklórny festival Zlatá
brána. Taktiež vytvárame diva-
delné predstavenia, pripravuje-
me výstavy, zúčastňujeme sa so
svojimi dielami na domácich
a zahraničných prehliadkach
a festivaloch. 

Čo plánujete v nasledujúcom
období? 

- Pracujeme na rekonštrukcii
prvej časti programovej sály KC
Kysáč. Verejné obstarávanie je
úspešne ukončené a podpísali
sme zmluvu so zhotoviteľom.
Sála bude v ďalšom roku repre-
zentačne upravená a diváci bu-
dú môcť sledovať programy
na nových, pekných, modrých
stoličkách. Plánujeme začať s vi-
deoprojekciami a založiť foto-
graickú sekciu. Všetky takéto
veľké festivaly a programy reali-
zujeme a vybavenie zaobstará-
vame vďaka pomoci mesta No-
vý Sad a snahe primátora Milo-
ša Vučevića.

Na prezentácii monograie
Slovenská krása v slovenskom

ke-up. Režisér programu podá-
va inštrukcie, hudobníci ladia
nástroje, technici rozťahujú
káble a pripájajú relektory. My
si skúšame kreácie, krajčírky ro-
bia opravy na šatách, telefóny
zvonia, z kuchyne sa tiahnu prí-
jemné vône... Z našich tvárí ne-
miznú úsmevy a všetky ne-
trpezlivo čakáme na to, aby sme
ukázali, čo sme si priniesli zo
svojho regiónu: pieseň, tanec,
kroj. Ja čakám na rodičov, ktorí
pricestujú z Pančeva. Večer bu-
de na pódiu spočítané a prezen-
tované všetko to, čo sme pripra-
vovali od júna do dnešného
dňa.

zujúc krásu svojej mladosti
v slovenskom kroji. Slnko už za-
padá. Počujem, že nás volajú.
Priniesli nám deky, aby sme sa
zohriali. Prikrývajúc sa nimi,
objali sme sa ako sestry. Na zi-
momriavky sme okamžite za-
budli vo chvíli, keď sme sa večer
ocitli v spa centre.

SLOVENSKO, FINÁLE MISS
FOLKLÓR
Septembrové popoludnie. Na
pódiu sa konajú generálne skú-
šky, v garderóbach sa žehlia
spodničky, šíri sa vôňa škrobu,
hučia sušiče vlasov, tvarujú sa
účesy, starostlivo sa nanáša ma-

sme vstúpili do dimenzie minu-
losti. Prekrásne dievčatá v slo-
venských svadobných krojoch
s partami na hlave a ja medzi
nimi. Mám pocit, že sa dotkne-
me oblakov. Prípravy na natáča-
nie trvajú nekonečne dlho.
Zmeraveli mi prsty na nohách
od zimy a viachodinového ča-
kania. Všetci čakáme, aby sa

spoza čierneho oblaku vynoril
slnečný lúč dôležitý pre natáča-
nie hudobného spotu. Mám po-
cit, že sa mi pod vplyvom vlhké-
ho vzduchu make-up rozmazal
po tvári a pery zmodreli od zi-
my. Nie je to však nič v porov-
naní s privilégiom, ktoré sme
my missky získali prezentujúc
dedičstvo našich predkov a uka-

BELEHRAD,
HODINY CHOREOGRAFIE
Uplynula už polovica októbra.
Dnes bol na Inštitúte umelec-
kého tanca v Belehrade fyzicky
náročný deň. Na hodinách
choreografie pripravujeme
„Metamorfózy“. Niektoré kro-
ky sme už nacvičovali ku cho-
reografii týkajúcej sa Carminy
Burany. Zaujímavé je, ako
umenie pohybom tela dokáže
prepojiť moderné, klasické
a tradičné folklórne témy. Zá-
kladom všetkého je však balet-
ný pohyb. Spomenula som si
na vystúpenie na Slovensku na
festivale Miss folklór a na pocit
netrpezlivosti predviesť s part-
nerom Martinom Marekom
folklórnu choreografiu v neča-
kanej kombinácii pohybov mo-
derného tanca, capoeiry a tra-
dičného folklóru. Myslím si, že
sme divákom poskytli nekaž-
dodenný zážitok. Teší ma, že
som sa o túto krásnu skúsenosť
mohla podeliť so svojimi nový-
mi kamarátkami a kolegyňami
– Annou z Nového Sadu a An-
dreou z Báčskeho Petrovca,
ktoré taktiež boli predstaviteľ-
kami Vojvodiny na súťaži Miss
folklór 2017.

Alisa Oravcová

Branislav Kokavec a Pavel Surový 
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Silný odpor voči
maďarizácii 

Sklamané očakávania
od Habsburgovcov 

Kovačický proces v r.
1907

Tolerančný patent rakúskeho
cisára Jozefa II. z r. 1781 prinie-
sol náboženskú slobodu všet-
kým príslušníkom nerímskoka-
tolíckych kresťanských cirkví.
Tak pravoslávnej, ako aj evanje-
lickej.

Už v  polovici 18. storočia sa
začala hromadná slovenská ko-
lonizácia územia dnešnej Voj-
vodiny. Najviac slovenských
prisťahovalcov bolo evanjelic-
kého vierovyznania, zatiaľ čo
rímskokatolícke obyvateľstvo
bolo málopočetné. Aj jedni, aj
druhí čelili rovnakým problé-
mom ako aj ostatní príslušníci
slovanských národov v tom ča-
se. Išlo najmä o  maďarizáciu v
priebehu 19. a  začiatkom 20.
storočia. Bolo to celospoločens-
ké šovinistické hnutie, ktoré
malo za cieľ vyradiť z úradného
používania všetky ostatné jazy-
ky okrem maďarčiny. Maďarizá-
cia zasiahla verejnú správu, ško-
ly, ale aj cirkev. Zatiaľ čo väčšina
rímskokatolíckych farností
podľahla tlaku, v  evanjelickej
cirkvi sa proti tomu postavili,
pretože sa to protivilo základ-

nému učeniu, podľa ktorého by
Božiemu slovu mali rozumieť
všetci, resp. malo by byť kázané
vo všetkých národných jazy-
koch. Tak v  rámci evanjelickej
cirkvi vznikli rôzne hnutia, kto-
ré prerástli v celonárodné hnu-
tia za slovenské a  všeslovanské
oslobodenie. 

V školách a v kostoloch bolo
zakázané kázať v  slovenskom
jazyku a spievať zo slovenských
spevníkov. Mnohí evanjelickí
intelektuáli a  kňazi sa postavili
na obranu svojho náboženstva.
Niektorí spolu so srbským voj-
vodom Đorđom Stratimirovi-
ćom zobrali zbrane do rúk pri
potláčaní maďarského povsta-
nia proti Habsburgovcom v  r.
1848. Tak evanjelický kňaz Jozef
Miloslav Hurban organizoval
dobrovoľnícke zbory, biskup
Karol Kuzmány odsudzoval
protištátne povstania atď.

Napriek prínosu evanjelickej
cirkvi k zachovaniu monarchie,
po potlačení povstania nasledo-
vali ešte väčšie prenasledovania.
Národ v Kysáči vyhnal z kosto-

la, a  neskôr aj z  dediny, kňaza,
ktorý vyšiel na kazateľnicu a za-
čal kázať v neslovenskom jazy-
ku. Najznámejším incidentom
je však tzv. Kovačický proces z r.
1907. Cirkevná vrchnosť chcela
priviesť do slovenských osád
maďarského kňaza. Ľud farnos-
ti s tým nesúhlasil. Odmietli až
24 kandidátov a konečne si sa-
mi zvolili Jána Čaploviča, ktorý
bol ustanovený za kňaza v  r.
1904. Už v r. 1907 prišla do Ko-
vačice najprv žiadosť, potom aj
nariadenie, aby sa bohoslužby
konali v  maďarskom jazyku.
Ľud kládol odpor takým spôso-
bom, že počas bohoslužieb za-
čal spievať slovenské duchovné
piesne. Na Turíce do kostola
vošli odporcovia Slovákov,
ozbrojení palicami a  pištoľami.
Došlo k bitke, do ktorej sa zapo-
jili aj žandári. „Z rušenia po-
riadku počas bohoslužby bolo
obvinených 106 veriacich, zatiaľ
čo 97 z  nich bolo odsúdených.
Súdne konania trvali takmer
rok. Obhajcovia vzorne spolu-
pracovali, a to slovenskí a srbskí
advokáti: Miloš Krno, Igor Be-
niac, Ľudovít Mičátek, Ján Pe-

trikovič, Dušan Bošković i Emi-
lijan Bogosavljević. Zároveň bol
vedený aj cirkevný spor proti
Jánovi Čaplovičovi, ktorý bol
24. júna r. 1907 zbavený kňaz-
skej funkcie. Počas dvoch a pol
rokov trvania súdneho procesu
sa o  milovaného kňaza starali
vďační Kovačičania. V  októbri
r. 1907 došlo k podobným uda-
lostiam v Černovej pri Ružom-
berku...“

Konečné oslobodenie Sloven-
skej evanjelickej a. v. cirkvi sa
udialo až po ukončení prvej
svetovej vojny, po rozpade ra-
kúsko-uhorského impéria
a  vzniku Kráľovstva Srbov,
Chorvátov a  Slovincov. Cirkev
oiciálne získala autokefáliu v r.
1919. Od tých čias dodnes
v rámci nej organizovane pôso-
bí okolo 30 cirkevných zborov
a  približne toľko aj diasporál-
nych. Od 60. rokov minulého
storočia cirkev povoľuje aj vy-
svätenie žien za kňažky. Na jej
čele je biskup a územne sa člení
na štyri senioráty: báčsky, ba-
nátsky, sriemsky a nemecký se-
niorát. 

Branislav Kulík

Prvý rok vysielania

Kasting v Báčskom Petrovci

Keď vlani redakcia národnej televízie Slovenskej
republiky prišla na to, že pripraví televízny for-
mát venovaný folklóru, ktorý nebude licenciova-
ný a dokáže zaujať mládež, vôbec netušila, že na-
vrhnutý šou program, ktorého vysielanie sa zača-
lo začiatkom r. 2017, priláka približne 2000 mla-
dých ľudí. Oni sa buď ako jednotlivci, alebo
v  rámci svojich kultúrno-umeleckých spolkov
i podobných združení predstavili 350 vystúpe-
niami. Pozorne ich sledovala odborná porota
zložená z eminentných odborníkov v oblasti ľu-
dového spevu, hudby a tanca. Po nimi udelenom
hodnotení a hlasovaní divákov počas semiinálo-
vých relácií, do záverečnej časti šou postúpilo 10
účastníkov. Celá šou bola ukončená vyhlásením
víťaza. Tento projekt, ktorého súčasťou bola elita
slovenského folklóru, teda najlepší z celej krajiny,
rozspieval a roztancoval Slovensko, ale ani zďale-
ka neukázal všetko. Práve preto televízia pripra-
vuje druhú sériu predmetného šou programu na
jar budúceho roka. Už tejto jesene organizovala
kastingy, na ktoré pozvala všetky spolky a jedno-
tlivcov zo Slovenska a  diaspóry, ktorí majú čo
ukázať z  oblasti folklóru. Členovia Slovenského
kultúrno-osvetového spolku Detvan reagovali na
výzvu zaslaním svojej štvorminútovej prezentá-
cie. Hneď v  ďalší deň boli pozvaní na kasting,
ktorý pre účastníkov zo Srbska RTVS zorganizo-
vala v Báčskom Petrovci 21. októbra tohto roku.
Detvanovci sa dôkladne pripravili a hodnoverne
predstavili až dvomi folklórnymi choreograia-
mi, ako aj dvomi mužskými a jednou ženskou
speváckou skupinou a vystúpením orchestra.
Spolu s ďalšími tromi účastníkmi zo Srbska vy-
bojovali si účasť vo veľkolepej šou „Zem spieva“
na Slovensku. Okrem oiciálneho oznámenia,
Detvan dostal aj pozvánku na natáčanie 17. no-
vembra v Bratislave. S prianím, aby sa čo najlep-
šie predstavili, ale aj úspešne presadili vo veľmi
silnej konkurencii domácich účastníkov, každo-
denne sa konajú spoločné skúšky speváckych
a  folklórnych skupín. Hoci je pre Detvan aj sa-
motné vystúpenie na národnej televízii Sloven-
skej republiky veľkým krokom vpred, postup do
semiinále by iste bol vrcholom úspechu, a to
nielen pre samotný spolok, ale aj pre Pančevo
a slovenský folklór v Srbsku. Naším želaním je,
aby sa im to podarilo. Držíme im palce!

Michal Kalmár

Význam reformácie na
tomto území

Nemci a Slováci blízki vo
viere 

Úvod do modernej doby

Tento rok, v ktorom si mnohé kra-
jiny pripomínajú päťsté výročie re-
formácie, sa blíži ku koncu,
a u nás, v Srbsku, nebola venovala
významnejšia pozornosť Martino-
vi Lutherovi a vplyvu protestantiz-
mu na modernú dobu. Dokonca
ani Slovenská evanjelická a. v. cir-
kev v Srbsku či niektorá iná inšti-
túcia slovenskej menšiny nenašla
silu zorganizovať vedeckú konfe-
renciu, okrúhly stôl, sériu predná-
šok o Martinovi Lutherovi a jeho
nasledovníkoch. S ohľadom na to,
že sú protestantské cirkvi a cirkev-
né spoločenstvá v Srbsku malé,
krehké, málo viditeľné a vplyvné,
a príslušníci väčšinového národa
sa vyjadrujú prevažne ako pravo-
slávni veriaci, dalo by sa povedať,
že reformácia tu ani nie je nejako
dôležitá. Nemalý počet občanov sa
domnieva, že protestantizmus je
vnútornou vecou Západnej Európy
a Ameriky, a – predovšetkým –
problémom, možno aj vinnou, ka-
tolíckej cirkvi, a to z dôvodu roz-
kolu, ktorý nastal pred piatimi sto-
ročiami. Ten, kto si tak myslí, ne-
má pocit príslušnosti k západnému
svetu, hovorí Andreas Poltermann.
„Protestantizmus je vlastne pozva-
ním na účasť v „pozápadnení“ sve-
ta. Pod tým sa rozumie moderni-
zácia sveta, ktorá sa začala refor-
máciou v 16. storočí, spolu s rodia-
cim sa kapitalizmom,“ dodáva on.
Už na tieto slová by mnohí spolu-
občania pravoslávneho vierovyz-
nania alebo jednotlivci s výraznej-
šou národnou hrdosťou reagovali
pokrčením čela, usudzujúc pritom,
že sa opäť má k činu kultúrny im-
perializmus, paternalizmus, globa-
lizácia, uniikácia, asimilácia, kul-
túrna kolonizácia a podobne. Mož-
no sa v tých poznámkach vskutku
naznačuje určitý sklon k misijnej
činnosti, ale netreba na to hneď

DETVAN V JEDINEČNOM ŠOU 

PROGRAME SLOVENSKEJ TELEVÍZIE

NA CESTE K ÚSPECHU 
V BRATISLAVE

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Projekt spolufinancovalo
Mesto Pančevo
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ní poľnohospodári, v priemere
predsa išlo o ekonomicky slabé
a nevzdelané obyvateľstvo. Na-
priek tomu, alebo práve preto, ne-
zdráhali sa pozorovať svojich suse-
dov Nemcov, učiť sa od nich a pri-
zerať sa na nich. Viedla ich k tomu
myšlienka, že učenie sa oplatí, ak je
čo a od koho sa naučiť. Nemci
predsa prichádzali z regiónov, kde
boli korene reformácie najhlbšie
a kde bol ekonomický i technický
rozvoj na vyššej úrovni. Nebolo to
len číre napodobňovanie správa-
nia alebo preberanie vedomostí,
zručností a skúseností týkajúcich
sa vedenia domácnosti, obchodu,
remeselníckej alebo niektorej inej
činnosti. Taktiež nemožno pove-
dať, že si Slováci jednoducho len
osvojili normy protestantskej etiky
spočívajúce v oddanosti práci, pra-
covitosti, skromnosti, šetrnosti,
sporivosti, askéze, pedantnosti,
premyslenosti a poctivosti. Oni
prijímali a rozvíjali protestantskú
duchovnosť v jej plnosti, so všetký-
mi prednosťami a nedostatkami.
Tak ako nemožno reformáciu ob-
medziť na pokus o očistenie kres-
ťanského dedičstva od nespráv-
nych a zaujatých prekladov a vý-

negatívne pozerať, s podozrením
alebo pohŕdaním, pretože už vo
svojom samotnom názve evanje-
lická cirkev, ako jeden z najväčších
prúdov v protestantizme, pouka-
zuje na šírenie dobrej, radostnej
zvesti. Slovo evanjelium totižto
pochádza z gréckeho jazyka, v kto-
rom je ináč napísaný Nový zákon,
a znamená dobrú zvesť.

Keď sa pred takmer tromi storo-
čiami slovenskí protestanti sťaho-
vali do zdevastovanej Panónskej ní-
žiny s nádejami na lepší život, ako
aj náboženskú a inú slobodu, často
z dôvodu náboženskej blízkosti za-
kladali osady a budovali kostoly
i školy spolu s Nemcami, čiže po-
dunajskými Švábmi. Hoci medzi
Slovákmi boli aj remeselníci a zdat-

kladov Biblie, kritiku populárnej
religiozity, povier, modlárstva, fa-
lošných relikvií, boj proti obchodu
s odpustkami a korupcii v cirkvi
a žiadosť o zásadnú zmenu cirkev-
nej organizácie, zníženie pápežskej
administrácie a zmenu daní i niek-
torých obradov, nemožno ju ani vy-
rovnať, resp. stotožniť s vyskytujúci-
mi sa a populárnymi formami
vlastnej etiky. Zo základných zásad,
dogiem novej, „prebudenej“ viery
vyrástlo komplexné učenie, ktoré
spolu s humanizmom a renesanci-
ou, razilo cestu smerom k modernej
dobe. Lutherovo presvedčenie o
tom, že je Biblia, vôbec teda nie cir-
kevné učenie, základom kresťanskej
viery a hlavným vodcom ku kres-
ťanskému životu a že iba viera (ako
dôvera v božiu milosť) a samotná
božia milosť, vôbec teda nie boha-
bojné skutky, relikvie a cirkevné ri-
tuály, môžu zachrániť dušu, podko-
palo autoritu pápeža a jeho neomyl-
nosť nahradilo neomylnosťou jed-
notlivca. Luther sa postaral o ko-
pernikovský obrat, v ktorom veriaci
jednotlivec a jeho svedomie, ale aj
zodpovednosť, získavajú kľúčovú
pozíciu. 

Ivan Zafirović

POKUŠENIA SLOVENSKEJ EVANJELICKEJ A. V. CIRKVI 

TŔNISTÁ CESTA K NÁBOŽENSKEJ A NÁRODNEJ SLOBODE

Obytné priestory Martina Luthera v pevnosti Coburg, kde žil pod ochranou

Slovenská evanjelická cirkev v Kovačici

Ján Čaplovič



Недав но је у Новом Саду одр -
жа на дво днев на међу на род -
на кон фе рен ци ја „Био ма са –
потен ци јал за раст”, коју је
орга ни зо ва ла Скуп шти на АП
Вој во ди не у сарад њи са Скуп -
шти ном европ ских реги ја и
Наци о нал ном асо ци ја ци јом
за био ма су. Скуп који је отво -
рио мини стар пољо при вре де,
шумар ства и водо при вре де
Бра ни слав Неди мо вић оку -
пио је вели ки број пред став -
ни ка репу блич ких орга на и
локал них само у пра ва АП Вој -
во ди не, пољо при вред не про -
из во ђа че и при вред ни ке,
пред став ни ке међу на род них
инсти ту ци ја, како би зајед -
нич ки допри не ли пове ћа њу
кори шће ња био ма се као јед -
ног од обно вљи вих изво ра
енер ги је у Срби ји.

Више од 200 дома ћих и
стра них уче сни ка диску то ва -
ло је у Новом Саду о закон -
ским окви ри ма, про јек ти ма
зеле не енер ги је, при ме ри ма
добре прак се у нашој земљи
и европ ским држа ва ма, о
потен ци ја ли ма и могућ но сти -
ма веће при ме не био ма се и
дру гих обно вљи вих изво ра
енер ги је. Уче сни ци кон фе -
рен ци је сло жни су у оце ни
да је потреб но пер ма нент но
ради ти на енер гет ској тран -
зи ци ји ка само о др жи во сти,
раз во ју тржи шта обно вљи вих
изво ра енер ги је и њихо вој
већој упо тре би, а све с циљем
oстваривања енер гет ске сигур -
но сти и неза ви сно сти и обез -

бе ђи ва ња здра ви је живот не
сре ди не. У том погле ду посе -
бан акце нат био је ста вљен
на актив ну уло гу реги о на и
локал них само у пра ва, што је
потвр ђе но на кон фе рен ци ји
при су ством пред став ни ка из
свих 45 гра до ва и општи на у
Вој во ди ни.

Након увод них и струч них
изла га ња првог дана кон фе -
рен ци је, дру гог дана уче сни -
ци су се кроз сту диј ске посе -
те упо зна ли с при ме ри ма
добре прак се у погле ду ства -
ра ња ресур са и при ме не био -
ма се и дру гих обно вљи вих
енер ге на та у Вој во ди ни. Они
су оби шли Топла ну у Срем -
ској Митро ви ци, где су се у
раз го во ру с руко вод ством упо -
зна ли с начи ном рада и про -
из вод њом енер ги је из агро би -

о ма се, одно сно из сун цо кре -
то ве љуске. Потом су посе ти -
ли огра нак Инсти ту та за низиј -
ско шумар ство и живот ну сре -
ди ну у Каћу, крај Новог Сада,
где су оби шли екс пе ри мен -
тал на поља и раз го ва ра ли с
руко вод ством о кре и ра њу и
при ме ни нових тех но ло ги ја у
шума р ству и агро шу мар ским
систе ми ма, као и о фор ми ра -
њу нових ресур са дрв не био -
ма се у АП Вој во ди ни.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 24. новембар 2017.
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МИНИ-РУКО МЕТ У ШКО ЛА МА

МАЛА ЛОП ТА КОЈА ПОКРЕ ЋЕ СВЕТ

Чла но ви удру же ња гра ђа на
„Нату ра еко тим” недав но су,
у окви ру реа ли за ци је про јек -
та „Упо знај мо ста ни шта – бри -
ни мо о њима”, на две лока -
ци је у гра ду (у Град ској библи -
о те ци и Тури стич кој орга ни -
за ци ји Пан че во) поста ви ли
таблет екра не који сво јим
садр жа јем про мо ви шу зашти -
ће на при род на добра гра да
Пан че ва. Пре ма речи ма чла -
но ва тог удру же ња, ова акци -
ја пред ста вља дру гу фазу горе -
на ве де ног про јек та, чији је
циљ да про мо ви ше и упо зна
гра ђа не Пан че ва с типо ви ма
ста ни шта нашег гра да, као и

с њихо вим разно вр сним биљ -
ним и живо тињ ским све том.

Да под се ти мо, удру же ње
гра ђа на „Нату ра eко тим” обе -
ле жи ло је почет ком окто бра
Свет ски дан ста ни шта, а цен -
трал на мани фе ста ци ја одр жа -
на је у Град ском пар ку. Тада
се око 150 уче ни ка пан че вач -
ких основ них шко ла так ми -
чи ло у раз ли чи тим кре а тив -
ним игра ма, а нај у спе шни ји
су доби ли при год не награ де –
кући це за пти це и сад ни це.

Овај про је кат су подр жа ли
локал на само у пра ва и град -
ски Секре та ри јат за зашти ту
живот не сре ди не.

УПО ЗНАЈ МО СТА НИ ШТА

Бри ни мо о њима

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Удру же ње гра ђа на „Еко пан”
орга ни зо ва ло је про шле неде -
ље посе ту ђака ОШ „Брат ство –
је дин ство” реци кла жном цен -
тру у Омо љи ци којим упра -
вља ком па ни ја „Божић и сино -
ви”. Уче ни ци су били у при -
ли ци да сазна ју где завр ша -
ва ју њихо ви ста ри ком пју те -
ри, рас хо до ва на бела тех ни -
ка, теле ви зо ри, радио-апа ра -
ти итд. Пре ма речи ма чла но -
ва удр же ња, ова акци ја пред -
ста вља део еко ло шког еду ка -
тив ног про гра ма „Деч ји зеле -
ни кара ван”, који се реа ли зу -
је уз финан сиј ску подр шку
локал не само у пра ве.

У удру же њу „Еко пан” исти -
чу да стал ни напре дак дру штва
усло вља ва убр за ни раз вој савре -
ме них тех но ло ги ја, што дово -
ди до све веће про из вод ње и
упо тре бе раз ли чи тих елек трич -
них уре ђа ја и опре ме без којих
је сва ко днев ни живот немо гу -
ће зами сли ти. Како кажу, када

из било ког раз ло га ови апа ра -
ти поста ну неу по тре бљи ви, они
поста ју опа сан елек трон ски
отпад о коме се тре ба побри -
ну ти. Нерет ко ста ри фри жи де -
ри, теле ви зо ри и рачу на ри завр -

ша ва ју на дивљим депо ни ја ма,
где њихо во при су ство угро жа -
ва живот ну сре ди ну. Сама акци -
ја покре ну та је са иде јом да се
уна пре ди зна ње школ ске деце,
запо сле них у про све ти, али и

шире зајед ни це гра ђа на Пан -
че вао о могућ но сти ма реци -
кла же елек трон ског и елек -
трич ног отпа да, посеб но ком -
пју те ра, које они кори сте сва -
ко днев но.

ЕКО ЛО ШКА АКЦИ ЈА

Основ ци у Омо љи ци

Мали ша ни са 
оду ше вље њем 
при хва ти ли иде ју

Подр шка са свих
стра на

Уз помоћ РК-а „Дина мо” у
нашем гра ду је покре ну та акци -
ја мини-руко ме та под нази вом
„Јед на мала лоп та може покре -
ну ти свет”, као део про јек та
ИХФ-а „Руко мет у шко ле”
(„Handball at School”). Први
тур нир је одр жан у ОШ „Све ти
Сава”, а у наред них неко ли ко
неде ља так ми че ња ће бити орга -
ни зо ва на и у шко ла ма „Миро -
слав Антић”, „Бран ко Ради че -
вић”, „Сте ви ца Јова но вић” и
„Ђура Јак шић”.

После семи на ра за при ме ну
раз ли чи тих фор ми руко ме та у
настав ним и ван на став ним
актив но сти ма уче ни ка, на којем
је уче ство ва ло четр де се так
настав ни ка и учи те љи ца, у свим
шко ла ма су одр жа ни оглед ни
часо ви уз помоћ про фе со ра
Мила на Петро ни је ви ћа, тре не -
ра мла ђих кате го ри ја Руко мет -
ног клу ба „Дина мо”.

На првом тур ни ру, у ОШ „Свет
Сава”, уче ство ва ло је око 240

ОДР ЖАН СТРУЧ НИ СКУП

Био ма са – енер гет ска 
бом ба

уче ни ка дру гих и тре ћих раз ре -
да. Сва ко оде ље ње је пред ста -
вља ла по јед на еки па деча ка и
јед на еки па девој чи ца, које су
пред во ди ле њихо ве учи те љи це.
Орга ни за то ри првог тур ни ра
посеб но захва љу ју учи те љи ци
Деја ни Мак си мо вић, али и дирек -
тор ки ОШ „Све ти Сава” Ољи
Ште тин, која је отво ри ла вра та
сво је шко ле мини-руко ме ту.

У име орга ни за то ра и Саве за
за школ ски спо рт уче сни ци ма

се обра тио и про фе сор Вла ди -
мир Ристић, а тре ба иста ћи да
је несе бич ну помоћ у реа ли за -
ци ји овог про јек та дао и Руко -
мет ни савез Срби је, као и Збор
суди ја Пан че ва. Испред Спорт -
ског саве за Пан че ва све уче сни -
ке тур ни ра поздра вио је гене -
рал ни секре тар Дејан Перић.

Руко мет ни клуб Дина мо и
коор ди на тор про јек та ИХФ-а
„Руко мет у шко ле” Милан
Петро ни је вић обез бе ди ли су

свим шко ла ма по 100 лоп ти за
мини-руко мет, као и по 100
мар ке ра-дре со ва, које су пре у -
зе ле учи те љи це које су завр -
ши ле семи нар.

Кона чан циљ овог вео ма
кори сног про јек та јесте да му
се при кљу че све основ не шко -
ле с тери то ри је гра да Пан че ва,
али и да њихо ве руко мет не еки -
пе у њему уче ству ју у наред не
две годи не.

А. Жив ко вић

Живот на сре ди на и кли мат ске
про ме не, упр кос декла ра тив -
ном зала га њу на свим ниво и -
ма, још увек нису при о ри тет
Вла де Репу бли ке Срби је –
закљу чак је нај но ви јег изве шта -
ја Коа ли ци је 27 (групa 11 невла -
ди них орга ни за ци ја која пра ти
при пре ме Репу бли ке Срби је за
отва ра ње Погла вља 27 у окви -
ру пре го во ра о члан ству у
Европ ској уни ји), који је пред -
ста вљен 17. новем бра у бео -
град ском Дому омла ди не, на
пане лу орга ни зо ва ном у окви -
ру „Грин феста”, међу на род ног
фести ва ла зеле не кул ту ре. Том
при ли ком je дирек тор ка „Мла -
дих истра жи ва ча Срби је” Тања
Петро вић, у име Коа ли ци је 27,
под се ти ла при сут не да није било
зна чај ни јег напрет ка у пери о -
ду који покри ва нај но ви ји пре -
глед и позва ла Вла ду Репу бли -
ке Срби је да за 2018. годи ну
опре де ли већа сред ства за
зашти ту живот не сре ди не и бор -
бу про тив кли мат ских про ме -
на, што би, пре ма њеном
мишље њу, био сиг нал да ова
област, конач но, изла зи из сен -
ке дру гих сек то ра.

С дру ге стра не, Анто ан Ави -
њон, пред став ник Деле га ци је
Европ ске уни је, иста као је да
је ЕУ све сна ком плек сно сти
Погла вља 27 и чиње ни це да је
за држа ве у при ступ ним пре -
го во ри ма тешко да испу не висо -
ке стан дар де. Како је рекао,
због тога и посто ји пре ла зни
пери од када ЕУ сара ђу је с тим
држа ва ма да би се оне при ла -
го ди ле европ ским зах те ви ма.
Под се тио је да онда када држа -
ва поста не чла ни ца, Европ ска
коми си ја има меха ни зме да је

финан сиј ски казни уко ли ко не
испу ња ва дирек ти ве Европ ске
уни је у обла сти зашти те живот -
не сре ди не. На кра ју, пане ли -
сти су се сагла си ли да, упр кос
зна чај ним иза зо ви ма, фор ми -
ра ње засеб ног мини стар ства за
зашти ту живот не сре ди не ове
годи не тре ба посма тра ти као
сиг нал посве ће но сти држа ве
поди за њу зна ча ја живот не сре -
ди не и кли мат ских про ме на на
листи при о ри те та, али и да у
наред ном пери о ду тре ба оја -
ча ти сарад њу над ле жног еко -

ло шког мини стар ства с цивил -
ним сек то ром. Поред тога, у
закључ ку сто ји да држа ва тре -
ба да омо гу ћи веће уче шће
невла ди ног сек то ра у свим
тема ма које се тичу живот не
сре ди не.

Изве штај о Погла вљу 27 у
Срби ји оце њу је напре дак у обла -
сти ма зашти те живот не сре ди -
не и у зако но дав ству и пра ти
ста ње ква ли те та вазду ха, воде,
земљи шта итд. У том доку мен -
ту дају се пре по ру ке за јача ње
про це са пре но ше ња и спро во -
ђе ња зако но дав ства ЕУ.

Коа ли ци ју 27 осно ва ле су
2014. годи не орга ни за ци је
цивил ног дру штва првен стве -
но ради мони то рин га и допри -
но са пре го во ри ма, а то су:
Алтер на ти ва за без бед ни је
хеми ка ли је, Бео град ска отво -
ре на шко ла, Дру штво за зашти -
ту и про у ча ва ње пти ца Срби је,
Цен тар за еко ло ги ју и одр жи -
ви раз вој, Мре жа за кли мат ске
акци је Евро пе, Цен тар за уна -
пре ђе ње живот не сре ди не,
„Мла ди истра жи ва чи Срби је”,
Свет ска орга ни за ци ја за при -
ро ду и дру ге.

ЕВРОП СКЕ ИНТЕ ГРА ЦИ ЈЕ – ПОГЛА ВЉЕ 27

Зашти та живот не сре ди не у сен ци држав них инте ре са



Ини ци ја ти ва Мини стар ства
здра вља да се у меди цин ским
уста но ва ма широм Срби је јед -
ном месеч но оба вља ју пре вен -
тив ни пре гле ди за све гра ђа не,
без обзи ра на то има ју ли здрав -
стве ну књи жи цу или не, наи -
ла зи на све бољи одзив. То је
дока за но и у неде љу, 19. новем -
бра, када је ово ме сеч на „тура”
пре вен тив них пре гле да оба вље -
на у број ним гра до ви ма у нашој
држа ви.

Када је реч о тери то ри ји Вој -
во ди не, упра во Пан че во је обо -
ри ло рекорд, буду ћи да је у
Дому здра вља и Општој бол -
ни ци у окви ру ове акци је пре -

гле дан нај ве ћи број паци је на -
та – чак 604. Пре гле ди су се
оба вља ли на два пунк та: у Спе -
ци ја ли стич ком цен тру и у Слу -
жби за ради о ло ги ју у Змај Јови -
ној ули ци, а заин те ре со ва ни
паци јен ти и паци јент ки ње
могли су да оба ве ултра звуч ни
пре глед абдо ме на и мамо гра -
фи ју, те да изва де крв како би
про ве ри ли хор мо не штит не
жле зде ТСХ и ФТ4.

Орга ни за то ри акци је исти чу
да су пре за до вољ ни одзи вом
гра ђа на и пре ци зи ра ју да су
пре глед абдо ме на оба ви ла 564
паци јен та, а мамо гра фи ју 83
жене. За про ве ру хор мо на
штит не жле зде било је заин те -
ре со ва но 457 осо ба. Акци ја
Мини стар ства здра вља тре ба -
ло би да се наста ви и у децем -
бру, а Дом здра вља и Општа
бол ни ца и тада ће се зајед нич -
ки укљу чи ти у њу.

Пред ста ва и три би на
о вршњач ком наси љу

О гор ким тема ма на
питак начин

Кључ је у про ме ни
импул са

Свет ски дан дете та, поне де љак,
20. новем бар, био је повод да
Ини ци ја ти ва за инклу зи ју
„Вели ки Ма ли” у сарад њи с Кул -
тур ним цен тром орга ни зу је
позо ри шну пред ста ву и три би -
ну на тему пре вен ци је вршњач -
ког наси ља, под нази вом „Зато
што те се пла шим”.

Про грам је био наме њен уче -
ни ци ма виших раз ре да основ -
них шко ла и сред њо школ ци -
ма, који су дво ра ну Кул тур ног
цен тра испу ни ли гото во до
послед њег седи шта. Они су са
осо би том пажњом и зани ма -
њем пра ти ли деша ва ња на сце -
ни, где је на несва ки да шњи
начин пред ста вље на тема која
је, нажа лост, сви ма нама данас
врло добро позна та – наси ље
међу вршња ци ма у шко ли. О
том про бле му у послед ње вре -
ме често слу ша мо и чита мо у
меди ји ма, а мно ги су кроз то
неми ло иску ство лич но про -
шли бли ско се сусрев ши с
неким од видо ва насил нич ког
пона ша ња.

Пре по зна тљи ви при ме ри
Кроз пред ста ву, коју сва ки ста -
ри ји осно вац и сред њо шко лац
тре ба да погле да, на живо пи -
сан и при јем чив начин при -
ка за ни су добри и лоши обли -
ци пона ша ња уз упе ча тљи ву
пору ку да је пра во реше ње про -
бле ма у нена сил ној кому ни -
ка ци ји.

Мла де осо бе су, пра те ћи рад -
њу, лако могле да пре по зна ју
при ме ре наси ља, насил ни ка и
жрта ва какве и сами сусре ћу
око себе. Нарав но, ни у кома -
ду, као што то не бива ни у
живо ту, фокус није био само
на физич ком наси љу, већ су
акцен то ва ни и оста ли њего ви
обли ци – пси хич ко, соци јал но
и сек су ал но.

Они су при ка за ни кроз однос
Ћиме та (Иван Јев то вић), про -
бле ма тич ног уче ни ка, пона вља -
ча и фај те ра, попу лар ног због
ожиљ ка на лоба њи; њего ве
девој ке Јова не (Миле на Нико -
лић), нај по пу лар ни је уче ни це
у шко ли, и то првен стве но због
крпи ца које јој отац купу је у
заме ну за сво је често одсу ство;
те њихо вог дру га из оде ље ња

Петак, 24. новембар 2017.

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

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Јесен је пра во вре ме за воћ -
не кисе ли не, које пред ста -
вља ју савре ме ни при ступ екс -
фо ли ја ци ји коже на осно ву
алфа и бета хидрок си
киселинa (АХА и БХА). Омо -
гу ћа ва ју више слој ни пилинг,
а њихо вом упо тре бом изра -
зи то се интен зи ви ра про цес
обна вља ња коже. Само име
каже да се доби ја ју од воћа,
као што су цитру си, гро жђе,
јабу ке, црне риби зле...

Бла го де ти које воћ не кисе -
ли не пру жа ју кожи су мно -
го број не: вра ћа ју при род ну
све жи ну, побољ ша ва ју струк -
ту ру повр шин ског сло ја коже
и јача ју при род ну бари је ру
епи дер ми са. Уз то, убла жа -
ва ју рељеф не непра вил но сти
наста ле као после ди ца акни,
ујед на ча ва ју тен коже – посве -
тљу ју га и сма њу ју зна ко ве

хипер пиг мен та ци је, сма њу ју
про бле ме масне и про бле ма -
тич не коже и сти му ли шу син -
те зу кола ге на и хија лу рон -
ске кисе ли не.

Први трет ман се састо ји од
хиги јен ског чишће ња лица,
ензим ског пилин га, те БХА
пилин га који је липо фи лан
(топи се у уљи ма), па самим
тим про чи шћа ва поре. Потом
се нано си АХА кисе ли на која
је хидро фил на (топи ва у
води), мање моле кул ске масе,
која им омо гу ћу је брзо про -
ди ра ње у дубље сло је ве коже,
па њихо во дело ва ње често
пра ти осе ћај пец ка ња. Потом
сле ди неу тра ли за ци ја и маска
по типу коже.

Сва ки сле де ћи трет ман у
сери ји ради се без хиги јен -
ског чишће ња и без БХА кисе -
ли не, осим код масног типа
коже. Након воћ них кисе ли -
на кожа се не љушти, већ се
нежно обна вља. Нај бо ље је
ура ди ти сери ју од чети ри
трет ма на, с раз ма ком од
седам до десет дана. Још је
бољи учи нак ако се кори сте
одго ва ра ју ће кре ме с воћ ним
кисе ли на ма као кућ на нега.
Тако су резул та ти бољи, јер
се кожа сва ко днев но под сти -
че на реге не ра ци ју. Кре ма за
кућ ну негу кори сти се ноћу
јер садр жи гли кол ну и млеч -
ну кисе ли ну.

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

Моћ не воћ не кисе ли не

ЗДРАВА ИСХРАНА

Јесен нам доно си нове
мири се и уку се, а неки од
њих под се ћа ју на детињ -
ство...

Дуња је некад била изу -
зет но цење на. Кори шће на је
и као при род ни осве жи вач,
па су све куће у јесен мири -
са ле на њу. Због опо рог уку -

са и твр до ће, дуњу је теже
јести сиро ву, али је вео ма
уку сна кува на, пече на, као
ком пот, мар ме ла да или воћ -
на каши ца. Одлич но се сла -
же с пече ним месом, а код
нас је добро познат слат киш
кит нкес од дуње. Вео ма је
цење на и раки ја дуње ва ча.

Потреб но: две дуње, цимет, анис, 50 гра ма сувог гро жђа, 30 гра ма

ора ха и мед.

При пре ма: дуње очи сти ти и исе ћи на сит не коц ке. Кува ти са ани сом

и циме том док не омек ша ју. Ски ну ти са шпо ре та, изва ди ти зачи не

и уба ци ти суво гро жђе. Када оно набу бри, уба ци ти сец ка не ора хе и

засла ди ти медом по уку су.

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

Пи ше: Драгана Јоцовић

Фини ком пот од дуња

ПОВО ДОМ СВЕТ СКОГ ДАНА ДЕТЕ ТА

ЗАТО ШТО ТЕ СЕ ПЛА ШИМ!
дошло до неко ли ко добрих
иде ја о могу ћим реше њи ма
кон фли ка та не само у зада -
тој сце ни већ и у ствар ном
живо ту.

Овај интер ак тив ни „трип -
тих” досад је изве ден више од
сто пута у вели ком бро ју гра -
до ва широм Срби је. Про грам
се реа ли зу је у окви ру про јек -
та „Заго ва ра ње за при ме ну про -
то ко ла за зашти ту деце од
наси ља”, који спро во ди Ужич -
ки цен тар за пра ва дете та у

Паје (Дејан Јај ча нин) – финог,
пову че ног мом ка и одлич ног
ђака све сног пра вих живот них
вред но сти и као таквог – иде -
ал не Ћиме то ве жртве. Текст за
овај комад напи са ла је Дуња
Петро вић, дра ма тург, а режи -
рао га је Иван Јев то вић.

Из угла пси хо ло га
У дру гом делу овог еду ка тив -
ног ску па о дефи ни ци ји и видо -
ви ма наси ља, о томе где су
коре ни насил нич ког пона ша -
ња, ко су насил ни ци, а ко жртве,

мер но и с мно го раз у ме ва ња и
сао се ћа ња. Такво пона ша ње ће
се вео ма брзо, гото во одмах,
попут буме ран га вра ти ти, јер ће
се иста осе ћа ња про бу ди ти и
код оних с који ма кому ни ци -
ра мо. Тако наста је здра во окру -
же ње, отпор но на наси ље –
нагла сио је Тре бје ша нин.

При ли ка за пре о крет
Тре ћи део про гра ма био је
посеб но зани мљив ђаци ма у
публи ци, јер су у њему актив но
уче ство ва ли.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Друга шанса

те како око ли на реа гу је, а како
би тре ба ло да реа гу је на наси -
ље и на кра ју – како се ства ра
нена сил но окру же ње, гово рио
је истак ну ти пси хо лог проф.
др Жар ко Тре бје ша нин.

– Када се поста ви пита ње
спре ча ва ња наси ља, нај че шће
нам, као могу ће реше ње, на ум
пад ну стро ге казне. Оне јесу
важне и нео п ход не, али не реша -
ва ју ствар. Њима се не ства ра
дру га чи ји импулс дру штва пре -
ма наси љу. Реше ње је ство ри ти
дру га чи ју, при ја тељ ску атмос -
фе ру у шко ли у којој ће наче ло
сва ког уче ни ка бити да не чини
дру го ме оно што не жели да
њему буде учи ње но и да се пре -
ма оста ли ма одно си добро на -

Драги моји, колико пута смо
снажно залупили врата за
неким кога смо избацили из
свог живота или је ненадано
сам отишао. Празнину коју
осећамо попуњавамо пона-
вљањем речи које су нас
повредиле и тиме се изнова
повређујемо, или смишља-
њем осветничког плана чијим
би остварењем дотична осо-
ба патила бар мало више него
ми сада.

Веома брзо заборављамо
колико нам је неко значио
пре него што су се врата
нашег живота за њим затво-
рила. Неверица и бес госпо-
даре мислима и почињемо с
додавањем све више састо-
јака у мрежу освете у коју та
особа треба да се уплете и
да остане у њој све док не
схвати јачину бола којом нас
повређује.

Заокупљени прављењем
животног сценарија, доводи-
мо до савршенства улогу
остављене жртве. Из перспек-
тиве огорчености пројекту-
јемо сопствену будућност,
при чему је јачина патње
увек једнака времену које
проведемо мислећи на осо-
бу која нас је повредила, било
да сажаљевамо себе, било да
јачамо осветничке замисли.

Хтели ми то или не, поја-
ви се после неког времена
сећање које нисмо добро
закључали у тренутку када
смо бесно окретали све кљу-
чеве и брисали путоказе до
срца. Чујемо неку реч или
мелодију што открива да је
у нама сачуван отисак особе
која нам је била драга. Не

постоји неко место довољно
далеко од сећања које про-
бија све барикаде којима смо
подупрли празнину што ју је
оставио неко довољно битан
да уреже своје постојање зау-
век.

Неке особе треба пустити,
јер иако осећамо тугу због
њиховог одласка, срећа коју
су нам донеле неупоредиво
је већа. Од њих смо научили
нешто важно док смо живе-
ли у времену када смо били
сигурни да је наша повеза-
ност вечна. Помисао на такве
људе увек изазива осмех и
лепо сећање.

Неке друге не можемо
пустити да оду из мисли иако
су нам из живота одавно оти-
шли. Та веза јача с време-
ном, јер јој додајемо слојеве
повређености, неверице,
мржње, огорчености, изда-
је... Тада бисмо им дали дру-
гу шансу да увиде колико су
погрешили, да су неправед-
ни и криви за све сузе и пат-
ње које су проузроковали сво-
јим одласком.

Треба дати другу шансу
увек – али себи, јер она само
тако има својство да попра-
ви односе међу људима. То
је прилика да схватимо да
смо сагледавали неку ситуа-
цију потпуно другачије од
других. Не треба да се изје-
дамо осећајем кривице, јер
смо у тренутку доношења
неке одлуке били уверени да
је исправна. Једино што
можемо да урадимо, јесте да
прихватимо одговорност за
своје поступке и да научимо
да волимо себе у целости,
јер је то једини начин да
спречимо драге људе да оду
од нас или ми од њих. Није
лако, али је изводљиво. Из
љубави према себи настају све
друге љубави и бришу се раз-
лози за било чији одлазак.
Свако се осећа најпријатни-
је уз љубав и захвалност. Дру-
га шанса је предиван осећај,
јер је дајемо другима мења-
јући себе.

Дати шансу себи или дру-
гима – одлука је, као и увек,
на вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Они су, наи ме, има ли при -
ли ку да на лицу места режи -
ра ју поје ди не дело ве пред ста -
ве да, сход но томе, изме не
њен ток с циљем избе га ва ња
наси ља. Сва ки од датих пред -
ло га глум ци су и при ка за ли,
те се тако зајед нич ким сна га ма

НАСТА ВЉЕ НА АКЦИ ЈА 

ПРЕ ВЕН ТИВ НИХ ПРЕ ГЛЕ ДА

Код нас нај ве ћи 
одзив у Вој во ди ни

Јасно је ко је насил ник, зар не?

сарад њи с Мини стар ством за
рад, запо шља ва ње, борач ка и
соци јал на пита ња, Мини стар -
ством здра вља, Мини стар ством
обра зо ва ња, нау ке и тех но ло -
шког раз во ја и Уни це фом, уз
финан сиј ску подр шку Европ -
ске уни је.
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју нашег листа
пита ли смо вас какве покло -
не носи те када иде те на сла -
ве. „Пан че вац” и изда вач ка
кућа „Вул кан изда ва штво”
при пре ми ли су по један при -
ме рак књи ге „Сло ни ца која је
изгу би ла сре ћу” ађа на Бра ма
за два наша чита о ца или чита -
тељ ке који су нај кре а тив ни је
одго во ри ли на то пита ње.

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

„Пиће је оба ве зно, а да ли
ће бити и кафе, слат ки ша и
цве ћа за дома ћи цу зави си од
тога ког дату ма је сла ва и
коли ко је тај дан уда љен од
првог у месе цу.” 064/3656...

„Носим осмех на лицу и
мно го љуба ви. Нарав но, ни
руке ми нису пра зне, али
мислим да су прва два покло -
на пре суд на.” 069/1505...

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

Изда вач ка кућа „Лагу на”
награ ди ће два ауто ра нај кре -

а тив ни јих одго во ра на пита -
ње шта нај че шће покла ња ју
при ја те љи ма за рођен дан. Они
ће осво ји ти по један при ме -
рак књи ге „Суд би не пле шу
тан го” Мла де на Сте ва но ви ћа.

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

„За рођен дан при ја те љи -
ма покла њам Руби ко ву коц -
ку, јер зашто само ја да се
нер ви рам.” 060/0848...

„Сва ком покла њам оно што
знам да воли, а већи на њих,
попут мене, обо жа ва књи ге.
Ето, не кажу уза луд – с ким
си, такав си. Пра ва смо дру -
жи на књи шких моља ца.”
064/3656...

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

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Зашто да се 
само ја нер ви рам

Два читаоца који до среде, 29. новембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта радите када
пада киша?”, наградићемо по једним примерком књиге „Тајни живот
дрвећа” Петера Волебена. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.

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

Шумарски инжењер и заљу-
бљеник у природу Петер
Волебен открива нам изне-
нађујуће ствари које се дога-
ђају у тишини и дубини
шума. Сазнајемо да стабла у
шуми комуницирају једна с
другима. Питате се како?
Корени, коренчићи и печур-
ке у ствари су вај-фај шуме
и путем свих тих ситних мре-
жа и везица стабла међусоб-
но комуницирају. Исто тако,
дрвеће брине за своје потом-
ство. Букве и храстови обра-
зују шуме које живе хиљада-
ма година зато што се пона-
шају као породице. Дрвеће
живи у некој врсти племена
и бескрупулозно штити сво-
ју врсту, објашњава Волебен
и додаје да оно с љубављу и
пажњом брине за старија и
немоћна стабла. Сазнајемо
да дрвеће има осећаје, емо-

ције, сећања. Звучи неверо-
ватно, али је истинито. О
томе постоје и научна истра-
живања, али и Петерова лич-
на сазнања и открића што је
годинама сакупљао радећи
свој посао из снова у којем
му шуме постају дом.

„Тајни живот дрвећа” 
Петера Волебена

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Удру же ње гра ђа на „Банат ска
акци ја” обе ле жи ће ове годи не
200–годи шњи цу од почет ка
пошу мља ва ња Дели блат ске
пешча ре и 40-годи шњи цу од
изград ње насе ља Чар дак и прве
омла дин ске рад не акци је на
тој тери то ри ји.

Сто га је „Банат ска акци ја”
запо че ла при ку пља ње пода та -
ка о свим рад ним акци ја ма
„Дели блат ски песак” које су

одр жа не и о њихо вим уче сни -
ци ма из Пан че ва и оста лих
места на тери то ри ји јужног
Бана та.

Поред основ них лич них
пода та ка, као што су име и
пре зи ме, назив бри га де, годи -
на уче шћа, функ ци ја у бри га -
ди и доде ље на при зна ња, они
који су заин те ре со ва ни да се
при кљу че овој акци ји могу
посла ти и фото гра фи је с рад -

них акци ја, сачу ва не књи жи це
бри га ди ра, дипло ме које су им
доде ље не, бри га дир ске уни фор -
ме, амбле ме рад них бри га да...

Адре са за сла ње је banat-
ska.akcija@gmail.com а детаљ -
ни је инфор ма ци је могу се доби -
ти на теле фо не 063/252-748
(Све то зар Ђерић), 063/887-8459
(Зла та Ђукић) и 064/16-35-960
(Вишња Недић).

М. Г.

Пре три неде ље има ли смо
вео ма тужан дога ђај у поро ди -
ци. Наи ме, наша воље на куца
била је тешко боле сна. Дани -
ма смо гле да ли у њу, а и она у
нас, оче ку ју ћи помоћ. Поку -
ша ли смо прво сами да јој
помог не мо како смо нај бо ље
зна ли, па смо је ипак одве ли
код вете ри на ра. И даље смо
били у вели кој недо у ми ци.

Пошли смо у дру гу вете ри -
нар ску ста ни цу. Била је гужва,
субо та, пуно малих и вели ких
кућ них љуби ма ца. При ми ла
нас је вете ри нар ка Гор да на Бли -
тва, позна та већи ни Пан че ва -
ца. Од првог тре нут ка зна ла је
какав исход мора да буде. Али
није то саоп шти ла. Виде ла је
нашу тугу, нашу веза ност за
Мале ну, како смо зва ли малу
мешан ку. При шла је и нама и
нашој куци с пуно топли не,
пажње, нежно сти у опхо ђе њу.
Као да сви оста ли нису посто -
ја ли, при ча ла је само с нама.
Поку ша ла је да нам обја сни
које могућ но сти сто је пред
нама. За то вре ме, ско ро непри -
мет но, њене аси стент ки ње су
узе ле и неке узор ке и ура ди ле

тесто ве. Сли ка је тада била још
јасни ја Гоци. Никад хума ни ји
однос пре ма људи ма и пре ма
живо ти ња ма нисам ни виде ла
ни дожи ве ла.

При ча ла је с нама о нашим
осе ћа њи ма и одно су пре ма тој
малој, вер ној живо ти њи, која
од нас оче ку је милост и осло -
ба ђа ње од пат њи које су је већ
тешко при ти ска ле. Виде ла је
наш бол и уче ство ва ла у њему
с нама. Веру јем да се то већ
дога ђа ло и рани је и да ће се и

убу ду ће дога ђа ти. Про сто, ова
жена је вели ки човек, човек
који воли свој позив, а још
више воли људе и живо ти ње,
човек који је спре ман да помог -
не, топло и људ ски.

Ипак, тре ба ло ми је вре ме -
на да све ово пре бо лим и да
успем да ста вим на папир.
Можда би све још саче ка ло да
се нисам и сама раз бо ле ла.
Јесе њи радо ви, моје годи не,
тек, јако сам се уко чи ла.
Мисли ла сам да ће мало попу -

сти ти до ују тру, али било је све
горе. Нека ко сам, уз помоћ
сестре, сти гла до иза бра ног
лека ра као хитан слу чај. Била
сам нема ло изне на ђе на пита -
њем зашто нисам нешто сама
узе ла за боло ве. Рекох, било је
већ касно кад смо дошли из
села, живим сама. Ипак, пре -
пи са не су ми инјек ци је, уз напо -
ме ну да ћу за викенд чека ти са
бар још 200 и више људи у
амбу лан ти „Гор њи град”, а
могла сам то да избег нем. Замо -
ли ла сам за упут код физи ја -
тра, не бих ли доби ла неке аде -
кват не вежбе за моје про бле -
ме. „Па то може те и на интер -
не ту да види те”, чула сам и
нисам веро ва ла сво јим уши -
ма!

Напо ми њем да сам пен зи о -
нер и за све годи не до пуне
пен зи је издва ја но ми је из лич -
ног дохот ка за пен зи о но и соци -
јал но оси гу ра ње. Нисам овај
фонд пуно раби ла, али сад су
сти гле годи не и здра вље ме
пома ло попу шта. Изви ња вам
се због тога!

Име и адре са 

позна ти редак ци ји

ПОЗИВ „БАНАТ СКЕ АКЦИ ЈЕ”

Бив ши бри га ди ри са Чар да ка, јави те се!

„Гнездо” Синтије д’Апри Свини

Два читаоца који до среде, 29. новембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Који је ваш
омиљени јесењи колач?”, наградићемо по једним примерком књи-
ге „Гнездо” Синтије д’Апри Свини. Најбоље одговоре ћемо објави-
ти у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књи-
жари „Вулкан”.

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

Беа, Мелоди, Џек и Лео
немају много тога заједнич-
ког – сем примамљивог
наследства које им је отац
оставио, а које ће им конач-
но припасти оног дана када
најмлађи међу њима напуни
четрдесет година. Једног
хладног поподнева у Њујор-
ку сви се кисело осмехују.
Троје млађих открива да је
Лео, себични заводник који
се управо вратио с рехаби-
литације, спискао очев новац.

Маске су спале, забора-
вљена непријатељства се про-
будила: био је то почетак рата
међу најближима, сукоба који
ће поново отворити старе
ране, разбити породичне
табуе, али и обновити везе

за које су мислили да су зау-
век прекинуте.

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ НОВИ НА РИ ОДР ЖА ЛИ ПРВИ ЗАЈЕД НИЧ КИ САСТА НАК 

ФОР МИ РА ТИ УДРУ ЖЕ ЊЕ ЛОКАЛ НИХ 
ПРЕД СТАВ НИ КА СЕД МЕ СИЛЕ?

Последњи састанци у
време комунистичке
Југославије

Пан чев ци су ускра ће ни
за инфор ма ци је о
важним дога ђа ји ма 

НВО Гра ђан ска акци ја Пан че -
во и Удру же ње гра ђа на за општу
кул ту ру и инфор ми са ње „Омни -
бус” одр жа ли су 20. новем бра
три би ну „Нови нар ство у Пан -
че ву данас”, на којој су уче -
ство ва ли нови на ри локал них
меди ја и интер нет пор та ла, као
и допи сни ци бео град ских
редак ци ја.

Циљ тог састан ка била је жеља
орга ни за то ра да се пан че вач ки
нови на ри на неки начин ује ди -
не, чешће сара ђу ју, међу соб но
кому ни ци ра ју и раз ме њу ју инфор -
ма ци је. Ненад Жив ко вић, нови -
нар сај та www.pancevo.city, рекао
је да има мно го пово да за то и
под се тио да су запо сле ни у меди -
ји ма у нашем гра ду послед њи
пут одр жа ва ли зајед нич ке састан -
ке пре три де сет годи на, у вре ме
кому ни стич ке Југо сла ви је.

Он је иста као да би локал ни
нови на ри могли  да раз го ва ра -
ју о томе шта ради ти уко ли ко
се суо че с при ти сци ма поли -
ти ча ра и како реа го ва ти у слу -
ча ју да се у неком од локал них
меди ја обја ви текст или при -
лог који је испод стан дар да
нови нар ске про фе си је.

Жив ко вић је рекао и да би
пан че вач ки нови на ри могли
зајед нич ки да орга ни зу ју раз -
не кам па ње и акци је који ма би
се обе ле жа ва ли важни дату ми,

као што је Међу на род ни дан
сло бо де меди ја.

Горан Јови чић, шеф Допи -
сни штва Радио-теле ви зи је Срби -
је, пред ло жио је да пан че вач ки
нови на ри фор ми ра ју зајед нич -
ко удру же ње. Он је иста као да
би се локал ни меди ји у том слу -
ча ју лак ше избо ри ли за пра вед -
ни ју рас по де лу нов ца наме ње -
ног за финан си ра ње про је ка та
у локал ним меди ји ма и лак ше
уче ство ва ли на разним медиј -
ским кон кур си ма.

Љиља на Спа сић, извр шна
дирек тор ка НВО Гра ђан ска
акци ја Пан че ва, рекла је да је
пред сед ник Неза ви сног дру -
штва нови на ра Вој во ди не
Недим Сеј ди но вић ана ли зи рао

рад пан че вач ких меди ја и да
је, изме ђу оста лог, закљу чио
да су Пан чев ци ускра ће ни за
инфор ма ци је о важним дога -
ђа ји ма у нашем гра ду. У њима
је, пре ма њего вим речи ма,
видљи во да нема неза ви сног и
истра жи вач ког нови нар ства.

Спа си ће ва је под се ти ла при -
сут не да је Гра ђан ска акци ја Пан -
че ва већ дуже вре ме суо че на са
забра ном да одр жа ва три би не у
про сто ри ма Град ске упра ве и
кул тур них инсти ту ци ја. Дода ла
је да је то нео сно ва но, јер ти про -
сто ри при па да ју свим гра ђа ни -
ма Пан че ва и рекла да оче ку је
да ће се та забра на уки ну ти.

Она је под се ти ла да су чла -
но ви Гру пе за сло бо ду меди ја,

коју чине неза ви сни нови на ри
из више редак ци ја у Срби ји,
сре ди ном овог месе ца посла ли
три на ест зах те ва Репу блич кој
вла ди и Народ ној скуп шти ни.
У њима се, изме ђу оста лог, тра -
жи да власт омо гу ћи пот пу ну
сло бо ду изве шта ва ња у Срби ји,
да се расве тле сви доса да шњи
напа ди на нови на ре, као и да
поли ти ча ри пре ки ну с напа ди -
ма на нови на ре и поку ша ји ма
да дис кре ди ту ју поје ди не при -
пад ни ке те про фе си је.

У тим зах те ви ма се инси сти -
ра и да се побољ ша поло жај
нови на ра, да Вла да Срби је усво -
ји додат не олак ши це за рад нови -
на, локал них и реги о нал них
меди ја итд. М. Глигорић

ПИСМО ЧИТА ТЕЉ КЕ

Струч ња ци и „струч ња ци”



ТРИ МЕСЕ ЦА ПОСЛЕ УДЕ СА НА ПУТУ ЗА ВЛА ДИ МИ РО ВАЦ

Зашто су поги ну ла три лица?

Држав но веће тужи ла ца, орга -
ни за ци ја које обје ди њу је све
основ не и више јав не тужи о це
у Срби ји, упу ти ло је зва ни чан
зах тев за саста нак с мини стром
финан си ја Душа ном Вујо ви -
ћем како би се раз го ва ра ло о
пове ћа њу пла та за оне који оба -
вља ју ту дужност.

У зах те ву ДВТ пише да у
наред ној годи ни није пла ни -
ра но пове ћа ње пла та они ма
који оба вља ју тужи лач ку функ -
ци ју иако су оне сма ње не пре
три годи не.

„Неја сно је због чега су само
носи о ци пра во суд них функ ци -
ја изу зе ти од пла ни ра ног пове -
ћа ња, одно сно вра ћа ња зара да
на ниво од пре 2014. годи не,
посеб но ако се узме у обзир да
се наве де но пове ћа ње одно си
и на буџет ске кори сни ке зако -
но дав не и извр шне вла сти.
Иако у пот пу но сти подр жа ва -
мо пове ћа ње пла та држав них
слу жбе ни ка и наме ште ни ка у
јав ним тужи ла штви ма, исти -
че мо да ће уко ли ко се ништа
не про ме ни, држав ни слу жбе -

ни ци у ран гу вишег и само -
стал ног савет ни ка у вишим и
апе ла ци о ним тужи ла штви ма
има ти већу основ ну пла ту од
заме ни ка јав ног тужи о ца у
основ ном и вишем јав ном
тужи ла штву. Тиме би се нару -

шио баланс у зара да ма, има -
ју ћи у виду сте пен сло же но -
сти посла и одго вор ност носи -
ла ца јав но ту жи лач ке функ ци -
је и тужи лач ких савет ни ка”,
пише изме ђу оста лог у писму
мини стру Вујо ви ћу.

Ту се може про чи та ти и став
Држав ног већа тужи ла ца да
пла та оних који оба вља ју ту
дужност није само еко ном ска
кате го ри ја, већ и мате ри јал на
гаран ци ја њихо ве само стал но -
сти. Због тога се, како сма тра
ДВТ, наја вље ним селек тив ним
пове ћа њем зара да за запо сле -
не који раде у дру гим дело ви -
ма вла сти дис кри ми ни шу јав -
ни тужи о ци и нару ша ва баланс
у систе му поде ле вла сти.

У писму ДВТ мини стру
финан си ја пише и да у ситу а -
ци ји када је држав ни буџет ста -
би лан, нема раз ло га да се не
пове ћа ју пла те основ ним и
вишим јав ним тужи о ци ма.
Исти че се и да то пове ћа ње не
би у вели кој мери опте ре ти ло
држав ни буџет.

Ни после више од три месе ца
од стра вич ног уде са на путу
Банат ско Ново Село – Вла ди -
ми ро вац који се дого дио 17.
авгу ста око 23 сата, још увек
није утвр ђе но шта је био узрок
те тра ге ди је, у којој су на лицу
места поги ну ле три осо бе, а
две су повре ђе не.

До ове несре ће је дошло
након што су се у пуној брзи ни
суда ри ли багер у коме су били
мушка рац и десе то го ди шњи
дечак и џип мар ке „туа рег” с
немач ком реги стра ци јом у коме
су се нала зи ли два мушкар ца
и јед на девој ка.

Уда рац је био толи ко јак да
се багер пре вр нуо и упао у обли -
жњи јарак, а „туа рег” се запа -
лио и потом се пре вр нуо на
кров. Лица која су била у њему
су изго ре ла, а када је дошла
поли ци ја, леше ви су били пот -
пу но угље ни са ни и није било
могу ће иден ти фи ко ва ти их.

Након ДНК ана ли зе на
Инсти ту ту за суд ску меди ци ну
утвр ђе но је да су у „туа ре гу”

стра да ли Дра ган Мла ден (44),
који је живео с поро ди цом у
Немач кој, а допу то вао је у
Банат ско Ново Село на одмор,
Вла ди мир Топић (37), ста нов -
ник тог места, и Дани је ла
Човић (42) из Доло ва, а у баге -
ру су повре ђе ни Дејан Масло -
ва рић (38) и његов десе то го -
ди шњи син.

Масло ва рић је хит но пре ве -
зен у пан че вач ку бол ни цу, а

његов син у Инсти тут за здрав -
стве ну зашти ту мај ке и дете та
у Бео гра ду. Живо ти им нису
били угро же ни. Пре ма писа њу
„Вечер њих ново сти”, Масло ва -
рић је возио багер тако касно
зато што је пре сао бра ћај не
несре ће радио том маши ном
неке посло ве за јед ног чове ка
на њего вом пла цу.

По инфор ма ци ја ма обја вље -
ним у меди ји ма, који су се

позва ли на изво ре из истра ге,
до несре ће је дошло када је
„туа рег”, који се кре тао изу зет -
но вели ком брзи ном, нале тео
на багер и уда рио пред њим
делом у зад њи део тог вози ла.

Засад се не зна да ли је багер
пре суда ра био осве тљен и да
ли је његов возач пре почет ка
вожње укљу чио рота ци о но све -
тло, што је морао да ура ди.
Уко ли ко то није ура дио, могу -
ће је да га возач „туа ре га” уоп -
ште није видео, с обзи ром на
то да се несре ћа деси ла на
делу пута који је сла бо осве -
тљен.

Пре ма инфор ма ци ја ма које
смо доби ли у Основ ном јав ном
тужи ла штву, после несре ће сија -
ли це с баге ра су ски ну те и одне -
те на вешта че ње у Наци о нал -
но-кри ми на ли стич ко-тех нич -
ки цен тар МУП-а Срби је, који
оба вља сва поли циј ска вешта -
че ња. Међу тим, резул та ти још
нису сти гли у Тужи ла штво, као
ни изве штај сао бра ћај не поли -
ци је.

ХРОНИКА
Петак, 24. новембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Запле ње но 3,3 кг
мари ху а не, 170 гра ма
херо и на, 53 гра ма
кока и на, 280 гра ма
амфе та ми на, као и
17 кома да екста зи ја 

У више акци ја спро ве де них у
поне де љак, 20. новем бра, на
тери то ри ји чита ве Срби је, поли -
цај ци су ухап си ли 93 осо бе, а
про тив 38 су под не ли кри вич -
не при ја ве. Сва хап ше ња су извр -
ше на у окви ру бор бе за сузби ја -
ње кри ми на ла и коруп ци је.

Међу ухап ше ни ма су и шест
поли ца ја ца, руко во ди о ци Поли -
циј ске ста ни це у Бачу и Поли -
циј ске испо ста ве у Кањи жи,
бив ши чел ник општи не Трсте -
ник, инспек тор Мини стар ства
за зашти ту живот не сре ди не,
запо сле ни у Мини стар ству
прав де, слу жбе ни ци у град ским
упра ва ма у Вра њу и Нишу и у
поре ским упра ва ма у Заје ча ру
и Лесков цу, као и више одго -
вор них лица у „ХИП–А зо та ри”
у Пан че ву и неки запо сле ни у
Елек тро ди стри бу ци ји у Нишу.

У окви ру бор бе про тив
општег кри ми на ла и кри јум -
ча ре ња нар ко ти ка укуп но је
ухап ше но 56 осо ба. Од њих је
запле ње но 3,3 кг мари ху а не,

МУП ИЗВЕО ВИШЕ АКЦИ ЈА ШИРОМ СРБИ ЈЕ

УХАП ШЕ НЕ 93 ОСО БЕ

170 гра ма херо и на, 53 гра ма
кока и на, 280 гра ма амфе та ми -
на, као и 17 кома да екста зи ја.
Од тих лица је оду зе то и 510
гра ма сме ше која се кори сти
за уве ћа ње коли чи не нар ко ти -
ка и осам диги тал них ваги ца.

Поли ци ја је тако ђе откри ла и
запле ни ла пет пишто ља, јед ну
ауто мат ску и две ловач ке пушке,
од којих јед на са опти ком, затим
1.582 кома да муни ци је раз ли -

Ауто-мото савез Срби је, Упра -
ва сао бра ћај не поли ци је МУП-
а Срби је и Асо ци ја ци ја тех -
нич ких пре гле да и ове годи -
не, од 20. до 25. новем бра,
спро во де акци ју „Исправ но
вози ло – без бед но вози ло”.

Током њеног тра ја ња воза -
чи ће моћи да про ве ре
исправ ност сво јих ауто мо би -
ла у сто цен та ра за тех нич ке

пре гле де у више од шезде -
сет гра до ва широм Срби је.
О томе који цен три уче ству -
ју у акци ји воза че ће оба ве -
шта ва ти сао бра ћај ни поли -
цај ци, а важно је напо ме ну -
ти и то да ће кон тро ле тех -
нич ке исправ но сти вози ла
бити бес плат не.

Ова акци ја је изу зет но зна -
чај на с обзи ром на то да су
ауто мо би ли који се возе у
Срби ји због ниске купов не
моћи наших воза ча ста ри и
чешће се ква ре него нови
четво ро точ ка ши које се возе
по Евро пи. Иако засад нема
пре ци зних пода та ка о томе

коли ко је сао бра ћај них несре -
ћа иза зва но због неис прав -
но сти вози ла, сигур но је да
је тај број вели ки.

Резул та ти доса да шњих
акци ја „Исправ но вози ло –
без бед но вози ло” пока за ли су
да су на испи та ним ауто мо -
би ли ма нај че шће били неис -
прав ни упра вљач ки систе ми,
коч ни це и осве тље ње.

У тек сту изме на и допу на
Зако на о без бед но сти сао бра -
ћа ја који уско ро тре ба да буде
усво јен у Скуп шти ни Срби је
пише и то да ће воза чи убу ду -
ће мора ти јед ном годи шње да
„дове ду у исправ но ста ње ауто -
мо би ле”, а да ће они који возе
ауто мо би ле ста ри је од пет на -
ест годи на, то мора ти да ура -
де два пут годи шње. Инфор -
ма ци је о томе који тех нич ки
цен три су укљу че ни у ову акци -
ју могу се наћи на интер нет
стра ни ци www.amss.org.rs, а
могу се доби ти и на број теле -
фо на Опе ра тив ног цен тра
Ауто-мото саве за Срби је 1987.

ДО ПЕТ КА АКЦИ ЈА 
„ИСПРАВ НО ВОЗИ ЛО – БЕЗ БЕД НО ВОЗИ ЛО”

Бес плат ни тех нич ки
пре гле ди за ауто мо би ле

чи тих кали ба ра, јед ну екс пло -
зив ну напра ву са око 60 гра ма
пла стич ног екс пло зи ва и јед ну
тром блон ску мину. Од осум њи -
че них је оду зе то и осам вози ла,
један мотор, тор ба са ала том и
софи сти ци ра ним уре ђа јем за
оби ја ње вози ла, 16 мобил них
теле фо на и одре ђе на коли чи на
ком пју тер ске опре ме.

У окви ру бор бе за сузби ја -
ње коруп ци је и при вред ног

кри ми на ла ухап ше но је 37
осо ба због посто ја ња осно ва
сум ње да су у пери о ду од 2009.
годи не до данас извр ши ли
више кри вич них дела који ма
су при чи ни ли ште ту буџе ти -
ма Репу бли ке Срби је, АП Вој -
во ди не, више локал них само -
у пра ва и дру гим при вред ним
субјек ти ма и физич ким лици -
ма у укуп ном изно су од
8.350.106 евра.

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ВАЖАН ЈУБИ ЛЕЈ

Пан че вач ки бор ци
били на Бати ни

Страну припремио
Михајло

Глигорић

Деле га ци ја пан че вач ке орга -
ни за ци је Удру же ња бора ца
Народ но о сло бо ди лач ког
рата ових дана је при су ство -
ва ла обе ле жа ва њу 73-годи -
шњи це Батин ске бит ке,
осам на е сто днев ног суко ба
пар ти за на и црве но ар ме ја -
ца про тив наци стич ких вој -
ни ка, у коме је поги ну ло
више од 2.000 људи. Пан че -
вач ки бор ци су били део тог
дога ђа ја захва љу ју ћи помо -
ћи ЈКП-а „Зеле ни ло”.

Батин ска бит ка је била од
јед на од нај ва жни јих бита ка
у нашој земљи током Дру гог
свет ског рата. До ње је дошло
због тога што су наци сти хте -
ли да зау ста ве про бој пар ти -
за на и црве но ар ме ја ца и да

тако омо гу ће повла че ње
немач ке арми је у прав цу Сло -
ве ни је и Аустри је.

АКЦИ ЈА МИНИ СТАР СТВА ТРГО ВИ НЕ

Зашти та деце и 
мла дих на интер не ту 

У жељи да још више допри -
не се зашти ти деце и мла дих
од напа да на интер не ту и да
саве ти ма помог не њима и
њихо вим роди те љи ма, Мини -
стар ство трго ви не, тури зма
и теле ко му ни ка ци ја покре -
ну ло је веб-сајт www.pamet-
noibezbedno.gov.rs и отво ри -
ло теле фон ску лини ју 19833.

На том сај ту се, изме ђу
оста лог, могу про чи та ти одго -

во ри на пита ња у вези са
узне ми ра ва њем на интер не -
ту и саве ти о томе шта ради -
ти уко ли ко се тако нешто
дожи ви. Могу ће је и директ -
но при ја ви ти узне ми ра ва ње,
а дирек то ри основ них и сред -
њих шко ла могу позва ти
пред став ни ке Наци о нал ног
цен тра за без бед ност деце на
интер не ту да одр же пре да -
ва ње о овој теми.

ЗАХ ТЕВ ЗА МИНИ СТРА ФИНАН СИ ЈА

Тужи о ци тра же пове ћа ње пла та



ОИ „Надел” је на редов ној
годи шњој мани фе ста ци ји
„Изви ђач ки строј”, одр жа ној
сре ди ном новем бра у Ваље -
ву, четвр ту годи ну заре дом
добио вред но при зна ње под
нази вом „Одред орло ва”, које
се доде љу је нај бо љим једи ни -
ца ма у држа ви. Успех доби ја
на зна ча ју ако се зна да су у
тај елит ни круг ушли још једи -
но Бечеј ци.

На тај начин Савез изви ђа ча
Срби је вред ну је рад одре да у
одла зе ћој годи ни, а поред добре
орга ни зо ва но сти, посеб ну
пажњу посве ћу је ква ли тет ном
спро во ђе њу про гра ма, као и

сарад њи с дру гим једи ни ца ма
код нас и у ино стран ству.

Чла но ви ОИ „Надел” су током
целе годи не били изу зет но
актив ни у свим сег мен ти ма –

од редов ног одр жа ва ња саста -
на ка, пре ко рада с поле тар ци -
ма, до одла за ка на табо ро ва ње.
Поред тра ди ци о нал них акци ја
„Дани дру же ња” и Мемо ри јал

„Иви ца Пра њић”, били су успе -
шни дома ћи ни Држав ног изви -
ђач ког више бо ја, а уго сти ли су
и дра ге при ја те ље из Грч ке. На
разним так ми че њи ма осво је ни
су број ни пеха ри.

После све ча ног чина доде ле
при зна ња у Цен тру за кул ту ру
Ваље ва Стар чев ци су оби шли
тај пре ле пи град, а акце нат је
ста вљен на његов аутен тич ни
ста ри део – Тре шња ру. Након
успо на до спо ме ни ка Сте ва ну
Фили по ви ћу усле дио је и оби -
ла зак Мар ко вих сто ли ца и пре -
ле пог види ков ца, ода кле се
шири изу зе тан поглед на пано -
ра му целог места.

Како би помо гли
што бржем оздра -
вље њу сугра ђа ни на
Нена да Гаве, Долов -
ци поку ша ва ју на
раз не начи не да
обез бе де нео п хо дан
новац за њего во
лече ње. Одре ђе на
сво та при ку пље на
је у петак, 17.
новем бра, на жур -
ки уз музи ку деве -
де се тих годи на про -
шлог века у орга -
ни за ци ји Месне
зајед ни це и Дома кул ту ре.

Нажа лост, тих 24.000 дина -
ра неће реши ти про блем два -
де сет де ве то го ди шња ка обо -
ле лог од тумо ра лим фних чво -
ро ва, који је при том и отац
дво је деце. Ипак, раду је то
што је овај дога ђај хума ни -
тар ног карак те ра, назван
„Доло во за Гаву”, само први
у низу, а ини ци рао га је пред -
сед ник локал не месне скуп -
шти не Дра го слав Гли го ри јев.
Нај ви ше тру да у орга ни за ци -
ју је уло жи ла чла ни ца те
инсти ту ци је Миља на Царан,
а вео ма се иста као и волон -
тер Иван Миле но вић.

Акци ја се наста вља већ у
петак, 24. новем бра, од 19.30,

када ће у Дому кул ту ре бити
при ре ђе но вече вла шке и
румун ске музи ке. Вели ки кон -
церт КУД-а „Банат ски вез” на
про гра му ће бити у сре ду, 29.
новем бра, од 19 сати, а још
јед на жур ка за Нена да биће
одр жа на у петак, 1. децем -
бра, у 22 сата.

Орга ни за то ри пози ва ју све
пле ме ни те људе да дају допри -
нос како би овај мла ди живот
био сачу ван.

ТРЕ ЋА ФАЗА ИЗГРАД ЊЕ ОМО ЉИЧ КЕ КАНА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

Поста вља ње глав ног вода у два кра ка
Већ три годи не у Омо љи ци
тра ју радо ви на изград њи
фекал не кана ли за ци је. Пре
изве сног вре ме на поче ла је тре -
ћа фаза, која под ра зу ме ва завр -
ше так поста вља ња глав ног вода.

Тај посао тре ба да буде окон -
чан за деве де сет рад них дана,
а тешке маши не су од пре јед -
ног месе ца рас по ре ђе не у два
кра ка – у Ули ци патри јар ха
Арсе ни ја Чар но је ви ћа (на поте -
зу од земљо рад нич ке задру ге
до скре та ња за Ива но во), као и
у Ули ци Петра Кочи ћа. Инве -
сти ци ју води ЈП „Урба ни зам”,
а посао је добио „Фин нет”, који
је као поди зво ђа ча анга жо вао
фир му „Хидро вод”. Пла ни ра -
но је да се у овој фази пре ђе
око три кило ме тра тра се, што
ће кошта ти изме ђу два де сет пет
и три де сет мили о на дина ра. То

зна чи да ће све у куп но бити
ура ђе но бли зу седам кило ме -
та ра глав ног вода, што је нај -
ве ћи удео у целој овој капи -
тал ној инве сти ци ји.

Пре ма речи ма пред сед ни -
ка Скуп шти не Месне зајед ни -
це Омо љи ца Душа на Луки ћа,

вре ме пого ду је радо ви ма, јер
нема кише, па се све одви ја
вео ма брзо, с тек поне ким про -
бле мом.

– На јед ном месту пре се че на
је водо вод на инста ла ци ја, за чију
сана ци ју су била нео п ход на три-
чети ри дана. Да не би дошло до

хава ри је, мора ли смо за који
метар да одсту пи мо од про јек -
та. Мали про блем је скла ди -
ште ње иско па не земље, али
дови ја мо се, па део одно си мо
на депо ни ју, део на хипо дром.
Поред тога, још јед ном оба ве -
шта вам гра ђа не да ће сви пору -
ше ни пре ла зи бити вра ће ни у
прво бит но ста ње, а ко год се
сма тра оште ће ним, може то да
рекла ми ра у Месној зајед ни ци
или у кому нал ном пред у зе ћу.
Засад је било тек неко ли ко сит -
них при ја ва – иста као је Лукић.

Први човек Месне зајед ни -
це наја вио је да ће, ако све и
даље буде ишло по пла ну, за
отпри ли ке две годи не бити ура -
ђен пре чи стач отпад них вода,
а одмах затим би кре ну ло и
при кљу чи ва ње кори сни ка на
кана ли за ци ју.

Банат ски Бре сто вац: Пре ли -
ми нар ни скуп пово дом инте -
ре со ва ња немач ке ком па ни -
је за откуп кор ни шо на одр -
жан је у субо ту, 18. новем -
бра, у Месној зајед ни ци. Ових
дана тре ба да поч не заме на
про зо ра на школ ској згра ди.

Банат ско Ново Село: Књи га
Сини ше Који ћа под насло -
вом „Ко је био Нико ла Зега”
пред ста вље на je у петак, 17.
новем бра, у про сто ри ја ма
Срп ско-цин цар ског дру штва
у Бео гра ду. Кон церт ансам -
бла „Бело плат но” одр жан је
у неде љу, 19. новем бра, у
Дому кул ту ре.

Доло во: Хума ни тар на жур ка
с музи ком из деве де се тих
годи на про шлог века при ре -
ђе на је у петак, 17. новем бра,
у Дому кул ту ре, с циљем да
се при ку пи новац за лече ње
Нена да Гаве. Тим пово дом већ
у петак, 24. новем бра, од 19.30,
у Дому кул ту ре биће одр жа но
вече вла шке и румун ске музи -
ке, а вели ки кон церт КУД-а
„Банат ски вез” биће на про -
гра му у сре ду, 29. новем бра,
од 19 сати.

Гло гоњ: Пре ли ми нар ни скуп
пово дом инте ре со ва ња немач -
ке ком па ни је за откуп кор -
ни шо на одр жан је у петак,
17. новем бра, у Дому кул ту -
ре. На истом месту у неде љу,
26. новем бра, пола зни ци ма
кур са румун ског јези ка биће
уру че не дипло ме.

Ива но во: Књи жев но вече
Нема ње Рота ра одр жа но је у
неде љу, 19. новем бра, од 19
сати, у про сто ри ја ма Дома
кул ту ре. На истом месту у
субо ту, 25. новем бра, од 18
сати, биће при ре ђе на хума -
ни тар на при ред ба; ула зни ца
ће кошта ти сто дина ра, а сав
при ход биће упо тре бљен за
лече ње пето го ди шње Сање
Јели си је вић, тешко обо ле ле
од тумо ра на плу ћи ма.

Јабу ка: У току су радо ви на
кана ли за ци ји, а поно во је очи -
шће на депо ни ја. Пово дом
Свет ског дана дете та, обе ле -
же ног у поне де љак, 20. новем -
бра, у дво ра ни „Апо ло”, уче -

ни ци ОШ „Гоце Дел чев” изве -
ли су при го дан реци тал на
маке дон ском јези ку. Три би -
на „Спор том про тив нар ко -
ма ни је” биће одр жа на у петак,

24. новем бра, од 18 сати, у
Дому кул ту ре, у орга ни за ци -
ји те уста но ве, Месне зајед -
ни це, Град ске упра ве и „Срп -
ске Спар те”, а уче ству ју и шко -
ла и спор ти сти из Јабу ке.

Кача ре во: Пово дом Свет ског
дана дете та, обе ле же ног у
поне де љак, 20. новем бра, у
дво ра ни „Апо ло”, пред ста ву
на маке дон ском јези ку изве -
ла је Драм ска дру жи на „Видо -
је Дој чи нов ски Даска лот”, која
ради при кача ре вач ком удру -
же њу „Вар дар”. Голу бар ско
дру штво СС-79 у субо ту, 25.
новем бра, при ре ђу је тра ди -
ци о на лан бал.

Омо љи ца: Пре ли ми нар ни
скуп пово дом инте ре со ва ња
немач ке ком па ни је за откуп
кор ни шо на одр жан је у субо -
ту, 18. новем бра, у Месној
зајед ни ци. Чуве ну кафа ну
„Шаран” одне дав но је под
закуп узео Одбој ка шки клуб
„Мла дост 1973”, како би тиме
поку шао да обез бе ди новац
за лига шко так ми че ње.

Стар че во: У орга ни за ци ји Дру -
штва пче ла ра, у сре ду, 22.
новем бра, у све ча ној сали
Месне зајед ни це про фе сор
бео град ског пољо при вред ног
факул те та Мила дин Шевар -
лић гово рио је о мера ма
аграр не и рурал не поли ти ке
у Срби ји и декла ра ци ји о
ГМО. Дали бор Мер гел одр -
жао је пре да ва ње под нази -
вом „Исто ри ја стар че вач ког
школ ства” у петак, 17. новем -
бра, у ККК-у, а у истом про -
сто ру у четвр так, 23. новем -
бра, од 19 сати, Пре драг Стан -
ко вић испри ча ће „При чу о
све ми ру”.

Петак, 24. новембар 2017.
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Месне актуелности 

Позив инте ре сен ти ма
на децем бар ску 
пре зен та ци ју 
у Град ској упра ви

Пред ност ће има ти
поро дич на 
газдин ства

Ком па ни ја „Карл Кун”, која се
већ три ста годи на успе шно бави
про из вод њом сир ћа, кон зер ви
и сен фа, од пре неко ли ко годи -
на отку пљу је кра став це кор ни -
шо не пољо при вред ни ка у Срби -
ји, тач ни је у Срем ској Митро -
ви ци и окол ним мести ма.

С наме ром да сре ди ном
децем бра при ре ди пре зен та ци -
ју заин те ре со ва ни ма за коо пе -
ра ци ју у вези с тим послом,
поме ну та немач ка фир ма је
кон так ти ра ла са запо сле ни ма
у град ском Секре та ри ја ту за
пољо при вре ду, чији је начел -
ник Зоран Грба тим пово дом
одр жао прелиминарнe ску по ве
у три села про те клог викен да.

Увер ти ре у три места
У Дому кул ту ре у Гло го њу у
петак, 17. новем бра, оку пи ло
се два де се так пре вас ход но чла -
но ва тамо шњег удру же ња повр -
та ра. Они су пока за ли инте ре -
со ва ње за сарад њу, а као нај -
по зи тив ни ју ствар виде ли су
сигу ран откуп и гаран то ва ну
цену. Зани ма ли су се и за неки
при мер добре прак се, као и за
еле мен те уго во ра.

Сутра дан је у омо љич кој
месној зајед ни ци било десе так
већ иску сних повр та ра слич -
ног раз ми шља ња, а потом се
међу исто толи ко Бре стов ча на
роди ла иде ја о ини ци ја ти ви за
осни ва ње задру ге. Пред став ник
локал не само у пра ве сло жио се

СЕЛО

НА ВИДИ КУ ДОЛА ЗАК ПОЗНА ТЕ МУЛ ТИ НА ЦИ О НАЛ НЕ КОМ ПА НИ ЈЕ

НЕМ ЦИ НАМЕ РА ВА ЈУ ДА ОТКУ ПЉУ ЈУ 
НАШЕ КОР НИ ШО НЕ

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ХУМА НИ ТАР НА АКЦИ ЈА У ТОКУ 

Доло во за Гаву

да би на тај начин однос с буду -
ћим отку пљи ва чи ма био знат -
но олак шан, а било би реал но
оче ки ва ти и да Град тако нешто
мак си мал но подр жи у виду
разних олак ши ца.

На сва три ску па начел ник
град ског Секре та ри ја та за пољо -
при вре ду иста као је да ова еми -
нент на ком па ни ја као циљ ну
гру пу види поро дич на газдин -
ства на пар це ла ма до јед ног
хек та ра, а да би њихо ва била и
ком плет на логи сти ка – од семе -
на и хеми је, пре ко агро но ма,
до отку па.

– Пред став ни ци те немач ке
фир ме с цен тра лом у Хам бур -
гу недав но су нас замо ли ли да
о њихо вим потре ба ма оба ве -
сти мо потен ци јал не инте ре сен -
те. Зауз врат смо доби ли инфор -
ма ци ју о њихо вом посло ва њу,
које се про те же од Фран цу ске
до Тур ске, рачу на ју ћи и Босну
и Хер це го ви ну и Срби ју. Кад
нас им је дистри бу тив ни цен -
тар у Срем ској Митро ви ци, у
чијој око ли ни је ове годи не
про из вод ња кор ни шо на засно -
ва на на 16 хек та ра, углав ном

по тех но ло ги ји хори зон тал них
флет-фоли ја, уз при но се изме -
ђу 20 до 40 тона по хек та ру.
Кори шћен је и тако зва ни шпа -
лир, а тамо је поме ну та број ка
ишла и до 90 тона. При ме ра
ради, у послу је и митро вач ки
КПЗ, који на око 4,5 хек та ра у
току тро ме сеч не сезо не днев -
но зара ђу је од 1.500 до 2.000
евра – каже Грба.

Гаран то ва ни откуп и цена
Он је наго ве стио да ће на поме -
ну тој пре зен та ци ји бити поде -
ље ни при мер ци уго во ра инте -
ре сен ти ма, који ће, уко ли ко се
одлу че на сарад њу, након тога
кон так ти ра ти искљу чи во с
Нем ци ма.

– Наме ра ове ком па ни је на
нашој тери то ри ји јесте да обез -
бе ди око 30.000 тона кор ни шо на
годи шње. За поче так би да засну -
ју про из вод њу на пет хек та ра, а
потом би се ишло корак по корак.
Нај ма ња повр ши на коју спо ми -
њу је 20 ари, док је стан дард на
цена око 80 цен ти по кило гра -
му за прву кла су кор ни шо на.
Спо ме нуо сам им и то да смо
рани је уста но ви ли потре бу за

хлад ња чом и мини-кван та шем,
за шта су се тако ђе заин те ре со -
ва ли, буду ћи да се овде секу
мно ги тран спорт ни путе ви. У
томе би сасвим сигур но има ли
и сву могу ћу подр шку Гра да.
Што се наших повр та ра тиче,
вели ка пред ност овог потен ци -
јал ног посла био би уго во ре ни
откуп, као и обез бе ђе ње цело -
куп не логи сти ке, чиме би про -
из во ђа чи сте кли неку врсту ста -
бил но сти, то јест почет ни обрт -
ни капи тал, што би им било од
вели ке помо ћи и при ли ком
изла ска на раз не кон кур се за
суб вен ци је – исти че Грба.

Напо слет ку је у сва три места
напра вљен спи сак за децем -
бар ску пре зен та ци ју немач ке
ком па ни је у Град ској упра ви,
под нази вом „Пону да малим
газдин стви ма за уго во ре ну про -
из вод њу и откуп кор ни шо на на
повр ши на ма до јед ног хек та ра
по газдин ству”.

Позив је отво рен и за све
дру ге заин те ре со ва не, а „Пан -
че вац” ће их бла го вре ме но оба -
ве сти ти о тач ном дату му дога -
ђа ја.

ВЕЛИ КО ПРИ ЗНА ЊЕ ОДРЕ ДУ ИЗВИ ЂА ЧА „НАДЕЛ”

Нај бо љи „орло ви” су из Стар че ва



ПИЈА НИ СТИ УЈЕ ДИ ЊЕ НИ У ЗАШТИ ТИ ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Музи ком про тив кли мат ских про ме на

КУЛТУРА
Петак, 24. новембар 2017.
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Културни телекс
НА ФЕСТИВАЛУ ХУМОРА И САТИРЕ У РАКОВИЦИ

ДРАГАШУ „САТИРИЧНИ ШТАП” 
ЗА КАРИКАТУРУ

Додељене награде
и за најбољу кратку
причу, песму 
и афоризам

На другом Фестивалу хумора
и сатире под називом „Велика
празнина за велики лет”, одр-
жаном у Центру за културу и
образовање Раковица 16. и 17.
новембра, злато за најбољу
карикатуру освојио је илустра-
тор и карикатуриста из Панче-
ва Никола Драгаш.

У последња три месеца он је
добио четири награде, а ово је
први пут у његовој каријери да
је првонагра ени.

- Леп је осећај кад добијете
неко признање, али самим тим
то ствара код вас и већу одго-
ворност према свему томе што
радите, јер самим тим што сте
награђени вама је указана нека
врста поверења да то што ради-
те има неког смисла и квали-
тета и да то треба да настави-
те. Искрено, не цртам због
награда, већ зато што ме црта-
ње чини срећним – рекао је
Никола Драгаш. Он је истакао
да је „Сатирични штап” за њега
посебно признање, јер је тро-
феј право уметничко дело.

Стручни жири у саставу ака-
демик Павле Ковачевић, Алек-

Сум њи во лице

РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ У РЕЦИТОВАЊУ

Стихови на страним
језицима

МОЈ избор МОЈ

Неве на Цако вић, 

сту дент ки ња књи жев но сти

ПРЕД СТА ВА: „Сум њи во лице”
спа да у кла сик срп ске дра -
ма тур ги је. Рефлек тор теа тар
је поста вио на сце ну комад
који је рађен по тек сту, али и
о самом делу Бра ни сла ва
Нуши ћа. Ово све вре ме но дело
напи са но је 1888. годи не, а
на сво је прво изво ђе ње чека -
ло је чита вих 35 годи на. Зашто
се то деси ло и зашто се ништа
није про ме ни ло у 2017. годи -
ни? Ово је пред ста ва о вечи -
тим про ме на ма и дожи вот -
ном чека њу на њих. Али и о
гени јал но сти писца који је
дијаг но сти ко вао дру штво
Срби је, а чија про це на и даље
важи у 21. веку.

КЊИ ГА: „Хобит”, ремек-дело
Џ. Р. Р. Тол ки на, гово ри о
Бил бу Бегин су, који кре ће у
аван ту ру са чароб ња ком Ган -
дал фом и три на ест пату ља -
ка. Овај хобит пре ки да веко -
ви ма дугу тра ди ци ју сво је
вели ке и зна чај не поро ди це,
напу шта удо бан и топли дом
у Окру гу и кре ће на путо ва -
ње свог живо та. Са сво јим
сапут ни ци ма се упу ћу је ка
Самот ној пла ни ни како би је
осло бо ди ли од Сма у га, вели -
ког и опа сног зма ја, који је
запо сео дом мно гим патуљ -
ци ма. Бил бо, неспре тан и
несна ђен, ипак се про на ла зи

у уло зи про вал ни ка дру жи -
не, поме ра гра ни це сво је издр -
жљи во сти и изне на ђу је како
себе, тако и све оста ле сво јом
неве ро ват ном упор но шћу.

ФИЛМ: „Дру штво мртвих
песни ка” је филм који ме је
упу тио на сту ди је књи жев -
но сти. Робин Вили јамс тума -
чи уло гу либе рал ног про фе -
со ра Китин га који дола зи да
пре да је у јед ној крај ње кон -
зервативнoj мушкој гим на -
зи ји. Про фе си ју пре да ва ча
диже на виши ниво и пре у -
зи ма уло гу мен то ра мла дим
сту ден ти ма. Он их је учио
мно го више од књи жев но -
сти, учио их  је живо ту и
пока зао им за шта су све спо -
соб ни. Неве ро ват на је Китин -
го ва страст и љубав коју осе -
ћа пре ма књи жев но сти, она
је за њега као вода и ваздух.
Нео п ход на је и кључ на за
чове чан ство.

Страну припремила 

Мирјана Марић
Величковић

Пред ста ве
Четвр так, 23. новем бар, 11 сати, Кул тур ни цен тар: госто ва -
ње пред ста ве „Шкр ти бер бе рин” Алек сан дра Попо ви ћа.

Сре да, 29. новем бар, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра:
позо ри шна пред ста ва „Мој деда је аут” Душа на Јан ко ви ћа.

Музи ка
Четвр так, 23. новем бар, 18.30, Музич ка шко ла: музич ки
колаж „Музич ког кут ка Габи Дин’”.

Петак, 24. новем бар, 19 сати, Кул тур ни цен тар: кон церт
„Кора ком тра ди ци је 2017”. Насту па КУД „Нео лит” Стар че во.

Петак, 24. новем бар, 21.30, дво ра на „Апо ло” Дома омла ди -
не: кон церт саста ва „Зона Б”, спе ци јал ни гости Дејан Цукић
и Иван Алек си је вић.

Субо та, 25. новем бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” Дома омла -
ди не: кон церт бен да „Брко ви”.

Субо та и неде ља, 25. и 26. новем бар, 9 сати, Кул тур ни цен -
тар: „International Festival Dance Open Pančevo”.

Недеља, 26. новембар, 17 сати, Дом војске: концерт дечјих
ансамбала КУД-а „Станко Пауновић НИС–РНП”.

Уто рак, 28. новем бар, 19 сати, Музич ка шко ла: јав ни час
уче ни ка Музич ке шко ле.

Уто рак, 28. новем бар, 21 сат, фоа је Кул тур ног цен тра: вече
сал се.

Темат ски про грам
Уто рак, 28. новем бар, 19 сати,чита о ни ца Град ске библи о -
те ке: пред ста вља ње књи ге „Увод у фило зо фи ју рели ги је” др
Зора на Кин ђи ћа.

сандар Чотрић и Витомир Тео-
филовић бирао је најбоље радо-
ве у областима карикатуре,
кратке приче, песме и афори-
зма, за које су додељене брон-
зана, сребрна и златна дипло-
ма. Победник у свакој катего-
рији добио је и уникатни сати-
рични штап, рад академског
вајара Стеле Марковић. Иза-

У дво ра ни Кул тур ног цен тра
Пан че ва у сре ду, 29. новем бра,
биће оди гра на позо ри шна пред -
ста ва „Мој деда је аут” Душа на
Јан ко ви ћа.

Комад „Мој деда је аут”
декон стру и ше поро дич не одно -
се и испи ту је гра ни це искљу -
чи во сти и раз у ме ва ња. Јуна ци
ове дра ме откри ва ју коли ко су

запра во спрем ни да се мења ју,
упо зна ју и при хва те раз ли чи -
тост када је она део њихо ве
поро ди це. У пред ста ви игра ју
Борис Ком не нић, Сло бо дан
Бода Нин ко вић, Љубин ка Кла -
рић, Мило рад Дамја но вић,
Суза на Лукић и Срђан Дедић.

Два нај бр жа чита о ца који
поша љу СМС пору ку у петак,

24. новем бра, у 11 сати, награ -
ди ће мо са по две кар те за пред -
ста ву „Мој деда је аут”, које ће
моћи да пре у зму на биле тар -
ни ци Кул тур ног цен тра.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је
сле де ће: уку цај те КО (раз мак)
пред ста ва (раз мак) име и пре -
зи ме и поша љи те на 1201. Бру -
то цена СМС-а изно си 39,48

дина ра у ВИП мре жи, 39,60
дина ра у Теле нор мре жи и
38,64 дина ра у мт:с мре жи.

Да би скре ну ла пажњу на еко -
ло шке про бле ме, ком по зи тор -
ка и пија нист ки ња Лола Перин
осми сли ла је про је кат под нази -
вом „Climate Keys”, с циљем да
се умет ни ци и струч ња ци из
чита вог све та укљу че у бор бу
про тив кли мат ских про ме на.
Она се овом тема ти ком бави
од 2005. годи не, а од 2013. ком -
по ну је искљу чи во на тему очу -
ва ња живот не сре ди не.

У Кул тур ном цен тру Пан че -
ва у четвр так, 16. новем бра,
овим пово дом одр жан је кон -
церт под истим нази вом, који
је у нашем гра ду орга ни зо ва ла
проф. Мари ја Лиге ти Балинт
из Музич ке шко ле „Јован Бан -
дур”. Она је нашим сугра ђа ни -
ма при ре ди ла кон церт с пажљи -
во бира ним нуме ра ма које су

на неки начин у вези с при ро -
дом, након чега је усле дио раз -
го вор с при сут ни ма.

Публи ци се прво обра ти ла Лола
Перин путем видео-пору ке и
изра зи ла вели ко оду ше вље ње што
се и Пан че во при дру жи ло поме -
ну тој акци ји, с обзи ром на то да
се овај град због инду стри је суо -
ча ва с вели ким зага ђе њем.

Она је иста кла да се сва три -
де сет три кон цер та у девет
зема ља деша ва ју у пери о ду одр -
жа ва ња свет ске Кон фе рен ци је
кли мат ских про ме на UN
COP23 у Бону и да је циљ да
се што већи број пија ни ста,
ком по зи то ра, као и струч ња ка
за зашти ту живот не сре ди не
укљу чи у овај про је кат. Иде ја

је да људи поч ну да раз ми -
шља ју о зашти ти живот не сре -
ди не и да пону де сво ја реше -
ња у бор би с кли мат ским про -
ме на ма.

Након кон цер та одр жан је и
еду ка тив ни део, у којем су уче -
ство ва ле Јован ка Вићен тић и
Ната ша Секу лић, про фе сор ке
Тех нич ке шко ле „23. мај” Пан -
че во, које су гово ри ле о кли -
мат ским про ме на ма, о ефек ту
ста кле не баште, гасо ви ма који
нару ша ва ју ста ње у атмос фе -
ри, као и о фак то ри ма што
дово де до про ме на у кли ми.

Пан чев ци су овом при ли ком
пока за ли вели ку заин те ре со -
ва ност за тему и поде ли ли с
при сут ни ма нека сво ја реше -
ња и начи не на које они шти те
сво ју живот ну сре ди ну.

Паланке. Подгорички књижев-
ник Владислав Влаховић добио
је златну диплому из области
сатирична песма, као и при-
знање „Победник победника
фестивала 'Велика празнина за
велики лет'”.

Ове године је на такмичење
стигло више од триста радова из
Србије и земаља у окружењу.

ЗА НАЈ БР ЖЕ ЧИТА О ЦЕ

Дели мо кар те за пред ста ву „Мој деда је аут”

Кон цер том који је одр жан у
субо ту, 18. новем бра, у „Апо -
лу”, обе ле жен је шести рођен -
дан пан че вач ког саста ва „Бас
и сте га”.

Рођен дан ску свир ку отво рио
је пан че вач ки музи чар Сава
Марин ко вић, који је изво дио
сво ју аутор ску музи ку, а за њим
је насту пио мађар ски састав
„Сар ди не ли”, који је настао
раних деве де се тих годи на. Бенд
изво ди спејс-рок музи ку, а
познат је по сјај ним импро ви -
за ци ја ма фронт ме на Сика та,
које су наши сугра ђа ни први

пут могли да чују. Овим насту -
пом атмос фе ра се загре ја ла за
„Бас и сте гу”, којем се на сце -
ни као гост при дру жио и бив -
ши баси ста и при ја тељ бен да
Миро слав Секу лић Бата. Насту -
пи ла је и Сања Угр чић, која је
вокал на новом син глу „Анка -
ра”, обја вље ном у авгу сту ове
годи не.

Бенд „Бас и сте га” настао је
2011. годи не, а данас га чине
Дра ган Гале Вла јић (гита ра,
вока ли), Сте ван Ђор ђе вић (бас),
Мари на Гру јић (синт) и Сини -
ша Сту пар (буб ње ви).

СВИР КА У „АПО ЛУ”

Обе ле жен шести рођен дан бен да „Бас и сте га”

брани су и радови за похвалу у
свакој области.

Златну диплому из области
карикатуре добио је Никола
Драгаш. Из области кратка сати-
рична прича златну диплому је
добила Лела Милосављевић из
Ужица, а златну диплому за
афоризам освојио је Милојко
Стојковић из СмедеревскеУ читаоници Градске библи-

отеке Панчево у суботу, 25.
новембра, биће одржана пета
„Стиховизија”, регионално
такмичење у рецитовању на
страним језицима и језици-
ма националних мањина за
ученике средњих школа.

Том приликом биће иза-
брано двадесет најбољих так-
мичара из Панчева, Ковина,
Ковачице и Алибунара, који
ће се наћи у финалу такми-
чења у уторак, 28. новембра.

На финалној вечери, поред
жирија, и публика ће бирати
свог победника. „Стиховизи-
ју” организују удружење „Лас

хентес” и Градска библиотека
уз подршку Града Панчева.
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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 ОД 2. ДО 30. НОВЕМБРА

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

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

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

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

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

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

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

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

Цена: 350 динара (у цену је укључено и вађење крви)

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА УРИНА (физичко-хемијски преглед
урина)

Цена: 200 динара 

ПАКЕТ 4 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:  
Т3 - цена:  400 динара, Т4  - цена:  400 динара

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: 

TSH - цена: 450 дин. fT4 - цена: 450 дин. fT3 - цена: 450 дин.

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

PSA - цена: 650 динара,  fPSA - цена: 750 динара

УРОЛОШКИ 
ПРЕГЛЕД 

др Небојша Тасић 
Општа болница

Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”



ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Захла ђе ње ће вам доне ти мање
про бле ме са сину си ма и повре -
ме не гла во бо ље, али то вас неће
спре чи ти да се мак си мал но анга -
жу је те на послов ном пла ну.
Могућ сусрет са ста ром љуба -
вљу.

Мањи сто мач ни про бле ми
почет ком сед ми це после ди ца су
напе то сти у вези. Биће те послов -
но анга жо ва ни. Све што пла ни -
ра те, ићи ће вам од руке. Већи
доби так оче куј те кра јем месе ца.

Ових дана биће те толи ко опте -
ре ће ни сво јом финан сиј ском
ситу а ци јом да ће вас на тре нут ке
хва та ти пани ка. Раз го во ри и
пре го во ри о послу пољу ља ће
ваше само по у зда ње. Про бле ми с
грлом.

Новац вам дола зи с више стра -
на, али за пла но ве које има те, то
је недо вољ но. Ипак, одо ли те
како зна те и уме те и немој те се
заду жи ва ти. Могу ће су респи ра -
тор не инфек ци је због пада иму -
ни те та.

Послов но сте анга жо ва ни, а уз
помоћ бли ског при ја те ља може те
оче ки ва ти и пово љан раз вој
дога ђа ја. Могућ је и пре ме штај
на боље рад но место. Сми ри те се
и пази те шта при ча те.

Зве зде су вам накло ње не.
Ватре ни љубав ни однос само ће
вам дати ветар у леђа. Реши ће те
сво је послов не при ли ке на нај бо -
љи начин, па ћете и сами бити
изне на ђе ни соп стве ним успе -
хом.

Нај бо ље би било да се мало
одво ји те од све га. Ако може те,
отпу туј те некуд и пусти те да се
ства ри сми ре, па ћете има ти и
бољу сли ку свог емо тив ног живо -
та. Ново познан ство могу ће је
током вечер њих изла за ка.

Пома ло сте напе ти, али нема
раз ло га за то. Опу сти те се и ужи -
вај те у вези која има све шан се
да пре ра сте у нешто трај ни је.
Још мало се стр пи те и пла но ви
које има те оства ри ће се боље
него што сте оче ки ва ли.

Ове сед ми це ће вас мучи ти про -
бле ми с грлом. Нажа лост, неће те
има ти вре ме на да се одма ра те
јер вам сле ди јед на интен зив на
послов на неде ља. Има ће те кон -
такт са стра ним фир ма ма, а
могућ је и одла зак на пут.

Тре нут но нај ма ње раз ми шља те
о љуба ви, али осо ба с којом сте
у нефор мал ном одно су све више
вам зао ку пља срце и мисли.
Нена да ни доби так ће вас при јат -
но изне на ди ти.

Опу сти те се и пока жи те парт -
не ру сво ја осе ћа ња. Послов на
ситу а ци ја није сјај на, али нема те
мно го раз ло га да се жали те.
Про бај те да одва ја те нешто нов -
ца са стра не. Изми ри те сво је
оба ве зе.

У изгле ду су добри посло ви, а и
већи финан сиј ски доби ци. Буди те
опре зни коме се пове ра ва те –
ника ко не изно си те јав но сво је
иде је и пла но ве. Могу ћа је стра сна
аван ту ра, без обзи ра на ста тус.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РОЂЕ НИ

Доби ли ћер ку
15. окто бра: Мили цу – Мари ја на Андо нов ски и Сло бо дан Савић; 26. окто -

бра: Нику – Маја Антев ски и Ран ко Мар ко вић; 27. окто бра: Петру – Алек -

сан дра и Ста вре Цве та нов ски; 1. новем бра: Јеле ну – Мари ја на Ника и

Нико ла Глу мац; 2. новем бра: Еле ну – Маја и Бојан Тошић, Сару – Сања

Сави чић и Бојан Жив ков; 3. новем бра: Софи ју – Мир ја на Тишма Радош и

Бојан Сто ја но вић; 4. новем бра: Нико ли ну – Ване са Вршка и Петар Недељ -

ков, Јану – Мари ја и Бојан Дими три о ски, Дуњу – Мари ја Лон чар и Игор

Мадић; 5. новем бра: Анђе лу – Оли ве ра и Дра ган Стан ко вић, Мари ју –

Мари ја на и Или ја Нон ко вић, Дуњу – Дра га на и Жељ ко Вра нић, Кру ну –

Татја на Обра до вић Пече ни чић и Мило сав Пече ни чић, Иси до ру – Анђе ли ја

и Дра ган Уро шев; 6. новем бра: Лану – Јана Шимак Шиљ ко вић и Љубо мир

Шиљ ко вић; 8. новем бра: Еву – Тања и Миро слав Влчек; 10. новем бра:

Лану – Ната ша и Ненад Латић.

Доби ли сина
17. окто бра: Бења ми на – Зори ца Симић и Алек сан дар Мар ти нов; 28.

окто бра: Јусу фа – Ђеј љан Гоза ни и Бир сон Абе ди ни; 30. окто бра: Тома ша

– Зуза на и Јан Урбан Хуса рик; 2. новем бра: Зора на – Миле на и Сло бо дан

Павлов, Павла – Сања Шајн и Борис Чако ван; 4. новем бра: Мате ју – Вања

и Вла ди мир Алек сић; 5. новем бра: Петра – Ана Мари ја и Дејан Чизмаш;

10. новем бра: Вука ши на – Све тла на и Сло бо дан Љотић. 

ВЕН ЧА НИ

11. новем бра: Миле на Цви јан и Дејан Кокаи, Мир ја на Вој ка и Перо Вуко -

је вић, Алек сан дра Мар че тић и Дани ло Манов ски; 16. новем бра: Алек сан -

дра Мила ди но вић и Горан Панић, Неве на Мај кић и Живо јин Ђујић, Сан дра

Вуч ко вић и Андри ја Тре фалт. 

УМР ЛИ

9. новем бра: Милан Јев тић (1929); 10. новем бра: Соло ми ја Мар тин

(1952), Лепо са ва Јова но вић (1950); 11. новем бра: Васа Илић (1960), Зуза

Виља чик (1943); 12. новем бра: Бран ка Бар бу ло вић (1923), Мариш Киш

(1933), Сто јан ка Митров (1939); 13. новем бра: Ста на Вуло вић (1939), Вла -

да Пејач ки (1950), Мило ван Мило са вље вић (1951); 14. новем бра: Јован

Игњац (1944), Љубо Миљ ко вић (1986), Вла до Пет ко ски (1945); 15. новем -

бра: Дра ган Пут ник (1955), Раден ко Туцо вић (1932), Коса на Ада мов

(1929); 16. новем бра: Ана Ден чан (1942).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕ ШЕ ЊА – Укр ште ни ца: об да ни шта, бла го слов, ја ма, Ки ра. Ата,
ро ман, шо, ва рант, њ, ве чан, у, ано рак, „Др”, ве лик, Ури, Арис, аваз,
тан ти је ма, иде а ли зам. Ко њи ћев скок: Ко по ште но жи ви, тај не тре -
ба да бри не о ре чи ма злих љу ди. Ми ни-укр ште ни ца: ане сте тик, рас -
па ра ти, ис пи ти вач, стас, Ка ли, Та пи, Анић.Ана гра ми: (1) ма ли од -
мор, (2) на лив пе ро, (3) Даф не Ши перс, (4) брач не не су гла си це, (5)
пред рад ник.

ВО ДО РАВ НО: 1. уста но ва за обра зо ва ње и вас пи та ње де це пред школ -

ског уз ра ста (мн.), 2. одо бре ње, са гла сност, 3. вeћe уду бље ње у зе мљи

– град на ју гу Ру си је, 4. Aталија од ми ла – ве ће про зно де ло, 5. школ -

ски од бор (скр.) – по твр да о при је му ро бе у скла ди ште, 6. се дам на е -

сто сло во азбу ке – ко ме је тра ја ње нео гра ни че но – сим бол ура на, 7.

ве тров ка Ески ма – Ну ши ће ва ко ме ди ја, 8. го лем – пра кан тон у Швај -

цар ској, 9. грч ки ко шар ка шки клуб – глас, вест (турц.), 10. на кна да ау -

то ру умет нич ког де ла, 11. пра вац у фи ло зо фи ји.

УС ПРАВ НО: 1. раз ја шња ва ти, ко мен та ри са ти, 2. рас ква ше на зе мља –

лен ча ре ње, 3. нajjaчa ша хов ска фи гу ра – ве ли ки во ло ви, 4. тур ски ве -

ли каш – при ста ли ца ве ри зма, 5. мeђутим – ме сто на Ко сме ту код

Шти мља – сим бол или ни ју ма, 6. кoрак на пред или у стра ну – ре ка у

Ира ну, 7. не мач ки ар хе о лог, oт крио Тро ју и Ми ке ну, Хајн рих – омот,

пoвез, 8. шпан ски ша хи ста, Ро ман – вр ста књи жев ног де ла, 9. скло -

ност пу сто ло ви на ма.

УКРШТЕНИЦА
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КОЊИЋЕВ СКОК
Aко пра вил но по ве же те да те сло го ве ско ко ви ма ша -
хов ског ко ња, по чев од по себ но обе ле же ног по ља, као
ре ше ње ће те до би ти јед ну ста ру ла тин ску сен тен цу о
по ште њу и зло би.

-ЧИ- -ШТЕ- БРИ- ТАЈ ЗЛИХ

ДА НЕ -МА ПО- -НЕ

-НО РЕ- -БА ЉУ- -ВИ,

ТРЕ- -ДИ. ЖИ- О КО

АНАГРАМИ

(1) ПРЕ ДАХ У ШКО ЛИ

(3) НАЈ БР ЖА 

ЕВРО ПЉАН КА

(4) НЕ СЛО ГА СУ ПРУ ЖНИ КА

БУЧ НЕ СЦЕ НЕ – ГР ЛА ТА СИ

(5) ПО СЛО ВО ЂА

ДРЕК НИ: ДР ПА!

(2) ЛЕ ПА ПИ САЉ КА

Кад на ја ви школ ско зво но

кра так пре дах по сле ча са,

са дру га ром MИЛОРАДОМ

нај ра ди је јур ца Ва са.

ИС ПА ДЕ

ШЕ РИФ

(И = Н)

За шко лу је мај ка

си на ПРЕ НО ВИ ЛА:

пен ка ло му фи но

она по да ри ла.

МИНИ-УКРШТЕНИЦА

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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ВО ДО РАВ НО: 1. лек за уми ре ње, 2. раз дво ји ти по ша ву, 3. осо ба пред

ко јом се по ла же ис пит, 4. уз раст – бо ги ња смр ти у ин диј ској ми то ло ги -

ји, 5. на ди мак сли ка ра Дра га на Ма ле ше ви ћа – ин тер на ци о нал ни ша -

хов ски мај стор, Дар ко.

УС ПРАВ НО: 1. ста ро грч ки фи ло зоф, 2. На ста си ја од ми ла, 3. тр го вач -

ка ро ба, 4. слу жбе ни до ку мен ти, 5. ло пов, кра дљи вац, 6. име швај цар -

ске ски ја ши це Хес, 7. про стор под кро вом, 8. пра ста нов ни ци Апе нин -

ског по лу о стр ва, 9. наш глу мац (Гор дан).
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ТВИН ГО, 2004, 8 В,
реги стро ван до окто -
бра 2018. годи не, кли -
ма, нове гуме. Цен -
трал на, даљин ско,
1.850 евра. 
064/144-27-40.
(251225)

ПЕЖО 206/2005, 1.4,
бен зин, сре бр ни, гара -
жи ран, вла сник,  пре -
шао 140.000 км, изу зе -
тан. 064/123-63-65.
(251255)

КОМ БИ опел вива ро
1.9  ЦДТИ, пут нич ки,
2004, одли чан, 6.100.
064/928-89-68.
(251238)

ОПЕЛ зафи ра 2003,
фабрич ки метан,
изван ред но ста ње, вла -
сник. 063/320-670.
(2512899)

ПРО ДА ЈЕМ голф 6.
063/892-08-35.
(251265)

РЕНО КЛИО 1.5 ДЦИ,
2001, реги стро ван до
15. маја 2018, у одлич -
ном ста њу. 
065/808-40-48.
(251350)

ТОЈО ТА јарис 2003,
1.4, дизел, реги стро -
ван, вла сник. 064/564-
83-35. (251401)

ОПЕЛ астра G, 1.8,
2002, бен зин, плин,
мета лик плав. 064856-
60-65. (251430)

ЈУГО корал 1.1, 2005,
ате сти ран плин, мета -
лик, црвен, одли чан.
064/142-55-93.
(251430)

ХЈУН ДАИ и 20, 2011.
годи ште, 52.000 км,
бен зин, 1248 цм, под
гаран ци јом, са сетом
чети ри челич не фел не,
са зим ским гума ма,
5.700 евра. 063/831-
91-93. (251440)

БЕС ПРЕ КОР НА астра
Ј, 1.6/115, 38.000 км,
2010. годи ште, гара -
жи ран. 063/810-86-94.
(251428)

ФИЈАТ пун то 1.2, 2002.
у одлич ном ста њу,
реги стро ван, 1.250
евра. 061/200-73-09.
(251444)

АУТО-ПРИ КО ЛИ ЦА,
повољ но. 
061/200-73-09.
(251444)

ЈУГО корал 1.1, 2005,
годи ште, гара жи ран,
73.000 км, први вла -
сник, реги стро ван до
маја 2018, 700 евра.
063/836-23-83. (4748)

ПРО ДА ЈЕМ голф 2,
бен зин, плин, ате сти -
ран у возном ста њу.
Тел. 063/744-08-24.
(251452)

ПРОДАЈЕМ аута
исправ на, од 700 до
2.200 евра. Тел.
063/751-07-79.
(251462)

ПУН ТО 3, 1.2, 8 В,
2009, пето ра вра та,
дина мик опре ма, на
име. 064/587-50-24.
(251468)

ПУН ТО 1.9, дизел,
2002, пето ра вра та,
кли ма, реги стро ван.
064/587-50-24.
(251468)

ПУН ТО гран де 1.3,
дизел, мул ти џет, 2006,
пето ра вра та, фул
опре ма. 064/587-50-
24. (251468)

АСТРА Г, 2002, кара -
ван, кли ма, кука, нове
гуме, на име, 1.400
евра.  064/587-50-24. 

ПРО ДА ЈЕМ југо ин,
2006. годи ште.
062/174-70-67.
(251515)

ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ,
2002. годи ште, дизел,
74 м2, 101 кс, 200.000
км, сил вер, реги стро -
ван до сеп тем бра
2018, 3.200 евра.
064/056-97-67.
(251518)

ПАСАТ Б 5,5, 2002,
кара ван, 3.000 фик -
сно. 064/374-98-55.
(251534)

ПРО ДА ЈЕМ рено клио
3, 2007. годи ште, реги -
стро ван. 061/353-00-
77. (251537)

ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ,
2007. годи ште, 4.000
евра. 064/514-05-06.
(251541)

ПЕЖО 307 sw, 1.6,
бен зин, 2004. годи ште,
3.000 евра. 064/514-
05-06. (251541)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ
откуп свих врста вози -
ла, ката ли за то ра, про -
да ја дело ва, дола зим
на адре су. 069/203-00-
44, 066/409-991.
(250448)

ОТКУП вози ла, ала та,
гво жђа, оста ло, про да -
ја дело ва, дола зим на
адре су. 063/782-82-69,
061/211-59-15.
(250448)

НА ПРО ДА ЈУ мото кул -
ти ва тор ИМТ 506 С.
Зоран. 013/355-538. 

ПНЕ У МАТ СКА сеја ли -
ца нодет план тер 2, 4
реда. Тел. 063/320-
670. (251289)

ИЗДА ЈЕМ зида ну гара -
жу на Сода ри.
061/273-10-45. (СМС)

ИЗДА ЈЕМ гара жу на
Коте жу 1. 069/409-83-
42. (251304)

ИЗДА ЈЕМ метал ну
гара жу на Сода ри. Тел.
063/290-712. (251272)

ИЗДА ЈЕМ гара жу на
Стре ли шту. 064/386-
51-87. (251182)

ПРО ДА ЈЕМ гара жу код
Клу ба пен зи о не ра, Ул.
Др Каса пи но ви ћа. Тел.
063/764-49-23.
(251358)

ГАРА ЖУ, мага цин,
изда јем, 47 м2, испод
згра де, Котеж 2.
061/225-16-43.
(251443)

КИНО-ФИЛ МО ВЕ 8
мм, 16 мм и све врсте
видео касе та ква ли тет -
но пре сни ма вам на
ДВД. 343-563,
063/288-278. (251246)

ТЕЛЕ ВИ ЗОР фумаи
ЛЦД, 80 цм, JVC, ЛЦД,
50 цм. 060/550-59-76.
(251519)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ
АЕГ од 6 кв, полов на,
исправ на, 80 евра.
063/802-22-26. (СМС)

ВЕШ-МАШИ НА горе -
ње и дво сед на про да -
ју. 064/280-22-78
(СМС)

БУКОВ пелет био макс
кра ље во, форест Ива -
њи ца, С-биом Лозни ца,
доста ва на кућ ну адре -
су. 065/234-16-10.
(250228)

БАГРЕ МО ВА и церо ва
дрва на про да ју.
060/603-32-32.
(250142)

МАН ГУ ЛИ ЦЕ, 300
жива мера, 400 полут -
ка. Имам и јари ће.
062/167-16-81.
(250290)

СВЕ врсте огрев ног
дрве та. Мере ње код
вас кући. 
065/501-56-51.
(246600)

ПРА СИ ЋИ и јагањ ци
на про да ју, вршим
пече ње на дрва-
ражањ. 064/997-79-09.
(249437)

КЕСЕ свих врста,
повољ не цене, про из -
вод ња. „Атлан тис
плус”, 064/255-57-86.
(249614)

ДРВА исе че на и исце -
па на, повољ но.
064/080-86-99.
(250310)

БУКВА, багрем, цер,
услу жно сече ње и
цепа ње. 064/357-82-
08, Боса нац. (250314)

ПРО ДА ЈЕМ кожну гар -
ни ту ру сим по и син гер
маши ну, исправ ну, са
мото ром. 063/301-160.
(250951)

СВИЊ СКЕ полут ке,
пра си ћи, нази мад,
могућ ност кла ња, кућ -
на доста ва. 065/614-
74-40, 064/317-35-29.
(250999)

БУКОВ бри кет у џако -
ви ма , пре о ста ли, ква -
ли те тан. 063/267-328,
063/174-77-69.
(251174)

КРЕ КА, туча на, као
нова, 90 евра, замр зи -
вач 50 х 60 х 60, три
фио ке 2.000 дина ра.
064/354-69-76.
(251235)

ПРО ДА ЈЕМ дебе лу
сви њу, може полут ке,
220 дина ра. 619-329.
(251258)

КУПУ ЈЕМ знач ке, орде -
ње, меда ље, новац,
сато ве, пен ка ла. Тел.
013/313-458, 
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(251244)

ДЕБЕ ЛА месна та сви -
ња на про да ју. Тел.
064/337-18-97.
(251242)

ПРО ДА ЈЕМ полов на
дво крил на, ула зна вра -
та хра сто ва, 120 х 205.
063/155-85-95. 

ПРО ДА ЈЕМ дво сед,
тро сед, фоте љу у
одлич ном ста њу,
повољ но, хит но. Тел.
064/291-19-23.
(251241)

ПРО ДА ЈЕМ пећ еко но -
мик лукс, дим. 39 х 35
и фри жи дер ком би но -
ва ни. 0647437-63-59.
(251316)

ПРО ДА ЈЕМ бали ра ну
дете ли ну. 064/402-77-
96. (251285)

ПРО ДА ЈЕМ две кла -
сич не фоте ље, повољ -
но, у добром ста њу.
064/149-78-24,
013/311-006. (251293)

ПРО ДА ЈЕМ бицикл
немач ки, микро та ла -
сну нову, уси си вач,
плин ску боцу. 
063/886-85-21.
(251300)

ПРО ДА ЈЕМ дебе лу
белу сви њу, 10 месе ци
ста ру. Тел. 013/618-
093. (251271)

ПРО ДА ЈЕМ веш-маши -
ну горе ње. 063/892-08-
35. (251265)

ПРО ДА ЈЕМ пре о ста ли
пелет са сер ти фи ка том
– буква, храст.
065/953-22-06.
(251364)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

МАШИНЕ

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА



ПОВОЉ НО пећ за ета -
жно гре ја ње алфа
плам, модел цен трал
23 кв, на чвр сто гори -
во, са опре мом и пре -
тва ра чем. 011/274-82-
64, 064/138-47-60.
(251318)

НА ПРО ДА ЈУ свињ ске
полут ке. 013/632-145,
060/500-30-91.
(251357)

ПРО ДА ЈЕМ месна те
пра си ће и товље ни ке
од 120 до 200 кг. Кла -
ње, доста ва. 063/812-
36-04. (251368)

КОМ БИ НО ВА НИ фри -
жи дер са два мото ра,
елек тро лукс, испра ван,
80 евра. 064/144-88-
44. (251365)

ПРО ДА ЈЕМ пре о ста ла
дрва храст и цер, цена
5.500 дина ра. 065/953-
22-06. (251364)

ФРИ ЖИ ДЕ РИ, веш-
маши не, елек трич ни
шпо рет, уга о на гар ни -
ту ра, орман, дво сед,
тро сед, фоте ља, пла -
кар са ципе лар ни ком,
душе ци, комо де, 
гре ја ли це. Тел.
063/861-82-66.
(251388)

ПРО ДАЈЕМ бој лер на
дрва, пого дан за
викен ди це. Тел.
065/616-49-42.
(251381)

ДРВА: багрем, јасен,
топо ла, пре о ста ла,
повољ но. 
060/035-47-40.
(251417)

ПРО ДА ЈЕМ судо пе ру и
оста ле кухињ ске еле -
мен те, кухи ња, 10.000
дина ра. 371-568,
063/773-45-97.
(251426)

ПРО ДА ЈЕМ тро сед,
дво сед, фоте љу, табу -
ре, гар ни ту ра, очу ва -
но. 064/140-65-99.
(251402)

МЕСНА ТА пра сад на
пода ју. Услу га кла ња
гра тис. 060/444-55-03.
(251403)

ПРО ДА ЈЕМ ТА 5 и 6
кв. 069/361-51-12.
(251406)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ, 2
кв, фри жи дер, веш-
маши ну. 013/346-790,
064/129-73-60.
(251540)

КОМ ПЈУ ТЕР СКИ сто,
дрве на вра та са што -
ком, акрил на када.
013/313-576, 
064/582-22-85.
(251435)

ПРО ДА ЈЕМ инду стриј -
ске  шива ће маши не,
ште пе ри ца и ендле ри -
ца. 060/761-78-88.
(251457)

СВИ ЊЕ дебе ле, про да -
јем, 150 – 200 кг.
064/172-44-10, 
372-768. (251460)

ДВА ПРО ЗО РА бал -
кон ска са вра ти ма, два
дво се да, нова, повољ -
но. 064/172-90-92.
(251455)

ПРО ДА ЈЕМ кре вет 2 х
2, злат но месинг, изу -
зе тан дизајн. Тел.
063/751-07-79.
(251462)

ПРО ДА ЈЕМ врло
повољ но уга о ну гар ни -
ту ру и елек трич ни
шпо рет. 
062/226-61-33.
(251469)

ТРО СЕД, фоте ља,
дело ви за пежо 206
ХД, таблет. 
069/251-16-18.
(251480)

ПРО ДА ЈЕМ букву,
храт, цер, са реза њем.
063/364-310, „Топли на
ММА”. (251484)

ПРО ДА ЈЕМ про дав ни -
цу здра ве хра не, у
раду, са робом.
061/235-17-50.
(251499)

НА ПРО ДА ЈУ сви ње од
120 до 150 кг. Тел.
065/961-92-14.
(251502)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет но
ремон то ва не ТА пећи
свих кв, доста ва/мон -
та жа, гаран ци ја,
повољ но. 061/641-30-
36. (251509)

ЗАМР ЗИ ВАЧ сан ду чар
300 лита ра, први вла -
сник. 060/550-59-76.
(251519)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ 6
кв. 063/804-57-99.
(251531)

КУПУ ЈЕМ поло ван
наме штај, плин ске
боце, кухињ ске уга о не
клу пе, ста ро пер је.
066/900-79-04.
(2512050)

КУПУ ЈЕМ фри жи де ре,
замр зи ва че, ста ро гво -
жђе, веш-маши не.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(251275)

КУПУ ЈЕМ пен ка ла,
меда ље, орде ње, сато -
ве, разни алат, ста ри
новац. 064/867-48-11.
(251375)

КУПУ ЈЕМ ста ре веш-
маши не, фри жи де ре,
аку му ла то ре и оста ли
метал ни отпад.
060/521-93-40.
(251384)

КУПУ ЈЕМ ста ре: сато -
ве, новац, пен ка ла,
раз глед ни це, књи ге,
сит не анти кви те те...
013/233-35-01,
064/265-82-98.
(251420)

КУПУ ЈЕМ исправ не и
неис прав не ТА пећи,
добро пла ћам.
061/641-30-36.
(251509)

КУПУ ЈЕМ ста ре: сато -
ве, пен ка ла, стри по ве,
пло че, фото-апа ра те,
играч ке, новац, књи ге,
сит не анти кви те те.
063/804-57-99.
(251531)

КУПУ ЈЕ МО гво жђе,
бакар, месинг, алу ми -
ни јум, веш-маши не,
замр зи ва че, теле ви зо -
ре. 061/321-77-93.
(251535)

КУПУ ЈЕ МО гво жђе,
месинг, алу ми ни јум,
оло во, веш-маши не,
замр зи ва че, фри жи де -
ре, теле ви зо ре.
064/484-13-76.
(251535)

КУПУ ЈЕ МО обо је не
мета ле, гво жђе, аку му -
ла то ре, замр зи ва че,
веш-маши не и све
оста ло. 061/206-26-24.
(251535)

КУПУ ЈЕ МО гво жђе,
оло во, алу ми ни јум,
веш-маши не, замр зи -
ва че, теле ви зо ре, кре ке
весо и оста ло.
061/322-04-94.
(251535)

ПРО ДА ЈЕМ лока ци ју
за град њу у Ул. Бран ка
Ано ви ћа 8, плац 5,6
ари. Изва ђе на инфор -
ма ци ја о лока ци ји. На
пла цу укњи же но 260
м2, фронт 15 м.
063/704-89-18. Нади -
ца. (249447)

ПРО ДА ЈЕМ испар це ли -
са но гра ђе вин ско
земљи ште, Јабуч ки пут.
060/504-54-44,
061/187-55-13.
(250510)

ПРО ДА ЈЕ се кућа у
Ива но ву. 062/415-359.
(251145)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин -
ски плац 8 ари, Коза -
рач ки про сек. 060/601-
60-23. (251184)

КУЋА на про да ју, Омо -
љи ца, цена повољ на.
Тел. 167-331. (250169)

ЈАБУЧ КИ пут, 4 ара,
добар при лаз и шири -
на ПЛА ЦА. 069/213-
97-37. (252323)

ДВЕ куће на пла цу 150
м2, Тесла, послов ни
про стор, гара жа, про -
да ја, заме на за стан,
дого вор. 064/123-63-
65. (251255)

ПРО ДА ЈЕМ у Доло ву,
Лива ди це, осма дуж,
1.5 ланац земље. 319-
754, 061/153-34-61.
(251249)

ДЕБЕ ЉА ЧА, 130 м2,
7,5 ари, про да -
јем/мењам за пан че -
вач ки стан. 064/928-
89-68. (251238)

КУЋА на про да ју, 66
м2, Кара ђор ђе ва 82-а,
вла сник, усе љи ва.
061/249-76-10.
(251280)

МАР ГИ ТА, поче так,
100 м2, 1.5 ар, без ула -
га ња, усе љи ва, 70.000.
„Нишић”, 362-027,
064206-55-74.
(251287)

КУЋА, Стар че во, 80 м2,
8 ари, укњи же на,
одмах усе љи ва.
064/323-91-01,
065/363-12-05.
(251289)

ПРО ДА ЈЕМ плац 10
ари, Јабуч ки пут, код
Пива ше ви ћа, цена
15.000. 060/353-99-10.
(251298)

БАШТА, воћ њак, кућа,
гара жа, 20 ари, 18
евра. 064/866-22-98.
(251267)

КУЋА, Омо љи ца, 6.5
ари, лега ли зо ва на,
помоћ ни објек ти.
064/961-00-70. (2593)

ДОЊИ ГРАД, кућа са
два ста на, ЕГ, плац 7
ари. 061/224-47-97.
(251432)

НОВА КУЋА, 156 м2

бру то, на 4,13 ари пла -
ца, Стре ли ште – у
насе љу, вла сник 1/1,
обје кат укро вљен са
спољ ном сто ла ри јом.
Сва инфра струк ту ра,
за сва ку пре по ру ку.
063/637-673. (251266)

ДВЕ одво је не стам бе не
једи ни це, гара жа, гре -
ја ње, ПВЦ, пар кет,
лега ли зо ва но. 064/124-
48-15. (251313)

ХИТ НО про да јем кућу
у Доло ву на 29 ари
земље. 371-274,
064/176-88-52.
(251330)

ЕЛИТ НИ крај, 300 м2,
4 ара, нова, усе љи ва,
130.000. 063/836-23-
83, „Трем 01”.
(251334)

УЖИ цен тар, 130 м2, 5
ари, 65.000. 063/836-
23-83, „Трем 01”.
(251334)

НОВА МИСА, ета жа
куће, гара жа, подрум,
део дво ри шта, 39.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(251354)

НОВА МИСА, кућа 160
м2, подрум и гара жа
60.000. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(251354)

ПРО ДА ЈЕМ две куће
на јед ном пла цу у Вој -
ло ви ци. 013/232-21-30,
063/162-50-00.
(251028)

ПРО ДА ЈЕМ плац 12
ари, Бава ни штан ски
пут, до пута, орем
баште. 064/867-48-11.
(251375)

ТЕСЛА, кућа 140 м2, 4
ара, 55.000. (238),
„Тесла некрет ни не”,
064/668-89-15.
(251364)

ТЕСЛА, кућа 65 м2, 1.8
ари, 42.000. (238),
„Тесла некрет ни не”,
064/668-89-15.
(251364)

САМОШ, кућа 80 м2,
10 ари, 7.500. (238),
„Тесла некрет ни не”,
064/668-89-15.
(251364)

ОМО ЉИ ЦА, плац 11,5
ари, сру ја, вода, гара -
жа, запо чет обје кат.
064/260-05-34.
(251390)

КОТЕЖ, само стал на,
110 м2, четво ро соб на,
пар ке ти, 3 ара, 38.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (251397)

БАВА НИ ШТАН СКИ, до
пута, нови ја, 60 м2,
13,5 ари, укњи же на,
25.500. (49),
„Мустанг”, 
064/151-18-93.
(251397)

СТАР ЧЕ ВО, усе љи ва,
лепа тро соб на, 70 м2,
6.5 ари, 21.500. (49),
„Мустанг”, 064/151-
18-93. (251397)

КУЋА, Мар ги та, две
ста ме не једи ни це, на
три ара. Тел. 065/513-
87-30. (251405)

БЛИ ЗУ цен тра кућа на
3,6 ара, 58.000; Миса
– више повољ них кућа.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(251410)

ПОЧЕ ТАК Куде љар ца,
нови ја, 70 м2, 12,5 ари,
46.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(251398)

НОВИ СВЕТ, пре ле па
салон ска, 178 м2, 5.5
ари, 87.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(251398)

НОВА поро дич на кућа,
ста ра Миса, 98 м2; две
стам бе не једи ни це, ПР
+ I, 29.000. (636),
„Стре ли ште некрет ни -
не”, 069/196-96-05.
(251433)

ПРО ДА ЈЕМ ланац и по
земље у Омо љи ци.
060/761-78-88.
(251457)

ПРО ДА ЈЕМ кућу са
баштом у Вој ло ви ци,
Спољ но стар че вач ка.
Може и заме на за
стан. 062/842-48-10.
(251489)

75 АРИ уз асфалт,
север на зона и бали ра -
на тулу зи на. 066/354-
791. (251508)

ПОРЕД Гим на зи је при -
зем ни део куће, 50.000
евра. 061/114-11-34.
(251510)

ПРО ДА ЈЕМ пла це ва,
укњи же ни, Пели стер -
ска и Кај мак ча лан ска.
063/894-88-11. (25151)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при зем -
на 139 м2 + локал 30
м2 на 7,29 ари, 31.000
евра. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(251513)

КУДЕ ЉАР СКИ  насип,
Пре спан ска, 88 м2,
тро соб на на 4.8 ари,
35.000 евра. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (251513)

БАНИЈ СКА, дво ри шна
спрат на укњи же на два
ста на, 120 м2, 29.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(251513)

ПРО ДА ЈЕМ ланац и
четврт, ста ри цре пај -
ски пут, ланац и по у
петој дужи, ¾ лан ца у
шестој дужи. 065/283-
53-01. (251521)

ВОЋ ЊАК, Јабу ка,
један хек тар и 3 ара.
Засад ора ха, кај си ја.
Пону де на шифру
„Добра пону да”.
(251528)

ВЕЛИ КИ избор кућа,
са пла це ви ма, Пан че во
и око ли на; Миса, 100
м2, 33.000. (67), „Мил -
ка М”, 
063/744-28-66. 
(4740)

КУЋА, шири цен тар, П
+ Пк, 135 м2, дво ри -
ште, нова фул, гре ја -
ње, одмах усе љи ва.
(67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. 
(4740)

ЈУЖНА ЗОНА, плац 36
ари, огра ђен, кућа фул
100 м2, иде ал но за
било који бизнис. (67),
„Мил ка М”, 
063/744-28-66. (4740)

КУПУ ЈЕМ плац на
Јабуч ком путу, мини -
мал но 15 ари. Тел.
065/334-17-26.
(246244)

АГЕН ЦИ ЈИ „Тесла
некрет ни не” потреб не
куће и ста но ви на
бољим лока ци ја ма.
(238), 
064/668-89-15.
(251366)

ТАМИШ КАПИ ЈА, нов,
тро и по со бан, III спрат,
72 м2 + оста ва, до
Тами ша, вла сник.
061/264-80-00 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ стан без
посред ни ка, Радо ми ра
Пут ни ка 14, 62 м2. Тел.
063/272-913. (СМС)

МИСА, 34 м2, 17.500;
ПР, 70 м2, 24.000.
063/377-835. 
(248790)

ЦЕН ТАР, про да ја ста -
но ва, 40 – 120 м2, 650
– 850 евра/ква драт, са
ПДВ-ом. 063/323-584.
(248462)

ПРО ДА ЈЕМ одмах усе -
љив салон ски стан, у
мир ном кра ју, 104 м2

укњи жен, згра да ста -
ри је град ње, први
спрат, два ула за пот пу -
но сре ђен, плус зида на
гара жа, вели ки
подрум. 
064/422-42-63.
(250912)
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МЕЊАМ стан, 40 м2, I
спрат, уре ђен, Бор ча-
Кови ло во, за Пан че во.
063/470-817. (251219)

НОВ дво со бан стан, 56
м2, нова Миса, укњи -
жен, вла сник, 1/1,
27.900. 064/144-27-40.
(251225)

КОТЕЖ 2, тро со бан,
екс тра сре ђен, повољ -
на цена, хит но. „Весна
2”, 066/937-00-13.
(4740)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан; Тесла дво со бан;
Котеж дво со бан.
„Весна 2”, 066/937-00-
13. (4740)

ГАР СО ЊЕ РА, 36 м2,
Котеж, полу на ме штен,
ЦГ, каблов ска, интер -
нет. 064/189-50-99.
(251296)

ИЗДА ЈЕМ пра зну кућу,
ета жно гре ја ње.
066/807-10-40.
(251301)

ПРО ДА ЈЕМ згра ду у
цен тру, 1.650 м2 и 500
м2. 060/312-90-00.
(251315)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, мањи
дво со бан, 46 м2, при зе -
мље, ета жно гре ја ње.
Тел. 064/267-71-74.
(251295)

СОДА РА, вој не згра де,
дво и по со бан, ПР, сре -
ђен, 33.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(250930)

ЦЕН ТАР, 63 м2, дру ги
спрат, нови ја град ња,
40.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(250930)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, поче так,
дво со бан, дру ги спрат,
тера са, 24.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(250930)

КОТЕЖ 2, дво и по со -
бан, 63 м2 + тера са,
тре ћи спрат, 40.000.
(677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(250930)

КОТЕЖ 1, јед но со бан
28 м2, пети спрат, ЦГ,
15.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(250930)

СОДА РА, вој не згра де,
дво и по со бан, ПР, сре -
ђен, 33.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.   (2512)

ЦЕН ТАР, 63 м2, дру ги
спрат, нови ја град ња,
40.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(251287)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, поче так,
дво со бан, дру ги спрат,
тера са, 24.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(251287)

КОТЕЖ 2, дво и по со -
бан, 63 м2 + тера са,
тре ћи спрат, 40.000.
(677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(251287)

КОТЕЖ 1, јед но со бан
28 м2, пети спрат, ЦГ,
15.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(251287)

ТЕСЛА, јед но со бан, 33
м2, висо ко при зе мље,
ТА, 18.500. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(251287)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со бан
при зем ни стан са дво -
ри штем у 7. јула.
066/813-46-06,
062/153-32-34.
(251262)

ПРО ДА ЈЕМ два ста на,
хит но, дого вор.
064/130-27-34,
064/386-92-86.
(251261)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕЊАМ
стан у Пан че ву, Тесла,
дво со бан, 38 м2, за
стан у Кра ље ву.
063/891-25-70.
(251327)

СТАН 24 м2, строп ги
цен тар, дру ги спрат,
ЦГ, вла сник, 18.500
евра. 065/200-62-24.
(251333)

УЖИ цен тар, дво и по -
со бан, 57 м2, ЦГ, III,
екс тра сре ђен, 43.500.
063/836-23-83, „Трем
01”. (251334)

ХИТ НО про да јем стан
тро со бан, у цен тру
Стре ли шта, 40.000
евра. 060/566-19-50,
Рај ко. (251344)

ХИТ НО, Сода ра, дво и -
по со бан, 75, ЦГ, II,
лифт, три собе, два
мокра чво ра, две тера -
се, усе љив, 38.000.
063/740-79-95,
063/836-23-83, „Трем
01”, (679). 
(251334)

СОДА РА, 56 м2, ЦГ, VI,
лифт, није зад њи, усе -
љив, укњи жен, први
вла сник, 30.000.
063/836-23-83,
063/740-79-95. „Трем
01”, (679). (251334)

ТЕСЛА, 36 м2, јед но со -
бан, I, TA, 21.000.
063/836-23-83, „Трем
01”, (679). (251334)

КОТЕЖ 1, дво со бан,
50 м2, ЦГ, IV, 27.00.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(251354)

НОВА МИСА, 47 м2,
нови ја град ња код
шко ле, 22.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (251354)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 57 м2, ВП, Т,
24.000. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(251354)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 34 м2,
јед но со бан, 21.000;
дво со бан, 55, 26.000.
(324), „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(251352)

ДВО СОБ НИ, Котеж, 55
м2, 28.000; цен тар,
нов, 35.000; Миса,
31.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(251352)

ТЕСЛА, 51 м2, дво со -
бан, 29.000; гар со ње -
ра, 16.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(251352)

ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РЕ!
Купо ви на куће, ста на,
са пло до у жит ком (где
про да вац, ста ри је
лице, задр жа ва пло до -
у жи так за живо та).
Искљу чи во уред на
доку мен та ци ја. Нај по -
вољ ни ји усло ви.
061/324-40-85.
(251362)

ЛУКС дво е та жни стан,
нови ји, 115 м2, I, ЦГ,
79.900 евра, Аксен ти ја
Мак си мо ви ћа, код
„мак си ја”. 061/324-40-
85. (251362)

ДОЖИ ВОТ НО издр жа -
ва ње за ста ри ја лица.
Финан сиј ска помоћ,
бри га и нега. Ком плет -
на орга ни за ци ја посло -
ва ња. „Елпис”,
061/324-40-85.
(251362)

ТЕСЛА, јед но со бан,
нови ји, 33 м2, 23.000.
(238), „Тесла некрет -
ни не”, 064/668-89-15.
(251364)

ТЕСЛА, тро и по со бан,
79 м2, 48.000. (238),
„Тесла некрет ни не”,
064/668-89-15.
(251364)

ГОР ЊИ ГРАД, јед но и -
по со бан, нови ји, 40 м2,
25.000. (238), „Тесла
некрет ни не”, 064/668-
89-15. (251364)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕЊАМ
тро со бан стан на
Сода ри,74 м2, I спрат,
ЦГ, за мањи. Вла сник.
064/616-47-67.
(251369)

ГАР СО ЊЕ РА, 20 м2,
први спрат, згра да,
ПВЦ про зо ри, може и
са наме шта јем, дого -
вор, 12.500 евра.
064/887-14-12.
(251371)

СТА НО ВИ и куће на
свим лока ци ја ма.
(300), Аген ци ја „Ћур -
чић”, 063/803-10-52,
362-816. (251373)

ЦЕН ТАР, нов укњи жен,
37 м2, вла сник.
063/208-352. (251374)

ТЕСЛА, јед но и по со бан,
пре ко пута Дис-а, 45
м2, V, ЦГ, СББ, кухи ња,
кли ма, тера са са оста -
вом, сре ђен, усе љив,
вла сник. 063/254-638.
(251379)

СТАН на про да ју.
064/290-45-09.
(251378)

ПРО ДА ЈЕМ, Сода ра,
дво и по со бан, 63 м2, IV
спрат, ЦГ. Тело.
344.254. (251382)

КОТЕЖ 2, дво со бан
стан, 65 м2, III спрат.
060/067-03-11.
(251380)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 52 м2, VI, ЦГ, уре -
дан, 24.500. (49),
„Мустанг”,  069/226-
66-58. (251397)

КОТЕЖ 2, Кикинд ска,
дво и по со бан, 68 м2,
III, 42.000. (49),
„Мустанг”,  069/226-
66-58. (251397)

КОТЕЖ 2, дво со бан,
57 м2, ква ли тет но
рено ви ран, VI, 36.000.
(49), „Мустанг”,
064/151-18-93.
(251397)

ТЕСЛА, дво со бан, 52
м2, ЦГ, VI, све тао,
30.000. (49),
„Мустанг”, 
064/151-18-93.
(251397)

ЈЕД НО СО БАН, нов, 30
м2, при зе мље, 18.500,
дого вор, нова Миса,
вла сник. 063/304-222.
(251394)

ДВО СО БАН, нов, 55
м2, први спрат, 33.000,
дого вор. Миса, вла -
сник. 063/304-222.
(251399)

КОТЕЖ 2, 60 м2, VI,
дого вор, Сода ра, вој -
не, нов, надо град ња,
лифт, ЦГ, 72 м2,
44.000.  „Лајф”,
061/662-91-48.
(251410)

ТЕСЛА, дво и по со бан,
IV, ЦГ, 42.000; Котеж
1, дво со бан, I, ЦГ,
35.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(251410)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво и по -
со бан, I, ТА, за сре ђи -
ва ње, 28.000; цен тар,
нов дво со бан, 42.000 и
тро со бан, 72.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(251410)

СОДА РА, дво со бан,
ЦГ, 30.000; дво и по со -
бан, II, 38.000 и тро со -
бан, III, са гара жом,
дого вор. „Лајф”,
061/662-91-48.
(251410)

ПРО ДА ЈЕМ стан, цен -
тар Стре ли шта, 38 м2,
ЦГ, вла сник. 063/161-
95-53. (251411)

СТРО ГИ цен тар, дво -
со бан, ЦГ, вој на, усе -
љив одмах, тера са.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(251413)

ДВО СО БАН, Котеж,
ЦГ, тера са, 30.000
евра.  (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-
71. (251413)

ЈЕД НО И ПО СО БАН,
ново град ња, 40 м2, С.
Саве, усе љив, 18.500
евра.  (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-
71. (251413)

ЈЕД НО СО БАН, I спрат,
сре ђен, ПВЦ, кухи ња,
22.500 евра или мењам
за већи.  (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-
71. (251413)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Коте жу 2, 43 м2, сре -
ђен. 069/129-19-87.
(251415)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 39 м2,
јед но со бан, ПР,
19.000. (636), „Стре ли -
ште некрет ни не”,
069/196-96-05.
(251433)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 54 м2,
дво со бан,  III, 30.000,
ком плет рено ви ран.
(636), „Стре ли ште
некрет ни не”, 
069/196-96-05.
(251433)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 74 м2,
тро со бан, III, 38.000,
дого вор. (636), „Стре -
ли ште некрет ни не”,
069/196-96-05.
(251433)

СТАН, Мар ги та, 61 м2,
ново град ња, тре ћи
спрат, гре ја ње, вла -
сник. 064/136-42-00.
(251438)

СОДА РА, јед но и по со -
бан, 46 м2, V, ЦГ, лифт,
30.000, дого вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (251443)

ТЕСЛА, гар со ње ра, 25
м2, III, ТА, 16.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(251443)

КОТЕЖ 2, јед но и по со -
бан, 48 м2, IX, ЦГ, усе -
љив, 24.000, дого вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(251443)

ТЕСЛА, дво со бан, 53
м2, III, ТА,  тера са,
28.000, дого вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(251443)

КОТЕЖ 1, дво со бан,
62 м2, III, ЦГ, сре ђен,
35.000, дого вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (251443)

ЦЕН ТАР, јед но со бан,
36 м2, VII, ЦГ, сре ђен,
24.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (251443)

КОТЕЖ 2, гар со ње ра,
22 м2, IV, ЦГ, лифт,
14.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (251443)

ТЕСЛА, дво и по со бан,
64 м2, IV, ЕГ, усе љив,
без ула га ња, 35.000,
дого вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(251443)

КОТЕЖ 2, дво со бан,
пре у ре ђен у дво и по со -
бан, 63 м2, ВП, ЦГ, сре -
ђен, 35.000, дого вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(251443)

ЦЕН ТАР, дво со бан, ТА,
32.000; дво и по со бан,
ЦГ, 40.000. (338), „Јан -
ко вић”, 348-025.
(251447)

СОДА РА, 28, ЦГ,
18.000; Котеж 1, јед но -
со бан, дого вор. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(251447)

КОД Ста кла ре, 60,
улич но, 23.000; Котеж
2, 53, ЦГ, 27.000.
(338), „Јан ко вић”, 348-
025. (251447)

СТАН, нова Миса, 39
м2, 22.000 евра, вла -
сник. При мор ска 27,
код шко ле. 
063/711-41-89.
(251454)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, стан 66
м2, I спрат, В. Вла хо ви -
ћа, 37.000 евра.
064/305-92-00.
(251475)

ТЕСЛА, дуплекс, 90 м2,
ЦГ, тера са, пар кинг, од
инве сти то ра, ново град -
ња, дво стран. 
069/822-48-24.
(251487)

ТЕСЛА, дво и по со бан,
пот кро вље, тера са, гас,
ново град ња, усе љив,
пар кинг, дво стран.
069/822-48-24.
(251487)

СОДА РА, тро со бан,
усе љив, ЦГ, тера са,
пар кинг, VIII, са лиф -
том. 069/822-48-24.
(251487)

СВЕ ТОГ САВЕ, 200 м2,
пет спа ва ћих, два
купа ти ла, две гара же,
гас, усе љив. 069/822-
48-24. (251487)

ПРО ДА ЈЕМ стан у
Пепе ља ри, сре ђи ван,
ПВЦ про зо ри, сре ђе но
купа ти ло, заме ње не
све цеви и сигур но сна
вра та, ТА гре ја ње, тре -
ћи спрат. Цена дого -
вор. Вај бер:
00386/7059-97-64.
(251474)

СОДА РА, тро и по со -
бан, уре ђен, I, усе љив,
44.000 евра. 
063/690-269.
(251500)

СТАНОВИ

ПОНУДА



ЦЕН ТАР, дво со бан,
ВПР, II, ТА, 55 м2,
31.000. (320), „Пре ми -
ер”, 063/800-44-30.
(251448)

СКУП ШТИ НА ста на ра
про да је неу ре ђен
таван ски про стор, 140
м2, Сода ра. (320),
„Пре ми ер”, 063/800-
44-30. (251448)

ТЕСЛА, дво со бан, 52
м2, III, ТА, ПВЦ,
29.000. (320), „Пре ми -
ер”, 063/800-44-30.
(251448)

НОВА МИСА, дво со -
бан, III, 58 м2, ТА,
23.000. (320), „Пре ми -
ер”, 063/800-44-30.
(251448)

КОТЕЖ 1, дво со бан,
III, 57 м2, ЦГ, 33.000.
(320), „Пре ми ер”,
063/800-44-30.
(251448)

ПРО ДА ЈЕМ стан, јед -
но со бан, код Хоте ла
Тамиш, при зе мље, ТА.
064/829-29-02.
(251511)

ТЕСЛА, дво со бан, 49
м2, 26.0000; дво со бан,
53 м2, 26.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (251513)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 59 м2, ТА, 25.000;
дво со бан, 53 м2,
21.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(251513)

КОТЕЖ 2, дво и по со -
бан, 68 м2, 37.500; дво -
со бан, 60 м2, 33.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(251513)

МИСА, дво и по со бан,
63 м2, 32.000; дво со -
бан, 49 м2, 24.500; јед -
но и по со бан, 40 м2,
22.500. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(251513)

КОТЕЖ 1, гар со ње ра,
25 м2, 16.000; дво со -
бан, 50 м2, 30.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (25151)

МАР ГИ ТА, дво и по со -
бан, 58 м2, 34.000; јед -
но и по со бан, 35 м2,
20.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(251513)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Сода ри, хит но и
повољ но. 064/867-48-
61. (251517)

ДВО И ПО СО БАН, Мар -
ги та, ПР, фул, 64 м2,
Пепе ља ре, I, 58 м2,
23.500. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(4740)

ТРО СОБ НИ: цен тар, V,
, 85 м2, Котеж 2, II, 78
м2; Мар ги та, I, 102 м2.
(67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. (4740)

ГАР СО ЊЕ РА, Доњи
град, 16 м2, 8.500;
тесла, II, ЦГ, 25,
23.000. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(4740)

ЈЕД НО СОБ НИ, цен тар,
I, 34 м2, 26.500; Миса,
ПР, 31, 17.500. (67),
„Мил ка М”, 063/744-
28-66. (4739)

ЈЕД НО И ПО СОБ НИ:
Мар ги та, 42 м2, фул,
18.500; Тесла, I, 51,
нов, тера са. (67),
„Мил ка М”, 
063/744-28-66. 
(4740)

ДВО СОБ НИ, Котеж 2,
пре леп, ПР, 38.000;
Миса, I, ЦГ, пре леп.
(67), „Мил ка М”,
063/744-28-66.(4740)

ПОТ КРО ВЉЕ, Миса,
100 м2, укњи же но,
сива фаза са свим при -
кључ ци ма. 065/333-55-
25. (251538)

КУПУ ЈЕМ тро со бан
стан без посред ни ка,
Тесла, Котеж 1, Котеж
2, цен тар. 063/873-03-
60. (250239)

КУПУ ЈЕМ јед но со -
бан/дво со бан стан за
рено ви ра ње, испла та
одмах. 064/206-55-74.
(251287)

ПОТРЕБ НИ ста но ви
свих струк ту ра, брза
испла та. „Нишић”,
362-027, 064206-55-
74. (251287)

КУПУ ЈЕМ јед но и по со -
бан, дво со бан стан.
062/207-004. (251354)

АГЕН ЦИ ЈИ „Тесла
некрет ни не” потреб ни
ста но ви, брза реа ли за -
ци ја. 064/668-89-15.
(251366)

КУПУ ЈЕ МО дво со бан и
јед но со бан станл у
згра ди. „Дива некрет -
ни не”, Жар ка Зре ња -
ни на бр. 14. 345-534,
064/246-05-71.
(251413)

КУПУ ЈЕМ јед но и по со -
бан-дво со бан стан,
Котеж 2. 060/551-64-
50. (251398)

АГЕН ЦИ ЈА „Кров”,
потреб ни ста но ви,
куће. 060/683-10-64.
(251398)

КУПУ ЈЕ МО ста но ве на
свим лока ци ја ма. Брза
испла та. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (
(251448)

КУПУ ЈЕ МО ста но ве и
куће свих струк ту ра.
Брза и сигур на  испла -
та. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(251513)

ИЗДА ЈЕМ наме ште ну
гар со ње ру у цен тру.
062/978-34-26. (СМС)

ИЗДА ЈЕМ спрат куће
100 м2, посе бан улаз.
064/894-12-58. (СМС)

ИЗДА ЈЕМ наме штен
стан на Миси, 100
евра, плус депо зит.
064/458-94-96. (СМС)

ИЗДА ЈЕМ стан Спорт -
ски цен тар нова Миса,
45 м2, све посеб но.
064/363-60-08. (25063)

ИЗДА ЈЕМ јед но со бан
наме штен стан на
Коте жу 2. 063/321-
130. (251213)

ИЗДА ЈЕМ дво и по со бан
пра зан стан, Б. Јова но -
вић 102, први спрат.
063/804-15-97.
(251`125)

ИЗДА ЈЕМ дво со бан
стан, пра зан, кућа,
Стре ли ште. Тел. 311-
071, 064/587-25-35.
(251234)

ЈЕД НО СО БАН наме -
штен стан, кућа, цен -
трал но гре ја ње, интер -
нет. Кни ћа ни но ва 103.
Тел. 064/224-16-25.
(251278)

ИЗДА ЈЕМ наме ште ну
собу, уче ни ци, уче ни -
ку, Котеж 2. 318-321,
064/908-02-94. (25128)

ИЗДА ЈЕМ нови ју кућу,
120 м2, са окућ ни цом у
цен тру Стар че ва.
063/502-211. (251292)

ГАР СО ЊЕ РА, 36 м2,
Котеж, полу на ме штен,
ЦГ, каблов ска, интер -
нет. 064/189-50-99.
(251296)

ИЗДА ЈЕМ пра зну кућу,
ета жно гре ја ње.
066/807-10-40.
(251301)

ИЗДА ЈЕМ на дуже
наме штен јед но и по со -
бан стан, стро ги цен -
тар, III спрат, лифт,
интер фон, теле фон,
интер нет, каблов ска.
Тел. 063/190-71-45.
(251272)

НАМЕ ШТЕ НА гар со -
ње ра, Сода ра, кли ма,
интер фон, усе љи ва 1.
децем бра. Оба ве зан
депо зит. Зва ти од 16
до 20 сати, 013/615-
54-48. (251269)

ИЗДА ЈЕМ наме ште ну
гар со ње ру на новој
Миси, 80 евра + депо -
зит. 063/281-891.
(251305)

СТАН, Тесла, 38 м2,
дво со бан, без гре ја ња,
нена ме штен. 064/426-
27-09, 064/238-09-46.
(251306)

ИЗДА ЈЕМ јед но со бан
наме штен стан, Котеж
2. 064/226-23-71.
(251312)

СТАН четво ро со бан,
нови ји, гре ја ње, висо ко
при зе мље, бал ко ни,
башта, Котеж.
061/225-16-43.
(251450)

ИЗДА ЈЕМ јед но и по со -
бан полу на ме штен
стан на Тесли.
060/344-43-00.
(251441)

ИЗДА ЈЕМ кућу у Стар -
че ву са баштом.
060/617-15-66.
(251329)

ЈЕД НО СО БАН стан,
Стре ли ште, наме штен,
ЦГ, зва ти после 18
сати. 063/442-025.
(251336)

ИЗДА ЈЕМ нов стан,
100 м2. 062/207-004.
(251354)

ПОВОЉ НО изда јем
наме ште ну гар со ње ру,
ужи цен тар. 
063/810-92-39.
(251376)

ГАР СО ЊЕ РА, Миса,
Тимоч ка 32, све посеб -
но, сат, улаз. 
064/993-71-74, 
311-007. (251383)

ИЗДА ЈЕМ полу на ме -
штен вели ки дво со бан
стан, посеб но бро ји ло,
улаз. Кара ђор ђе ва.
064/994-13-16.
(251425)
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НАМЕ ШТЕ НИ: јед но -
со бан, јед но и по со бан,
ново град ња, дво ри ште,
80 евра, код Хоте ла
„Тамиш”. 064/122-48-
07. (251391)

ИЗДА ЈЕМ пот пу но
наме ште ну гар со ње ру
у кући на Стре ли шту,
ТА. 061/202-29-69.
(251436)

СТАН на дужи пери од,
опре мљен, јед но и по со -
бан, згра да, при зе мље,
цен тар. 063/262-127.
(251453)

ИЗДА ЈЕМ јед но и по со -
бан стан, наме штен,
гре ја ње ТА, цен тар.
061/131-79-04.
(251463)

ИЗДА ЈЕМ већу собу са
кухи њом и трпе за ри -
јом + спа ва ћа соба,
наме ште но. 064/130-
36-02. (251468)

ИЗДА ЈЕМ мању кућу
на ста рој Миси.
062/859-10-98. (25143)

ИЗДА ЈЕМ наме штен
дво ри шни стан, Тесла,
код Елек тро вој во ди не,
80 евра, депо зит.
064/595-98-01.
(251485)

ИЗДА ЈЕМ или про да -
јем наме штен дво ри -
шни стан у Мак си ма
Гор ког 33/4. 065/956-
76-13. (251488)

ИЗДА ЈЕМ дво со бан
пра зан стан са цен -
трал ним гре ја њем на
Сода ри. 
060/655-50-77.
(251503)

ИЗДА ЈЕМ пра зан стан,
Котеж 2, дру ги спрат,
74 м2.060/488-38-15. 

ИЗДА ЈЕМ стан на
Сода ри, 61 м2, ЦГ, кли -
ма. 063/217-133. (251)

ИЗДА ЈЕМ гар со ње ру,
Мар ка Кули ћа 38.
063/827-26-20. (25151)

ИЗДА ЈЕМ дво соб ну
ком фор ну кућу на ста -
рој Миси, пра зну.
061/321-70-83,
064/359-54-42.
(251525)

ИЗДА ЈЕМ наме штен
стан, Миса, 50 м2,
интер нет, каблов ска,
гре ја ње. 063/309-344.
(251526)

ИЗДА ЈЕМ стан, 37 м2,
Котеж 1, пар но гре ја -
ње. 065/334-32-80,
013/343-280. (251530)

ИЗДА ЈЕМ гар со ње ру у
Самач ком, сами ци или
сам цу. Тел. 060/519-
11-14. (251532)

ИЗДА ЈЕМ два лока ла,
170 м2 и 70 м2, Јабуч -
ки, глав ни пут.
063/759-12-47.
(250663)

ЛОКАЛ за изда ва ње,
17 м2, Стре ли ште. Тел.
063/478-480. 
(251340)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕЊАМ
лока ле од 81 и 39 м2,
цен тар Стре ли шта. Тел.
064/267-71-74.
(251295)

ИЗДА ЈЕ се локал у
Дими три ја Туцо ви ћа
55-а, 55 м2. Тел.
063/281-954. (251208)

ИЗДА ЈЕМ локал код
ула за у Зеле ну пија цу.
060/351-03-56.
(251297)

ИЗДА ЈЕМ локал на
Зеле ној пија ци. Тел.
063/808-58-16.
(251268)

ИЗДА ЈЕМ локал у цен -
тру, 22 м2, са зида ном
гара жом, има стру ју.
063/801-09-85.
(251320)

ИЗДА ЈЕМ локал, цен -
тар Стре ли шта, В. Вла -
хо ви ћа 14, 16 м2,
повољ но. 
065/966-66-61,
013/362-135. 
(251421)

ИЗДА ЈЕМ локал и
мага цин у нај стро жем
цен тру. 064/267-72-17.
(251404)

ПРО ДА ЈЕМ раз ра ђен
локал у Жар ка Зре ња -
ни на 32, 25 м2 + 8 м2.
345-534, 064/246-05-
71. (251413)

ПРО ДА ЈЕМ локал у
цен тру, 13 м2, 13.000
евра. Аген ци ја „Ћур -
чић”, 063/803-10-52.
(251431)

ИЗДА ЈЕМ нов локал,
одлич на лока ци ја,
вели ки излог, про мет -
на ули ца. 
063/217-130. 
(251460)

ИЗДА ЈЕМ нов локал 27
м2, у цен тру. Тел.
063/751-07-79.
(251462)

ИЗДА ЈЕМ кан це ла риј -
ски про стор пре ко
пута Елек тро вој во ди не,
на Тесли. 064/595-98-
0’1. (251485)

ИЗДА ЈЕМ локал у
Нема њи ној 8, 26 м2,
локал у Њего ше вој 2,
15 м2. 064/184-87-50. 

ПОРЕД Дома омла ди -
не, 80 м2, опре мље но,
18.000 евра. 061/114-
11-34. (251510)

ИЗДА ЈЕМ фри зер ско-
козме тич ки салон, 
нов, ком плет но 
сре ђен, на Тесли, 
200 евра. 
064/514-05-06.
(251541)

ЦЕН ТАР, атрак ти ван
локал 43 м2, 
изда јем, 
Све тог Саве 29.
063/892-67-31.
(251190)

ХАЛО ЛЕСКО ВАЦ –
потреб не рад ни це за
рад у кухи њи и за
рошти љем, локал у
цен тру. 
063/834-88-10.
(250105)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 19Петак, 24. новембар 2017.

ПОСАО

ПОНУДА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ЛОКАЛИ



ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs20 Петак, 24. новембар 2017.



ХАЛО ЛЕСКО ВАЦ –
потреб не рад ни це за
рад за рошти љем и у
кухи њи, локал у Бра ће
Јова но вић. 063/897-
55-04. (150105)

ПОТРЕБ НА два рад ни -
ка за пече ње рошти ља.
063/855-65-56, „Иде -
ал”. (251006)

ПОТРЕБ НА коно ба ри -
ца Caffe Picasso Пан -
че во. 065/504-91-07,
065/504-91-09.
(251194)

ШИВА РИ потреб не
рад ни це за рад на
инду стриј ским шива -
ћим маши на ма.
069/238-07-65.
(250667)

ПОТРЕ БАН рад ник и
рад ни ца за рад у пре -
храм бе ној рад њи –
унос, изла га ње робе,
рад на каси, итд. Усло -
ви: општа кул ту ра,
кому ни ка тив ност,
уред ност, тач ност.
Крат ку био гра фи ју са
сли ком сла ти на адре -
су – Цара Лаза ра 9, за
кон курс. (250681)

СТО ЛАР СКА ради о ни -
ца „Наме штај Комо ви”
која се нала зи на Пан -
че вач ком путу, 4 км од
Пан че ва, тра жи сто ла -
ра са иску ством.
064/128-88-80, Алек -
сан дар. (251270)

ПОТРЕБ НА девој ка за
рад у кафи ћу.
060/312-90-00.
(251315)

ФИР МИ NEXT LOGI-
STICS потре бан возач
Ц и Е кате го ри је, са
иску ством у међу на -
род ном тран спор ту.
Нико ла, 063/271-907.
(251303)

ПОТРЕ БАН мушко-
жен ски фри зер, може
и са мање иск ку ства.
Тел. 316-505, 064/134-
62-62. (251314)

ПОТРЕБ НИ рад ни ци
обез бе ђе ња, са и без
иску ства. Кон такт тел.
064/658-23-45,
011/317-71-74. (ф)

ЛИМА РИ ЈИ „МАР КО -
ВИЋ” потреб ни помоћ -
ни рад ни ци. 064/271-
55-22. (251539)

ПОТРЕБ НИ елек тро-
зава ри ва чи, ЦО 2 зава -
ри ва чи, ауто ге ни сека -
чи, бро до мон те ри,
бра ва ри. 
Тел. 060/575-55-02,
060/575-55-18.
(251386)

ПОТРЕ БАН рад ник за
рад на Спорт ском
објек ту, сезон ски зими,
днев на и ноћ на сме на,
пред ност сту ден ти.
065/311-31-33.
(251387)

ПОТРЕБ НА рад ни ца за
рад на тезги на Зеле ној
пија ци. 060/035-47-40.
(251417)

ПОТРЕБ НА рад ни ца у
пека ри. 062/404-144.
(251418)

КАФИЋ „Спор ти си мо”,
Котеж 2, тра жи девој ку
за заме ну сло бод них
дана. 063/361-777.
(251392)

ПОТРЕБ НА про да ва чи -
ца у пека ри. 
Доћи лич но, 
Ж. Зре ња ни на 148 б,
од 10 до 12 сати.
(251419)

ПОТРЕБ НЕ рад ни це  за
рад на инду стриј ским
шива ћим маши на ма.
069/238-07-65.
(251465)

ПОРЕ БАН prepres/гра -
фич ки дизај нер, оба ве -
зно зна ње Adobe паке -
та (илу стра тор, photos-
hop, indesign). CV
посла ти на 
acc.infinity@gmail.com
(251481)

КУВАР-ица са иску -
ством, рад на днев ни
кете ринг и сале за про -
сла ве. 069/822-48-23.
(251487)

CAFFE FLAMINGO тра -
жи девој ку за рад са
иску ством. 069/364-
10-04. (251494)

ПОТРЕБ НА озбиљ на
жена-девој ка за рад у
кафа ни. Тео. 
063/525-115. 
(251506)

ОТВА РА ЊЕ сту ди ја
лепо те на Копа о ни ку.
Све делат но сти су
отво ре не (потреб но је
више осо ба за маса -
жу). Сезон ски посао од
15. децем бра до 1.
апри ла. Заин те ре со ва -
ни сво ју CV могу
посла ти на email:
de_luxe_body@yahoo.com

ПОТРЕБ НА рад ни ца са
иску ством „Шиш Ћева -
пу”. Жар ка Зре ња ни на.
064/960-44-21.
(251542)

ПРУ ЖАМ помоћ ста -
ри јим осо ба ма.
Инфор ма ци је на тел.
060/131-13-01 
(СМС)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја,
комар ни ци, ролет не,
вене ци ја не ри, угра ђу -
јем, попра вљам, заме -
на гурт ни. 064/181-25-
00. (249404)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, поправ -
ке бој ле ра, шпо ре та,
раз вод них табли, инди -
ка то ра, инста ла ци ја.
Мића, 064/310-44-88.
(250339)

ВОДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње
воде, кана ли за ци је,
каби на, сла ви на, бој ле -
ра, котли ћа. 063/836-
84-76. (246610)

ПОПРА ВЉА МО ПВЦ
АЛУ и дрве ну сто ла ри -
ју, ролет не, вене ци ја -
не ри, ста кло ре зач ке
услу ге. Сигур но сна
вра та. 060/545-34-04.
(250652)

ЧАСО ВИ немач ког
јези ка, кон вер за ци ја за
рад на немач ком
говор ном под руч ју.
062/816-33-78.
(230562)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зида -
ње, рено ви ра ње кро во -
ва, сти ро пор, фаса де,
бето ни ра ње. Повољ но.
063/865-80-49.
(251223)

ВОДО ИН СТА ЛА ТЕР,
одгу ше ње купа ти ла и
кана ли за ци је, водо вод -
не адап та ци је, заме на
вир бли, бате ри ја, вен -
ти ла и сани та ри ја, све
за воду, 0-24, пен зи о -
не ри ма екс тра попуст,
дола зим одмах.
013/348-139, 064/493-
44-63, 061/631-51-41.
(251247)

ДИМ НИ ЧАР, чишће ње
дим ња ка, котло ва и
каље вих пећи. 063155-
85-95. (251242)

ВОДО ИН СТА ЛА ТЕР,
поправ ка ста рих, мон -
та жа нових цеви, одгу -
ше ња, мон та жа сани -
та ри је. 062/382-394.
(251240)

ИЗВО ЂЕ ЊЕ свих врста
гра ђе вин ских радо ва.
064/866-25-76.
(251276)

МАСА ЖА за жене.
064/375-78-76. (25129)

СЕР ВИС веш-маши на,
ел. пећи, бој ле ра, ТА
пећи. Тел. 061/667-44-
48. (251310)

КОМ БИ ЈЕМ пре во зим
робу, ства ри, селид бе
и све оста ло, нај по вољ -
ни је. 065/361-13-13.
(251273)

МОЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ радо ви, фара ње
сто ла ри је, вео ма
повољ но. 064/280-26-
15. (251257)

ВОДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње
воде, кана ли за ци је,
каби на, сла ви на, бој ле -
ра, котли ћа. 063/836-
84-76. (251257)

МАТЕ МА ТИ КА, ста ти -
сти ка, физи ка, инфор -
ма ти ка, могућ ност
месеч ног пла ћа ња,
про фе сор. Цен тар,
013/353-569, 
066/405-336, 
061/603-94-94.
(251324)

ПАР КЕТ и лами нат,
постав ка, хобло ва ње и
лаки ра ње. 
061/314-90-18, 
601-892. (251325)

ЗАМЕ НА поло мље ног
цре па, чишће ње олу ка,
висин ски радо ви.
065/535-24-56.
(251328)

МАТЕ МА ТИ КА, физи -
ка, хеми ја, меха ни ка.
Часо ви. Тел. 251-19-
81, 063/852-22-43.
(251323)

ПРЕ ВО ЗИМ кипе ром
повољ но: песак, шљу -
нак, сеја нац и оста ли
гра ђе вин ски мате ри -
јал. 064/354-69-94. 

СТО ЛАР СКЕ услу ге:
кухи ње и пла ка ри по
мери, поправ ке и пре -
прав ке. 371-274,
064/176-88-52.
(251330)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње,
фар ба ње сто ла ри је,
гипс, радо ви, чисто,
ква ли тет но-повољ но.
063/304-476. (251337)

ТАПЕ ТАР који пре -
свла чи наме штај, са
иску ством, тра жи
посао. 064/120-77-64.
(25343)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар -
ске услу ге. Алек сан -
дар. 064/157-20-03.
(251347)

ПРЕ ВОЗ робе, ства ри,
селид бе ком би јем 3.5
тоне. Јоца, 061/616-27-
87. (251347)

КЕРА МИ ЧАР, ква ли -
тет но, поу зда но,
повољ но. 063/318-780.
(251355)

ВОДО ИН СТА ЛА ТЕР,
адап та ци је купа ти ла,
вен ти ли, сла ви не, одгу -
ше ње кана ли за ци је
одмах. 061/193-00-09.
(251356)

ЕНГЛЕ СКИ свим узра -
сти ма, дола зим, јеф ти -
но, 23 годи не, иску -
ства. 013/251-78-97,
063/782-51-48.
(251370)

ДРВО СЕ ЧА, исе ћи ће
мотор ном тесте ром
сва ко дрво које вам
сме та.
063/369-846. 
(251377)

ЈЕСЕ ЊИ попуст 20%,
на демит фаса де.
061/625-97-90.
(251384)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР ради
инста ла ци је, попра вља
ста ре, повољ но.
060/521-93-40.
(251384)

МОЛЕ РАЈ, фаса де,
сто ла ри ја, гипс обра де
око про зо ра, ком плет -
но адап та ци је.
063/893-39-94.
(251385)

КРЧЕ ЊЕ пла це ва, оба -
ра ње ста ба ла, воћ ња -
ка, одно ше ње, руше ња
кућа, чишће ња подру -
ма, однос непо треб них
ства ри. 064/122-69-78.
(251417)

СПРЕ МА ЊЕ, чишће ње
ста на ако вам тре ба,
позо ви те. 
064/278-71-20.
(251425)

СРП СКИ језик, часо ви,
при пре ме за при јем не
испи те. Про фе сор.
063/115-38-50.
(251410)

РАДИМ изо ла ци ју рав -
них кро во ва, тера са,
гара жа, купа ти ла. 345-
874, 062/235-839.
(251389)

МОН ТЕР цен трал ног
гре ја ња (све врсте
поправ ки). 065/608-
08-57. (251393)

СРП СКИ језик, часо ви,
основ но школ ци, сред -
њо школ ци, факул тет -
ски про грам. Иску сна
про фе сор ка. Повољ но.
064/322-46-79.
(251412)

ТЕРА ПЕ УТ СКА, релакс
маса жа, меди цин ски
педи кир, ура сли нок ти,
кур је очи. 061/308-95-
86. (251434)

ШЉУ НАК, песак, сеја -
нац, одвоз шута малим
кипе ром до два куби -
ка. 065/334-23-38.
(251442)

ОДГО ВОР НА мла да
жена са иску ством у
чува њу деце. 065/509-
49-78. (251446)

КЕРА МИ ЧАР са дуго -
го ди шњим иску ством
ква ли тет но, педант но,
повољ но. 064/252-51-
75, 062/153-37-06.
(251470)

ХЕМИ ЈА, физи ка,
мате ма ти ка, ста ти сти -
ка, сонов ци ма, сред -
њо школ ци ма и сту ден -
ти ма. Про фе сор ка.
063/842-81-90.
(251458)

НЕГА ста рих и непо -
крет них лица. 
061/725-85-61.
(251533)

ВОДО ИН СТА ЛА ТЕР:
одгу ше ње кана ли за ци -
је, адап та ци је купа ти -
ла, нове инстла а ци је,
сер вис сла ви на, вен ти -
ла, водо ко тли ћа, заме -
на истих,с ервис и
заме на бој ле ра, уград -
ња туш-каби на, одмах.
063/115-71-67.
(2514599

ДУБИН СКО пра ње,
уси са ва ње наме шта ја,
тепи ха, душе ка, ауто -
мо би ла. Ната ша, 
361-474, 
060/361-47-41.
(251471)

ДУБИН СКО пра ње
тепи ха, пре воз 
бес пла тан. 302-820, 
064/129-63-79.
(251491)

ФРЕ ЗИ РА ЊЕ баште,
крче ње и коше ње,
сече ње дрве ћа, чишће -
ње олу ка. 064/196-17-
32. (251494)

ПАР КЕ ТАР, хобло ва -
ње, фуго ва ње, лаки ра -
ње, постав ка пар ке та,
брод ског пода, лами -
на та. 060/476-81-55.
(251505)

ЧИШЋЕ ЊЕ и спре ма -
ње ста но ва, педант но и
ква ли тет но. 061/412-
44-50. (251522)

ДЕФЕК ТО ЛОГ са иску -
ством пру жа помоћ
деци у уче њу. 060/535-
33-57. (251529)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, поправ -
ка, изра да инста ла ци -
ја, ТА пећи, бој ле ра,
нај јеф ти ни је у гра ду.
063/804-57-99.
(251531)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 21Петак, 24. новембар 2017.

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ПОСАО

ПОНУДА



ПАР КЕТ поста вљам и
хоблу јем, мај стор с
дуго го ди шњим иску -
ством из Дебе ља че, с
мате ри ја лом или без
њега. Ноле (имам и
пар кет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(243004)

ПРЕ ВОЗ малим кипе -
ром, шљу нак, песак,
сеја нац, ризла, шут,
уто вар. 
063/246-368. 
(250962)

РАДИ МО зида ње,
бето ни ра ње, поправ ка
ста рих нових кро во ва,
раз не фаса де.
013/664-491, 063/162-
53-89. (251099

СЕЛИД БЕ, пре воз дру -
ге робе. Пан че во-даље.
Цена дого вор.
013/366-843, 063/193-
22-29. (251153)

ВОДО ИН СТА ЛА ТЕР,
одгу ше ње судо пе ре,
купа ти ла, адап та ци је,
поправ ке, заме на
одмах. 013331-657,
064/495-77-59.
(251322)

ПЕР ФЕКТ – демит
фаса де, зида ње, мал те -
ри са ње, гле то ва ње,
кре че ње, кера ми ка,
кров. 063/122-14-39. 

КИПЕР пре воз до два
куби ка, песак, шљу нак,
шут, 1.300 дина ра.
062/355-154. (247875)

СЕЛИД БЕ, пре воз робе
ками о ном, еки па рад -
ни ка, повољ но. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117. (250058)

СЕЛИД БА, 1.000 дина -
ра, могућ ност рад ни ка.
063/174-77-69.
(250194)

СЕР ВИС теле ви зо ра
ЦО 2 апа ра та и про да -
ја, сер вис ауто-кљу че -
ва, ремонт аку буши ли -
ца. 063/800-01-96.
(251245)

СЕЛИД БЕ на свим
дести на ци ја ма, еки па
рад ни ка, пре воз, одво -
зи мо непо треб не ства -
ри, чисти мо подру ме,
шупе. 063/731-77-67,
064/280-30-16,
Вла ди мир. 
(250957)

ИЗДА ЈЕМ рам ску ске -
лу, метал не под у пи ра -
че, маша ли це за бетон.
064/351-11-73.
(251272)

БАЛ ТО КАД када, обно -
ва гла зу ре, пла сти фи -
ци ра ње, 28 годи на с
вама, гаран ци ја.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)

„РОЛО НАЈ” вам нуди
поправ ку, уград њу
ролет на, вене ци ја не ра,
тра ка стих заве са,
роло-комар ни ка, хар -
мо-вра та, туш-каби на,
роло-челич на заштит на
вра та, тен да. Ми смо
нај ква ли тет ни ји, нај -
јеф ти ни ји, са нај ве ћом
гаран ци јом. Про ве ри -
те. 013/344-594,
063/894-21-80.
(251348)

СЕЛИД БЕ  „Бом бон -
чић”  Борис, све рела -
ци је по Срби ји с ком -
би ји ма, ками о ни ма,
еки па рад ни ка, кути је,
фоли ја за зашти ту
наме шта ја, 0-24, сва -
ког дана и неде љом.
Бес пла тан дола зак и
про це на посла. Пла ћа -
ње могу ће чеко ви ма и
пре ко рачу на. Борис.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bombon-
cic.com (251363)

СЕЛИД БЕ „Бом бон чић”
– Борис, ком би јем и
ками о ном, Вој во ди на,
Срби ја, са или без рад -
ни ка.  013/352-536,
063/253-028, 064/444-
66-74. (251363)

СЕЛИД БЕ  „Бом бон -
чић” – Борис – ком би -
ји ма, ками о ни ма, про -
фе си о нал но, еки па
рад ни ка, све рела ци је
по Срби ји, откуп наме -
шта ја.  013/352-536,
063/253-028, 064/444-
66-74. (251363)

СЕЛИД БЕ и пре воз
робе „Бом бон чић” –
Борис – ком би ји ма,
ками о ни ма, еки па рад -
ни ка, мон та жа, демон -
та жа, пако ва ње ства ри,
кути је за пако ва ње,
фоли ја за зашти ту
наме шта ја. Сели те се
без стре са!!! Борис,
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bombon-
cic.com (251363)

СЕЛИД БЕ ком би јем и
ками о ном, Вој во ди на,
Срби ја, са или без рад -
ни ка. Нај по вољ ни је.
Иван. 063/107-78-66.
(251363)

СЕЛИД БЕ робе и ства -
ри ком би јем и ками о -
ном, про фе си о нал но,
еки па рад ни ка, све
рела ци је по Срби ји,
откуп наме шта ја. Иван.
063/107-78-
66.(251363)

ВОДО ИН СТА ЛА ТЕР.
Одгу ше ње купа ти ла,
кана ли за ци је, водо вод -
не адап та ци је, заме на
вир бли, вен ти ла, бате -
ри је, сани та ри је, при -
кључ ка воде и кана ли -
за ци је. Од 0-24 сата,
пен зи о не ри ма екс тра
попуст. Дола зим
одмах. 013/235-39-21,
013/404-560, 
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(251378)

КРО ВО ВИ, поправ ке,
заме на цре па, летви,
ста рог цре па и постав -
ке новог кро ва, цре па,
рого ви, пато ше ње, изо -
ла ци је, нај јеф ти ни ји у
гра ду, пен зи о не ри ма
екс тра попуст.
013/235-39-21,
013/404-560, 
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(251378)

РОЈАЛ МГ: ПВЦ сто ла -
ри ја, ролет не, комар -
ни ци, вене ци ја не ри,
све заве се, тен де, хар -
мо-вра та, роло-зашти -
та. 063/816-20-98,
013/351-498. (251400)

СЕЛИД БЕ, тран спорт
робе, мон та жа и
демон та жа наме шта ја,
пако ва ње и зашти та
ства ри, одно ше ње
непо треб них ства ри са
рад ни ци ма и без њих,
00-24 сата. 064/047-
55-55. (251429)

ВЕШ-МАШИ НЕ, фри -
жи де ре, замр зи ва че,
кли ме, шпо ре те, бој ле -
ре, ТА пећи, попра вља -
мо са гаран ци јом,
овла шће ни сер вис.
„Фри го тех ник”,
013/361-361, 064/122-
68-05. (251439)

ПОПРАВ КА беле тех -
ни ке, мон та жа и сер -
вис кли ма уре ђа ја.
Овла шће ни сер вис
„Фри го Пеђа”,
013/301-300, 063/771-
24-16. (251490)

ЛИМА РИ ЈА гра ђе вин -
ска, изра да, мон та жа,
пре прав ке лима ри је,
хидро и зо ла ци ја кро во -
ва, пре прав ке, алпи ни -
стич ки радо ви. Нај јеф -
ти ни је. 064/929-19-46.
(251476)

ПЕР ФЕКТ – демит
фаса де, зида ње, мал те -
ри са ње, гле то ва ње,
кре че ње, кера ми ка,
кров. 063/122-14-39. 

ЕСТРАД НА шко ла,
хар мо ни ка, кла ви ја ту -
ра, вио ли на, пева ње.
УЕУ „Бал кан” Пан че во.
060/632-46-90.
л(251106)

УСТУ ПАМ фик сни
теле фон ски број.
063/354-520. (241299)

БРАЧ НИ пар тра жи да
чува ста ри ју осо бу,
дожи вот но, по дого во -
ру. 065/643-83-04.
(251302)

УСТУ ПАМ гроб но
место на Пра во слав -
ном гро бљу, дого вор.
064/130-27-34,
064/386-92-86.
(251261)

БРАЧ НИ пар са дете -
том гле дао би ста ри ју
осо бу за кућу или стан.
069/158-29-45.
(251479)

ИЗДА ЈЕМ дво со бан
апарт ман на Зла ти бо -
ру, цен тар, интер нет,
КТВ, пар кинг, ново.
Тел. 063/759-98-77.
(250812)

ИЗДА ЈЕМ апарт ман у
цен тру Зла ти бо ра,
повољ но. 
063/709-44-97.
(251291)
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Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 20. Закона о проце-

ни утицаја на животну средину („Службени гласник

РС”, бр. 135/04) 

ОГЛАШАВА
јавни увид студије о процени утицаја

на животну средину

     Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад Блок Прера-

да, улица Народног фронта бр. 12, поднео je захтев за

давање сагласности на студију о процени утицаја на

животну средину ПРОЈЕКТА Искоришћење топлоте

алкилата са дна колоне DA-2601, у склопу РНП на к.

п. број 3559 КО Војловица.

Подаци и документација из захтева носиоца пројекта

могу се добити на увид радним данима од 10 до 14

сати у просторијама Покрајинског секретаријата за

урбанизам и заштиту животне средине, Булевар

Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцелари-

ја бр. 39) и у просторијама Градске управе града Пан-

чева, улица Трг краља Петра I бр. 2 - 4, до 25. 12. 2017.

године. За време трајања јавног увида заинтересована

јавност може у писменом облику поднети примедбе и

мишљења на изложену студију о процени утицаја на

адресу Секретаријата.

      Јавна расправа и презентација одржаће се 26. 12.

2017. године у згради Владе АП Војводине (приземље,

канцеларија бр. 39) у 12 сати.

Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А

Ауто ном на Покра ји на Вој во ди на

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

Пошто ва ни, 

Град Пан че во у сарад њи са Тури стич ком орга ни -

за ци јом гра да Пан че ва   ове годи не орга ни зу је сед ми

НОВО ГО ДИ ШЊИ БАЗАР у пери о ду од 28. децем бра

до 30. децем бра 2017. годи не. 

Иде ја је да се на јед ном месту – на пла тоу испред

Град ске упра ве, у том пери о ду, пред ста ви вели ки број

локал них про из во ђа ча (уста но ва,  удру же ња, пред у -

зет ни ка  и физич ких лица) и орга ни зу је богат кул тур -

но-умет нич ки про грам, како би наши сугра ђа ни

могли да ужи ва ју у јед ном новом, дру га чи јем кон цеп -

ту обе ле жа ва ња Нове годи не, при ме ре ном гра ђан -

ском духу Пан че ва, а по узо ру на слич не мани фе ста -

ци је у европ ским гра до ви ма.

      Кон цепт Ново го ди шњег база ра је такав да ће он

пред ста вља ти место на којем ће наши сугра ђа ни моћи

да наба ве оно што им је потреб но за орга ни за ци ју ново -

го ди шње про сла ве, купе покло не, али и да ужи ва ју у

забав ним про гра ми ма које смо за њих при пре ми ли:

·      Ново го ди шње ради о ни це за децу у  холу Град ске

упра ве током сва три дана тра ја ња База ра; 

·      Кул тур но-умет нич ки  про грам за децу и одра сле

на  пла тоу испред Град ске упра ве гра да Пан че ва

током сва три дана тра ја ња База ра.

      За све уче сни ке База ра Град је обез бе дио  бес плат -

не штан до ве, који ће бити рас по ре ђе ни уну тар шато ра

са амби јен тал ним све тлом и греј ним тели ма.

      Град пози ва све заин те ре со ва не  да актив но уче -

ству ју у  орга ни за ци ји Ново го ди шњег база ра као изла -

га чи-про дав ци на штан до ви ма под усло ви ма и на

начин који  су дефи ни са ни Кон кур сом и на тај начин

дају свој допри нос овој једин стве ној мани фе ста ци ји. 

      Пра во уче шћа на База ру има ју  прав на и физич ка

лица која сама про из во де и изра ђу ју сво је про из во де. 

      Про грам Мани фе ста ци је, При јав ни фор му лар са

потреб ном доку мен та ци јом  и Кри те ри ју ми за ода бир

изла га ча може те наћи:

·      на сај ту гра да Пан че ва www.pancevo.rs 

•     фејсбук страници Новогодишњег базара

https://www.facebook.com/Novogodisnji.bazar013/

РОК ЗА ПРИ ЈА ВЉИ ВА ЊЕ ЈЕ 15. ДЕЦЕМ БАР 2017.

ГОДИ НЕ

      

БРОЈ МЕСТА ЈЕ ОГРА НИ ЧЕН, А ПРЕД НОСТ ЋЕ

ИМА ТИ ИЗЛА ГА ЧИ КОЈИ ИСПУ НЕ 

КРИ ТЕ РИ ЈУ МЕ КОН КУР СА.

      

      За више инфор ма ци ја  веза них за саму орга ни за -

ци ју овог дога ђа ја обра ти те се  Гор да ни Ћирић, коор -

ди на то ру Тима за реа ли за ци ју Ново го ди шњег база ра

на теле фо не   065/866-22-73 и 013/308-961 или  елек -

трон ским путем na e-mail адре су: 

gordana.ciric@pancevo.rs.  

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

На осно ву чла на 11. Одлу ке о рас по ла га њу ста но ви ма гра да
Пан че ва („Сл. лист гра да Пан че ва” бр. 19/2014,14/2015 И
20/2016) на пред лог Коми си је за дава ње у закуп град ских
ста но ва, Над зор ни одбор ЈП „Град ска стам бе на аген ци ја”
Пан че во на сво јој 1. сед ни ци одр жа ној дана  26. 10. 2017.
годи не, рас пи су је и обја вљу је:

К О Н К У Р С
за дава ње закуп на одре ђе но вре ме град ских ста но ва

1.
У закуп на одре ђе но вре ме на пери од од 5 годи на дају се сле -
де ћи ста но ви:
1.    Кача ре во, Мар ша ла Тита  бр. 49, дво ри шни стан, јед но и -
по со бан, укуп не повр ши не 49 м2; са гре ја њем у соп стве ној
режи ји,
Тро шко ви заку па при бли жно: 2.823,00 дина ра, оста ли кому -
нал ни тро шко ви (стру ја, вода, сме ће...) у при бли жном изно -
су од: 4.000,00 дина ра.
2.    Кача ре во, Хер це го вач ка бр. 20, дво ри шни стан јед но со -
бан, укуп не повр ши не 27 м2; са гре ја њем у соп стве ној режи -
ји,
Тро шко ви заку па при бли жно:   1.555,00 дина ра, оста ли кому -
нал ни тро шко ви (стру ја, вода, сме ће...) у при бли жном изно -
су од: 3.000,00 дина ра.
3.    Пан че во, Жар ка Зре ња ни на бр. 13, дво ри шни стан, јед -
но и по со бан, укуп не повр ши не 31,00 м2; са гре ја њем у соп -
стве ној режи ји,
Тро шко ви заку па при бли жно: 4.464,00 дина ра, оста ли кому -
нал ни тро шко ви (стру ја, вода, сме ће...) у при бли жном изно -
су од: 4.500,00 дина ра.
4.    Пан че во, Цара Лаза ра бр. 10, дво ри шни стан, јед но со -
бан, укуп не повр ши не 23,00 м2; са гре ја њем у соп стве ној
режи ји,
Тро шко ви заку па при бли жно: 3.311,00 дина ра,  оста ли кому -
нал ни тро шко ви (стру ја, вода, сме ће...) у при бли жном изно -
су од: 3.000,00 дина ра.
5.    Пан че во, Вељ ка Вла хо ви ћа бр. 54, стан бр. 8, први спрат,
гар со ње ра, укуп не повр ши не 26,28 м2; са цен трал ним гре ја -
њем,
Тро шко ви заку па при бли жно:  4.089,00 дина ра, оста ли кому -
нал ни тро шко ви (гре ја ње, стру ја, вода...) у при бли жном
изно су од 6.000,00 дина ра.
6.    Пан че во, Вељ ка Вла хо ви ћа бр. 54, стан бр. 2, при зе мље,
гар со ње ра, укуп не повр ши не 27,00 м2, са цен трал ним гре ја -
њем,
Тро шко ви заку па, при бли жно:   4.218,00 дина ра ,  оста ли
кому нал ни тро шко ви (гре ја ње, стру ја, вода...) у при бли жном
изно су од 6.000.00 дина ра.

2.
Пра во уче шћа на кон кур су има поје ди нац/поро ди ца без
реше ног стам бе ног пита ња, а који живе нај ма ње 5 годи на на
тери то ри ји гра да Пан че ва (при ја вље но пре би ва ли ште), има -
ју држа вљан ство Репу бли ке Срби је или има ју под нет зах тев
за сти ца ње држа вљан ства и који не оства ру ју при хо де на
осно ву којих би стам бе но пита ње могли да реше на тржи шту. 

3.
Посту пак избо ра закуп ца ста но ва и доно ше ња реше ња о доде -
ли град ских ста но ва у закуп на одре ђе но вре ме спро во ди
Коми си ја за дава ње у закуп град ских ста но ва.

4.
При ја ва на кон курс под но си се Коми си ји  за дава ње у закуп
ста но ва у ЈП „Град ска стам бе на аген ци ја” Пан че во у року од
30 дана од дана обја вљи ва ња кон кур са у затво ре ној ковер ти
са доку мен та ци јом и назна ком „при ја ва на кон курс”. Обра -
зац при ја ве пре у зи ма се у ЈП „ГСА” Пан че во. Обра зац при ја -
ве садр жи спи сак потреб не доку мен та ци је за уче шће на кон -
кур су. 
На Обра сцу при ја ве назна чи ти адре су и број ста на за који се
кон ку ри ше.
У скла ду са Зако ном о ста но ва њу може се кон ку ри са ти за
стан мање повр ши не али не мањи од 10 м2 по чла ну дома -
ћин ства, одно сно, не мањи  од 20 м2 у слу ча ју јед но чла ног
дома ћин ства.

5.
Кри те ри ју ми за дава ње ста но ва у закуп су:
1.    стам бе ни ста тус
2.    усло ви ста но ва ња
3.    виси на при ма ња
4.    имо вин ско ста ње
5.    број чла но ва поро дич ног дома ћин ства
6.    јед но ро ди тељ ско дома ћин ство 
7.    инва лид ност или теле сно оште ће ње
Редо след на ранг листи утвр ђу је се бро јем бодо ва. Број бодо -
ва на ранг листи утвр ђу је се ста њем на послед њи дан рока за
под но ше ње при ја ве.

6.
При ја ва за кон курс мора бити попу ње на у свим еле мен ти ма
обра сца. При ја ва мора бити уред на и бла го вре ме но пре да та
са свом доку мен та ци јом којом се потвр ђу ју наво ди у при ја ви
по еле мен ти ма.
Непот пу не, неу ред не и небла го вре ме не при ја ве биће одба че -
не и неће се раз ма тра ти.

7.
Коми си ја  за дава ње у закуп град ских ста но ва након раз ма -
тра ња и бодо ва ња свих бла го вре ме них и уред них при ја ва на
кон курс доне ће Одлу ку о дава њу у закуп град ских ста но ва на
осно ву сачи ње не ранг листе која је састав ни део Одлу ке и
обја ви ти исту  на огла сној табли ЈП „ГСА” Пан че во у року од
30 дана од дана закљу че ња кон кур са.
Под но си о ци при ја ва има ју пра во на под но ше ње при го во ра
на Одлу ку о дава њу у закуп град ских ста но ва у року од 8 дана
од дана њеног обја вљи ва ња.
При го вор се под но си Град ском већу гра да Пан че ва путем
Коми си је за дава ње у закуп град ских ста но ва. При го во ри за
Град ско веће се пре да ју ЈП „ГСА” Пан че во.
Град ско веће гра да Пан че ва одлу чу је о при го во ри ма након
исте ка рока  за под но ше ње при го во ра.
По насту па њу конач но сти Одлу ке о дава њу ста на у закуп
Коми си ја доно си реше ња о доде ли ста но ва у закуп на одре -
ђе но вре ме.
На осно ву реше ња закљу чу је се са ЈП „ГСА” Пан че во уго вор
о заку пу ста на на одре ђе но вре ме.

8.
Заку пац ста на дужан је да пла ћа месеч ну закуп ни ну у скла ду
са Зако ном о ста но ва њу, Пра вил ни ком о мето до ло ги ји обра -
чу на непро фит не закуп ни не, Уред бом о стан дар ди ма и нор -
ма ти ви ма за пла ни ра ње, про јек то ва ње, гра ђе ње и усло ви ма
за кори шће ње и одр жа ва ње ста но ва за соци јал но ста но ва ње и
дру гим про пи си ма који регу ли шу стам бе ну област.

9.
Пра ва и оба ве зе заку по дав ца и заку па ца ових ста но ва регу -
ли са ће се уго во ром о заку пу ста на на одре ђе но вре ме који
закљу чу ју ЈП „ГСА” Пан че во као заку по да вац и уче сник кон -
кур са као заку пац.
За све инфор ма ци је може те се обра ти ти ЈП „ГСА” Пан че во
на теле фон 304-932.
НАПО МЕ НА: Кон курс тра је 30 дана од дана обја вљи ва ња
на огла сној табли ЈП „Град ска стам бе на аген ци ја” Пан че -
во, почев од пoнедељка 27. 11. 2017. годи не, а закључ но са
сре дом 27. 12. 2017. годи не. 
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На осно ву чла на 17. и 19. Зако на о јав ном инфор ми са њу и меди ји ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 83/14,58/2015 и 12/16 - аутен тич но тума че ње) Одлу ке о буџе ту општи не Кова чи ца за 2017. годи ну („Сл. лист Општи не Кова чи ца”

22/16, 03/17 и 08/17), и чла на 4. став 1. и чла на 8. Пра вил ни ка о суфи нан си ра њу про је ка та за оства ри ва ње јав ног инте ре са у обла сти јав ног инфор ми са ња („Слу жбе ни гла сник РС”, бр.16/16 и 8/17), Општин ско Веће Општи не Кова -

чи ца, на сед ни ци одр жа ној дана  17.11.2017. годи не, рас пи су је

ЈАВ НИ ПОЗИВ 
ЗА СУФИ НАН СИ РА ЊЕ ПРО ЈЕ КА ТА ИЗ БУЏЕ ТА ОПШТИ НЕ КОВА ЧИ ЦА РАДИ ОСТВА РИ ВА ЊА ЈАВ НОГ ИНТЕ РЕ СА У ОБЛА СТИ ЈАВ НОГ ИНФОР МИ СА ЊА У МЕДИ ЈИ МА ЗА 2017. ГОДИ НУ – 2 КРУГ

I ПРЕД МЕТ КОН КУР СА

       Пред мет овог јав ног кон кур са је суфи нан си ра ње про је ка та за оства ри ва ње јав ног инте ре са у обла сти јав ног инфор ми са ња на тери то ри ји општи не Кова чи ца путем меди ја о зби ва њи ма на локал ном нивоу, одно сно о раду орга на

Општи не Кова чи ца као локал не само у пра ве, о акту ел но сти ма у обра зо ва њу, здрав ству, кул ту ри, спор ту, тури зму, пољо при вре ди, при вре ди, пред у зет ни штву, људ ским и мањин ским пра ви ма, вер ским пра ви ма, зашти ти живот не сре -

ди не, зашти ти деце и омла ди не, осо ба са инва ли ди те том  и умет нич ком ства ра ла штву, на срп ском јези ку и на јези ци ма наци о нал них мањи на који су у слу жбе ној упо тре би на тери то ри ји општи не Кова чи ца.

       Кон курс за суфи нан си ра ње про је ка та ради оства ри ва ња јав ног инте ре са у обла сти јав ног инфор ми са ња се рас пи су је за про јек те про из вод ње медиј ских садр жа ја и поди за ња ква ли те та инфор ми са ња.

       Кон курс се рас пи су је за спро во ђе ње про јек та у 2017. годи ни.

       Уку пан износ сред ста ва наме њен за суфи нан си ра ње про је ка та ради оства ри ва ња јав ног инте ре са у обла сти јав ног инфор ми са ња у меди ји ма изно си 5.000.000,00 дина ра.

II ПРА ВО УЧЕ ШЋА НА КОН КУР СУ, НАМЕ НА СРЕД СТА ВА И ИЗНОС

Пра во уче шћа на кон кур су има:

1. Изда вач меди ја који је упи сан у Реги стар меди ја, који се води у Аген ци ји за при вред не реги стре; 

2. Прав но лице одно сно пред у зет ник који се бави про из вод њом медиј ских садр жа ја и који при ло жи доказ да ће суфи нан си ра ни медиј ски садр жај бити реа ли зо ван путем меди ја.

3. Прав но лице, одно сно пред у зет ник који посе ду је важе ћу дозво лу Регу ла тор ног тела за елек трон ске меди је. 

       Пра во уче шћа нема ју изда ва чи који се финан си ра ју из јав них при хо да.

       Уче сник кон кур са може кон ку ри са ти само са јед ним про јек том на кон кур су. Под про јек том се под ра зу ме ва зао кру же на про грам ска цели на или део цели не (жан ров ска и вре мен ска), којом се допри но си оства ри ва њу јав ног инте -

ре са, у скла ду са зако ном. Ако је уче сник изда вач више меди ја, може уче ство ва ти са јед ним про јек том за сва ки медиј.

       Пра во уче шћа на кон кур су нема ју лица која су у прет ход ном пери о ду доби ла сред ства наме ње на про јект ном суфи нан си ра њу, а нису у уго во ре ном пред ви ђе ном року и про пи са ној фор ми под не ла нара тив ни и финан сиј ски изве -

штај и лица за која се утвр ди да су сред ства нена мен ски тро ши ла.

       Мини мал ни износ сред ста ва који се може одо бри ти по про јек ту је 20.000,00 дина ра, а мак си мал ни износ сред ста ва по про јек ту је 3.500.000,00 дина ра.

       Уче сник кон кур са за суфи нан си ра ње про је ка та про из вод ње медиј ских садр жа ја за штам па не меди је, радио, интер нет меди је и новин ске аген ци је може под не ти зах тев за суфи нан си ра ње про јек та у изно су до нај ви ше 80% вред -

но сти пред ло же ног про јек та. Про јек ти ма који се реа ли зу ју путем штам па них меди ја, на ради ју и  интер нет пор та ли ма сред ства ће се доде љи ва ти у скла ду са одред ба ма чла но ва 95-97. Уред бе о пра ви ли ма за доде лу држав не помо -

ћи („Слу жбе ни Гла сник РС” бр. 13/10,100/11,91/12,37/13,97/13 и 119/14), одно сно по пра ви ли ма за држав ну помоћ мале вред но сти (de minimis држав на помоћ).

Уче сник кон кур са за суфи нан си ра ње про је ка та про из вод ње медиј ских садр жа ја за теле ви зи ју, може под не ти зах тев за суфи нан си ра ње нај ви ше до 50% вред но сти про јек та.

Уче сник кон кур са који је у теку ћој кален дар ској годи ни већ кори стио сред ства наме ње на про јект ном суфи нан си ра њу у обла сти јав ног инфор ми са ња на репу блич ком, покра јин ском или локал ном нивоу, може уче ство ва ти на кон -

кур су за суфи нан си ра ње истог про јек та само још јед ном у тој годи ни, и то у изно су који уз сред ства која је већ добио, не пре ла зи 80% вред но сти про јек та за суфи нан си ра ње про је ка та про из вод ње медиј ских садр жа ја за штам па не

меди је, радио, интер нет меди је и новин ске аген ци је, одно сно 50% вред но сти про јек та за суфи нан си ра ње про је ка та про из вод ње медиј ских садр жа ја за теле ви зи ју.

III КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ОЦЕ НУ ПРО ЈЕ КА ТА НА ОСНО ВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ ДОДЕ ЉИ ВА ТИ СРЕД СТВА НА КОН КУР СУ

Кри те ри ју ми на осно ву којих ће се оце њи ва ти про јек ти при ја вље ни на Кон курс (за сва ку кате го ри ју посеб но) су:

Основ ни кри те ри ју ми за оце њи ва ње про је ка та:

1.    Мера у којој је пред ло же на про јект на актив ност подоб на да оства ри јав ни инте рес у обла сти јав ног инфор ми са ња.

2.    Мера пру жа ња веће гаран ци је при вр же но сти про фе си о нал ним и етич ким медиј ским стан дар ди ма;

На осно ву кри те ри ју ма из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на, посеб но се оце њу је:

1. Зна чај про јек та са ста но ви шта:

– оства ри ва ње јав ног инте ре са у обла сти јав ног инфор ми са ња;

– оства ри ва ње наме не кон кур са;

– ускла ђи ва ње про је ка та са реал ним про бле ми ма, потре ба ма и при о ри те ти ма циљ них гру па;

– иден ти фи ко ва них и јасно дефи ни са них потре ба циљ них гру па,

– засту пље но сти ино ва тив ног еле мен та у про јек ту и нови нар ско истра жи ва чог при сту па.

2. Ути цај и изво дљи вост са ста но ви шта:

– ускла ђе но сти пла ни ра них актив но сти са циље ви ма, оче ки ва ним резул та ти ма и потре ба ма циљ них гру па;

– степенa ути ца ја про је ка та на ква ли тет инфор ми са ња циљ них гру па;

– мер љи вост инди ка то ра који омо гу ћа ва ју пра ће ње реа ли за ци је про јек та;

– раз ра ђе ност и изво дљи вост пла на реа ли за ци је про јек та;

– сте пен раз вој не и финан сиј ске одр жи во сти про јек та (пози тив ни ефек ти про јек та наста вља ју се након што се окон ча подр шка).

3. Капа ци те ти са ста но ви шта:

– сте пен орга ни зо ва них и упра вљач ких спо соб но сти пред ла га ча про јек та

– нео п ход ни ресур си за реа ли за ци ју про јек та;

– струч них и про фе си о нал них рефе рен ци пред ла га ча про јек та, које одго ва ра ју пред ло же ним циље ви ма и актив но сти ма про јек та.

4. Буџет и оправ да ност тро шко ва са ста но ви шта:

– пре ци зно сти и раз ра ђе но сти буџе та про јек та, који пока зу је ускла ђе ност пред ви ђе ног тро шка са про јект ним актив но сти ма;

– еко ном ске оправ да но сти пред ло га буџе та у одно су на циљ и про јект не актив но сти.

На осно ву кри те ри ју ма из ста ва 1. тач ка 2) овог чла на посеб но се оце њу је:

(1) Да ли су уче сни ку кон кур са изре че не мере од ста не држав них орга на, регу ла тор них тела или тела само ре гу ла ци је  у послед њих годи ну дана, због крше ња про фе си о нал них и етич ких стан дар да;

(2) Доказ о томе да су након изри ца ња казни или мера пред у зе те актив но сти које гаран ту ју да се сли чан слу чај неће поно ви ти.

Посеб ни кри те ри ју ми за оце њи ва ње про је ка та:

1.    Зна чај про јек та за јав ни инте рес гра ђа на;

2.    Про је кат, у сми слу овог кон кур са, тре ба да под ра зу ме ва зао кру же ну про грам ску цели ну или део цели не (жан ров ска или вре мен ска), којом се допри но си оства ри ва њу јав ног инте ре са;

3.    Tехничка и кадров ска опре мље ност на тери то ри ји општи не Кова чи ца;

4.    Реа ли за ци ја про јек та на тери то ри ји општи не Кова чи ца;

5.    Да се реа ли за ци јом про јек та допри не се да шан се сва ког ста нов ни ка на пра во вре ме ну и тач ну инфор ма ци ју буду јед на ке и уве ћа не;

6.    Усме ре ње медиј ског ства ра ла штва и оства ри ва ња пра ва на инфор ми са ње у свим обла сти ма јав ног живо та посеб них, а наро чи то зашти ће них гру па, наци о нал них мањи на, као и пошто ва ње про фе си о нал них и етич ких медиј ских

стан дар да;

7.    Еко но мич на дистри бу ци ја реле вант них медиј ских садр жа ја;

8.    Бржа и боља интер ак ци ја са кори сни ци ма;

9.    Бржа и ком плет ни ја дистри бу ци ја-лак ша исправ ка, допу на и обја ва нових инфор ма ци ја.

IV ПРИ ЈА ВА НА КОН КУРС

       При ја ва на кон курс се под но си на обра сцу који је обја вљен на сај ту Мини стар ства кул ту ре и инфор ми са ња Репу бли ке Срби је, с обзи ром да се годи шње мења, а од фебру а ра теку ће годи не се нала зи на сај ту Мини стар ства нов

Обра зац 1- при ја ва и Обра зац 1- табе ла буџе та који су обја вље ни на сај ту општи не Кова чи ца www.kovacica.org::

1. При ја ва за про јект но суфи нан си ра ње из обла сти јав ног инфор ми са ња (Обра зац 1)

2. Табе ла за про јект но суфи нан си ра ње из обла сти јав. инф. - Буџет про јек та ( Обра зац  бр.1 - табе ла буџе та)

Уз горе наве де не обра сце нео п ход но је при ло жи ти и :

·       фото ко пи ју реше ња о реги стра ци ји прав ног лица или пред у зет ни ка у Аген ци ји за при вред не реги стре,

·       фото ко пи ју реше ња о реги стра ци ји из Реги стра меди ја у Аген ци ји за при вред не реги стре;

·       дозво лу за еми то ва ње радио и/или ТВ про гра ма изда та од стра не Регу ла тор ног тела за елек трон ске меди је,

·       визу ел ни при каз пред ло же ног медиј ског садр жа ја (треј лер, при ме рак нови на, џингл и сл);

·       пот пи са ну ове ре ну изја ву о тех нич кој опре мље но сти за реа ли за ци ју про јек та, (изја ва одго вор ног лица или попис основ них сред ста ва)

·       пот пи са ну ове ре ну изја ву уче сни ка на кон кур су о томе да ли је уче сни ку за исти про је кат већ доде ље на држав на помоћ мале вред но сти (de minimis држав на помоћ) у теку ћој фискал ној годи ни, и у прет ход не две фискал не

годи не, одно сно држав на помоћ у теку ћој фискал ној годи ни и по ком осно ву за штам па не меди је, радио, интер нет меди је и новин ске аген ци је,

·       пот пи са ну изја ву уче сни ка на кон кур су, о томе да ли је уче сни ку за исти про је кат већ доде ље на држав на помоћ, у теку ћој фискал ној годи ни и по ком осно ву за про из вод њу медиј ских садр жа ја

·       ове ре ну изја ву меди ја или више меди ја, пре ко којих ће се про грам ски садр жај еми то ва ти (оба ве зно само за прав на лица и пред у зет ни ке реги стро ва не за про дук ци ју теле ви зиј ског и радиј ског про гра ма).

       Јав ни позив се обја вљу је на зва нич ној интер нет стра ни ци општи не Кова чи ца www.kovacica.org  и  у недељ ним нови на ма „Пан че вац” који се дистри бу и ра ју на под руч ју орга на који рас пи су је кон курс.

При ја ве на Јав ни позив за суфи нан си ра ње про је ка та про из вод ње медиј ског садр жа ја из обла сти јав ног инфор ми са ња у 2017. годи ни под но се се у року од 15 дана од дана обја вљи ва ња у недељ ном листу „Пан че вац”

одно сно нај ка сни је до 09. 12. 2017. годи не.

       При ја ве на Јав ни позив се под но се  на писар ни ци Општин ске упра ве – општи не Кова чи ца или путем поште – на адре су: Општи на Кова чи ца, Општин ска упра ва Кова чи ца, Мар ша ла Тита 50, 26210 Кова чи ца, у затво ре ној ковер -

ти, насло вље но са „При ја ва по Јав ном пози ву за суфи нан си ра ње про је ка та из буџе та општи не Кова чи ца ради оства ри ва ња јав ног инте ре са у обла сти јав ног инфор ми са ња у меди ји ма за 2017. годи ну – 2. круг”.

       При ја ве које стиг ну ван про пи са ног рока или на погре шном обра сцу, неће бити раз ма тра не.  Кон курс ни мате ри јал се не вра ћа.

V ОДЛУ КА О ИЗБО РУ ПРО ЈЕ КА ТА

       Оце ну про је ка та под не тих на кон курс, као и Пред лог о рас по де ли сред ста ва са обра зло же њем, доно си Кон курс на коми си ја коју Реше њем име ну је руко во ди лац орга на, који је рас пи сао Јав ни позив. 

       Пред лог коми си је  о рас по де ли сред ста ва из ста ва 1. овог чла на, пот пи су је се од стра не сва ког  чла на  коми си је.

       Уко ли ко руко во ди лац орга на који је рас пи сао кон курс уочи да је коми си ја дала пред лог супрот но одред ба ма зако на, овог пра вил ни ка и усло ва утвр ђе них у јав ном пози ву за уче шће на  кон кур су, или да садр жи дру гу очи глед -

ну гре шку, затра жи ће писме ним путем од коми си је да испра ви непра вил но сти или гре шке и испра ви пред лог у одре ђе ном року.

       Одлу ка о рас по де ли сред ста ва доно си се нај ка сни је у року од 90 дана  од дана закљу че ња  кон кур са. 

Одлу ка о избо ру про је ка та биће обја вље на на зва нич ној интер нет стра ни ци Општи не Кова чи ца – www.kovacica.org и ске ни ра на – доста вље на сва ком уче сни ку кон кур са. Наве де на одлу ка се доно си у обли ку Реше ња, са обра зло же -

њем. Реше ње је конач но и про тив њега се може покре ну ти управ ни спор.

       Након доно ше ња Реше ња, Општи на Кова чи ца закљу чу је Уго вор о суфи нан си ра њу про је ка та из обла сти јав ног инфор ми са ња.

VI ПОЗИВ НОВИ НАР СКИМ И МЕДИЈ СКИМ УДРУ ЖЕ ЊИ МА И МЕДИЈ СКИМ СТРУЧ ЊА ЦИ МА ЗАИН ТЕ РЕ СО ВА НИМ ЗА РАД У КОМИ СИ ЈИ

На осно ву Зако на о јав ном инфор ми са њу и меди ји ма („Сл. Гла сник РС”, број 83/14, 58/2015 и 12/16-аутен тич но тума че ње), и Пра вил ни ка о суфи нан си ра њу про је ка та за оства ри ва ње јав ног инте ре са у обла сти јав ног инфор -

ми са ња („Сл. Гла сник РС”, број 16/06 и 08/17) Општин ско Веће Општи не Кова чи ца, након усва ја ња садр жи не Јав ног пози ва, пози ва сва нови нар ска и медиј ска удру же ња, реги стро ва на нај ма ње три годи не пре дату ма рас пи си ва ња

кон кур са, да пред ло же чла но ве кон курс не коми си је.

Пози ва ју се и медиј ски струч ња ци заин те ре со ва ни за уче шће у раду коми си је, да доста ве сво је пред ло ге за чла но ве Коми си је за оце ну про је ка та и доде лу сред ста ва по Јав ном пози ву за суфи нан си ра ње про је ка та из буџе та општи -

не Кова чи ца ради оства ри ва ња јав ног инте ре са у обла сти јав ног инфор ми са ња у меди ји ма за 2017. годи ну- 2. Круг. Уз пред лог за чла но ве коми си је доста ви ти и крат ке био гра фи је.

За чла на коми си је име ну је се лице које је неза ви сни струч њак за меди је или је медиј ски рад ник и не сме бити у суко бу инте ре са нити оба вља ти јав ну функ ци ју, у скла ду са пра ви ли ма о бор би про тив коруп ци је.

Пра во на пред ла га ње чла но ва има ју нови нар ска и медиј ска удру же ња  која су реги стро ва на нај ма ње три годи не  пре дату ма рас пи си ва ња кон кур са, и која уз пред лог за чла но ве коми си је под но се и доказ о реги стра ци ји.

Рок за под но ше ње пред ло га кан ди да та је 15 дана од дана обја вљи ва ња у недељ ном листу )„Пан че вац” одно сно нај ка сни је до 09. 12. 2017. годи не.

Пред ло ге доста ви ти у писа ној фор ми на адре су: Општи на Кова чи ца, Мар ша ла Тита број 50, 26210 Кова чи ца, са назна ком: за Јав ни позив за суфи нан си ра ње про је ка та из буџе та општи не Кова чи ца ради оства ри ва ња јав ног

инте ре са у обла сти јав ног инфор ми са ња у меди ји ма за 2017. годи ну-2. круг пред лог за Коми си ју, или пре да ти лич но на писар ни ци општи не Кова чи ца , Мар ша ла Тита број 50, Кова чи ца.

VII ОБА ВЕ ЗА ИЗВЕ ШТА ВА ЊА О РЕА ЛИ ЗА ЦИ ЈИ ПРО ЈЕ КА ТА

       У скла ду са одред ба ма пот пи са ног Уго во ра о суфи нан си ра њу про је ка та из обла сти јав ног инфор ми са ња, уче сник кон кур са који је добио буџет ска сред ства у оба ве зи је да доста ви нара тив ни и финан сиј ски изве штај о утро шку

тих сред ста ва, на Обра зац 2 – нара тив ни и финан сиј ски изве штај про пи са ним Пра вил ни ком о суфи нан си ра њу про је ка та за оства ри ва ње јав ног инте ре са у обла сти јав ног инфор ми са ња („Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срби је” 16/16

и 8/17), и то нај ка сни је месец дана по исте ку пред ви ђе ног рока за реа ли за ци ју про јек та или до 31. 01. 2018. годи не.

Уз нара тив ни изве штај, доста вља се и доказ о реа ли за ци ји про јек та, у скла ду са зако ном и закљу че ним уго во ром.
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Послед њи поздрав

ЉУБУ 

МИЉ КО ВИ ЋУ

од стри ца БУДА, стри не

ЗЛА ТЕ и сеста ра 

БОЈА НЕ и ИВА НЕ 

с поро ди ца ма

(13/251256)

16. новем бра зау век нас је напу сти ла наша дра га

АНА ДЕН ЧАН
1942–2017.

Нека те у тиши ни веч ног мира  чува наша љубав јача од забо ра ва.

Ожа ло шће ни: супруг МИЛАН, ћер ка СНЕ ЖА НА, уну ка САЊА 
и зет ЈОВАН

(15/251260)

Послед њи поздрав куми

ДРА ГИ ЦИ 

БОРО ЈЕ ВИЋ
од кумо ва МИШИЋ

(20/251277)

СЛО БО ДАН КА

ПЕЧЕ НО ВИЋ

1944–2017.

Сахра на је оба вље на 31.

окто бра 2017, на Ста ром

пра во слав ном гро бљу у

Пан че ву.

Ожа ло шће ни: супруг

ЂОР ЂЕ, ћер ка 

ГОР ДА НА, сино ви

ГОРАН и ПРЕ ДРАГ, зет

ЛУКА и уну ци 

ДАЛИ БОР и ДИЈА НА

(21/251279)

ЉУБО МИЉ КО ВИЋ

Био си диван супруг и нај бри жни ји отац.

Зау век тво ји: КАШКА и ЂОЛЕ

(22/251281)

ЉУБО МИЉ КО ВИЋ

Анђе ле наш. Толи ко смо те чува ли, ал те

нисмо сачу ва ли.

Оти шао си на небо. 

Виде ће мо се.

Зау век тво ји: БИЉЕ, ТАТА и ЋИРЕ

(23/251281)

Послед њи поздрав куми

АНИ ДЕН ЧАН

од МИМЕ и СНЕ ЖЕ

РЕПА ЈИЋ

(40/251342)

ЉУБИ ЦА БУБА ДИКЛИЋ

1952–2017.
Мај ко, оста ви ла си  вели ку пра зни ну у мојој души.

Твој син ЦАКА, уну ка БАР БА РА и сна ја МОНИ КА

(41/251346)

Послед њи поздрав дра гом дру га ру

ЉУБУ МИЉ КО ВИ ЋУ

1986–2017.

Поно сни смо што смо те позна ва ли, а тужни што

си нас пре ра но напу стио.

Нека те анђе ли чува ју!

Учи те љи ца ВЕСНА и дру га ри из раз ре да
(46/251361)

Послед њи поздрав дра -

гом куму

ЉУБУ 

МИЉ КО ВИ ЋУ

1986–2017.
Оста ћеш веч но у нашим

срци ма.

Од поро ди це 

МАК СИ МО ВИЋ

(48/251372)

16. новем бра напу сти ла

ме је моја сестра

АНА ДЕН ЧАН

С тугом и болом послед -

њи поздрав дра гој сестри

Ани.

Сестра ШТЕ ФИ ЦА

(62/251451)

Послед њи поздрав

ДРА ГИ ЦИ БОРО ЈЕ ВИЋ
7. IV 1936 – 16. XI 2017.

После кра ће боле сти пре ми ну ла је у 82. годи ни

наша мај ка, бака и пра ба ка.

За њом жале: супруг ЈОВАН, син МИЛАН 

и сна ја СЛО БО ДАН КА, ћер ке ДУШАН КА 

и МИЛАН КА с поро ди ца ма
(63/251456)

Послед њи поздрав сна ји

и ујни

Поро ди ца ТУЛИЋ

(65/251467)

С тугом се опра шта мо од нашег дра гог коле ге

ДРА ГА НА РИСТИ ЋА
1952–2017.

Послед њи поздрав уз искре но сау че шће поро ди ци од
коле га и коле ги ни ца из Лабо ра то ри је ХИП „Азо та ре”

(28/251317)
ЉУБО МИЉ КО ВИЋ

Дра ги наш Љубо, када уми ру они које воли -

мо они не одла зе заи ста, јер наша срца пам -

те лик, чују осмех, осе ћа ју загр љај...

И ти ћеш веч но оста ти ти, у тет ки ном

срцу, мој тре ћи сине, као део брат ске

четвор ке, поред Неше, Тале та и Аце.

Поно сни смо на тебе што смо те има ли. У

нашим сећа њи ма оста ћеш бесмр тан.

Нека те анђе ли чува ју јер то заслу жу јеш!

Тво ја тет ка ЈАГО ДА, теча ДРА ГАН 

и бра ћа НЕША и ГАЛЕ

(68/251486)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 21.

новем бра 2017, у 83. годи ни, пре ми ну ла наша

дра га

БЕЦЕ НА ТОМИЋ
1935–2017.

Сахра на ће бити оба вље на 23. новем бра 2017, у 13
сати, на Ста ром пра во слав ном гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: супруг ЂОКА, ћер ке ЉИЉА НА 
и СЛА ЂА НА, уну ци АЛЕК САН ДРА и ИГОР

(69/

Послед њи поздрав баки

ЗЛА ТИ ЈИ

ИЧИН

Од уну ка БОБА НА 

и ЗОРА НА, сна ја 

АЛЕК САН ДРЕ 

и МИЛИ ЦЕ и пра у ну ка

ДУША НА, МИЛИ ЦЕ 

и ТАМА РЕ

(67/251477)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15, 

а четвртком 

и петком 

од 8 до 13 сати

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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27. новем бра 2017. на Новом гро бљу, одр жа ће мо четр -

де се то днев ни помен

МАРИ ЈА АНКУ ЦИЋ
Сећа ње и моли тва је у 11 сати.

Захвал на њена деца

(17/251263)

22. новем бра 2017. у 11 сати, обе ле жи ће мо пола

годи не откад нас је напу стио наш воље ни

МИЛАН ЛАЦ КО ВИЋ ЛАЋА

Дра га су нам сећа ња на деда Лаћу.

Тво ји нај ми ли ји
(25/251290)

Про шле су три годи не, а ми те нисмо и ника да неће мо

забо ра ви ти.

САВО КУТЛА ЧА САВ ЧЕ
Тво ји нај ми ли ји

(437251353)

18. новем бра 2017. годи не пре ми ну ла је, а 20. новем бра 2017.

сахра ње на наша дра га мај ка, бака и све кр ва

МИЛИ ЦА РАДОЈ ЧИЋ

1936–2017.

Нека те анђе ли воде до места вечи тог поко ја, мира и бла жен ства.

Тво ји нај ми ли ји: син БОГО ЉУБ, сна је ЉУБИ ЦА и МИЛОЈ КА,

уну ци БОЈАН и ЖАР КО и уну ка САЊА

(66/251473)

БИЉА НА

МИЈА ТО ВИЋ

Послед њи поздрав

нашој дра гој Биљи од

дру га ри ца: СЛА ЂЕ,

ИВА НЕ, ДИЈА НЕ, 

ИВА НЕ и ТАМА РЕ

(70/251494)

БИЉА НА

МИЈА ТО ВИЋ

Послед њи поздрав 

дра гој Биљи 

од колек ти ва MOBIX,

MAXI

(71/251494)

ИЛИ ЈА КОРАЋ

Увек ћемо те се сећа ти.

Тво ји: супру га ЈОВАН КА, сино ви САША 

и СРЂАН, сна ја ИВА НА, уну ци ЈЕЛЕ НА, 

НИКО ЛИ НА и ДАР КО и брат СИНИ ША 

с поро ди цом
(72/251497)

МИЛА ДИН

ИЛИЋ БРКА

Био си пра ви роди тељ и

добар човек. Почи вај у

миру.

Ћер ка ВОЈИ НА и зет

НИКО ЛА

(36/251338)

Дра ги деда

МИЛА ДИН

ИЛИЋ БРКА

Оста ћеш веч но вољен и

неза бо ра вљен. Нека те

анђе ли чува ју.

Унук НЕНАД, сна ја

ЈЕЛЕ НА и пра у нук 

СТЕ ФАН

(37/251338)

Послед њи поздрав тати и

све кру

МИЛА ДИ НУ

ИЛИ ЋУ БРКИ

1933–2017.

од сина ВОЈЕ и сна је

ЈОВАН КЕ с поро ди цом

(38/251338)

МИЛА ДИН

ИЛИЋ

Зау век ћеш оста ти у

нашим срци ма.

Брат ЗДРАВ КО

с поро ди цом

(60/251437)

Послед њи поздрав супру зи и мај ци

ЂУР ЂИ НИ БАСТА
од супру га ЈОВЕ, ћер ке ГОР ДА НЕ и сина ДРА ГА НА 

с поро ди ца ма

(31/251331)

Послед њи поздрав ћер ки

ЂУР ЂИ НИ

БАСТА

од мај ке ЕТЕЛ КЕ

(32/251331)

Послед њи поздрав

сестри

ЂУР ЂИ НИ

БАСТА

од бра та МИХАЈ ЛА

с поро ди цом

(33/251331)

Про шло је три годи не

отка ко није с нама 

КОСТА РАЦИЋ

Живе ћеш зау век у

нашим срци ма.

Син ЈОВИ ЦА 

с поро ди цом

(74/251520)

После кра ће боле сти пре ми нуо је

РАДЕН КО ТУЦО ВИЋ

1932–2017.

Зау век ћеш оста ти у нашим срци ма.

Тво ји: НЕША и БИЉА НА с поро ди ца ма

(75/251524)

Оти шао је наш воље ни

МИЛО ЈЕ МИЛО СА ВЉЕ ВИЋ
31. X 1934 – 21. XI 2017.

Био је нај бо љи супруг, отац, дека и при ја -

тељ. Био је наш узор и наш заштит ник.

Чува ће мо успо ме ну на њега као нај ве ћу

дра го це ност.

Сахра на је оба вље на на пан че вач ком

Новом гро бљу, 23. новем бра 2017.

Њего ва поро ди ца

(76/251525)

Почи вај у миру наша

БИЉО

Воли мо те.

Зау век тво ји: МАЈА, САРА, МИЛЕ НА, СРЕ ТА 

и ВЛА ДА
(77/251536)

Послед њи поздрав дра гој

БУБИ ДИКЛИЋ

из Цре па је

Оста ћеш веч но у нашим

срци ма.

Тво ја ЂУКА 

и ДРА ГИ ША

(35/251335)

Послед њи поздрав нашој

дра гој мај ци и баки

КОСА НИ 

АДА МОВ 

ЦВЕ ЋЕ
1929–2017.

од сина СТЕ ВА НА 

и уну ка МИЛА НА 

и ИВА НА

(39/2513389

Послед њи поздрав супру гу,оцу и деди

ПРЕ ДРА ГУ БЕЛАН ЧИ ЋУ
18. II 1951 – 18. XI 2017.

Од супру ге БРАН КЕ, ћер ки МИЛИ ЦЕ 

и СНЕ ЖА НЕ с поро ди ца ма
(55/251408)

Послед њи поздрав бра ту

ПРЕ ДРА ГУ БЕЛАН ЧИ ЋУ
18. II 1951 – 18. XI 2017.

Сестре БОЈА НА и КАТИ ЦА с поро ди ца ма

(56/251408)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сaни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати
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БИКАР

ДИМИ ТРИ ЈЕ                  РАДО МИР

1904–1961–2017. 1913–1986–2017.

С љуба вљу и пошто ва њем бра тић МИЛУ ТИН с поро ди цом

(4/251227)

СТАН КО ВИЋ

СВЕ ТИ СЛАВ МИЛЕ НА
Про шло је годи ну дана отка ко нису с нама. У

нашим срци ма и мисли ма живе ће зау век. У

субо ту, 25. новем бра, у 11 сати, на Новом гро бљу

у Пан че ву, дава ће мо годи шњи помен Све ти сла -

ву и осве шта ти спо ме ник.

Поро ди ца СТАН КО ВИЋ
(18/251264)

МИЛОШ ЗЛАТ КО ВИЋ

2006–2017.

Посто ји љубав коју смрт не пре ки да и туга коју

вре ме не лечи.

Тво ји нај ми ли ји
(19/251274)

Дра га наша

МИЛИ ЦЕ БАН ЧАК
Један део нас пре се лио се с тобом у веч ност.

Тво ји нај ми ли ји

(27/251307)

МИКУ ЛИЋ

МИЛАН                      СТЕ ВАН
1977–2017. 1987–2017.

Годи не туге и бола.
Неу те шна мај ка и супру га МАРА

(30/

У субо ту, 25. новем бра

2017. даје мо четр де се то -

днев ни помен нашем 

ДРА ГА НУ
МИТИ ЋУ

Мно го нам недо ста јеш...
Тво ји: ДРА ГИ ЦА,

НЕНАД, ВЕСНА 
и ДРА ГАН, МАРИ ЈА,

МАР КО и МАРИ ЈА

(49/И)

24. новем бра 2017. навр ша ва се шест годи на

отка да нас је напу стио

МИЛАН АЛЕК СА

1986–2011.

Оста ће зау век у нашим срци ма и мисли ма.

Колек тив „Ста ри Тамиш” а. д. Пан че во
(50/ф)

Пово дом четр де сет дана

ЗДРАВ КУ

КОЈИ ЋУ 

ЂЕРИ ЈУ
Увек ћемо те се сећа ти с

пошто ва њем. 

ЗЕЛЕ, ДРА ГО ЉУБ,

ТОМА, БАМ БИ, ГОМ БИ

и КРЕ ША

(51/251314)

26. новем бра навр ша ва ју се чети ри годи не отка -

ко није с нама наша воље на

АНЂЕ ЛИ ЈА ГЛУ МАЦ

1938–2013.

Ожа ло шће ни: супруг ДАНЕ, син МИЛЕ, сна ха

БЕБА, уну ке МИЛИ ЦА и МАРИ ЈА
(61/

МИЛАН АЛЕК СА
1. VI 1986 – 24. XI 2011 – 24. XI 2017.

Навр ша ва се шест годи на отка ко си нас напу стио, а твој дра ги лик,

изу зе тан дух и добр о та оста ће зау век у нама.

Тво је коле ге из „Almex” д. о. о. Пан че во

(64/251465)

У субо ту, 25. новем бра 2017, у 11.30, на пра во слав ном гро бљу у Банат -

ском Бре стов цу, дава ће мо  четр де се то днев ни помен нашем дра гом

НЕМА ЊИ СИМО ВИ ЋУ

Ти ниси ту, а јесен је у жутом сну, све зами ре 

кад губи мо, ноћ поста је мера за бол и дуби не.

А тако нам недо ста јеш, у ова тешка вре ме на,

са тугом јед но поста јеш и живиш од успо ме на.

И увек када чује мо смех, све мисли мо да си негде ту,

ти тако добро увек знаш да црне мисли неста ну!

Воле те тво ји: отац МИРО СЛАВ, мај ка СЛАВ КА, сестре НЕДА

и НАТА ША, зет НЕША и тво је бура зен ги је НИК ША и ВУК
(44/251359)

Про шло је тужних четр де сет дана од

одла ска нашег

НЕМА ЊЕ СИМО ВИ ЋА
Можда спа ва са очи ма изван сва ког зла,

Изван ства ри, илу зи ја, изван живо та,

И с њим спа ва, неви ђе на, њего ва лепо та,

Можда живи и доћи ће после овог сна,

Можда спа ва са очи ма изван изван сва ког зла.

Воле те: тет ка ДРА ГА, теча УРОШ, сестра

АНЂЕ ЛИ ЈА и брат СТРА ХИ ЊА с поро ди ца ма

(45/251354)

СЕЋА ЊЕ

ЖИВО ЈИН ТОМИН ЖИКА

2013–2017.

С љуба вљу и пошто ва њем тво ја поро ди ца
(73/251498)

Сећа ње на дра ге роди те ље

ЛАКИЋ

МИЛА НА МИЛАН
С пошто ва њем ваши нај ми ли ји

(58/251419)

СЕЋА ЊЕ

ИВАН ТАСИЋ
2001–2017.

Поро ди ца ТАСИЋ

(59/251423)

25. новем бра 2017. одр -

жа ће се шесто ме сеч ни

помен

БРАН КУ 

ВУЈА СИ НО ВИ ЋУ
У срци ма и мисли ма

супру ге БЕБЕ и сина

ПРЕ ДРА ГА

с поро ди цом

(54/251407)
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Навр ша ва се годи на отка да није с нама

наш воље ни

ПЕТАР НИКО ДИ МО ВИЋ

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да

ћемо годи шњи помен оба ви ти 25. новем -

бра, у 12 сати, на Ста ром пра вослвном

гро бљу у Пан че ву.

Тво ји нај ми ли ји

(1/251158)

СЕЋА ЊЕ

ВАСИ ЉЕВ СКИ

ДАНИ ЦА               СТО ЈАН
1927–2015.                        1927–1997.

Мно го нам недо ста је те.

Ваша деца НАДА и МИЛАН
(2/251121)

СЕЋА ЊЕ

ЖИВИ ЦА  
БРАН КОВ

2011.
Бол за вама исти.

Сестра и ћер ка СПА СА
(3/251214)

ИЛИ ЈА
1984.

МИЛА
2006.

29. новем бра навр ша ва се четр де сет дана отка ко

нас је напу стио наш дра ги

САША МАР СЕ НИЋ
Четр де се то днев ни помен ће се одр жа ти на Като -

лич ком гро бљу у Пан че ву, са почет ком у 11 сати.

Живиш у нашим мисли ма и срци ма.

Отац МИЛАН, мај ка АНЂЕ ЛИ ЈА, супру га 

ЈУЛИ ЈА, ћер ке ДИЈА НА и ТАМА РА и брат

СРЂАН с поро ди цом
(5/251236)

СТОЈ КОВ

МИТА          МЕРА          ОЗРЕН
1926–1992.         1926–1992.           1952–2012.

С љуба вљу  и пошто ва њем ћемо се сећа ти ваше

добр о те и пле ме ни то сти.

Сна ја и супру га ГОР ДА НА и сна ја ЈОВАН КА с

поро ди ца ма 
(6/251237)

25. новем бра 2017. навр -

ша ва се девет годи на

отка ко је пре ми ну ла

наша

ЈАСМИ НА

ГОЛУ БОВ

14. VIII 1952 – 25. XI 2008.

Поро ди ца ГОЛУ БОВ

(7/251239)

Про шло је десет годи на

отка ко ниси с нама

СИМО МУЊАС

Зау век у нашим 

срци ма: ћер ке 

МИЛИ ЦА и ЈАСМИ НА 

с поро ди ца ма и сестра

МИЛИ ЦА с поро ди цом

(8/2451284)

РИСТА 

ПОПО ВИЋ

24. XI 2002 – 24. XI 2017.

Пет на ест годи на неве ри -

це, бола и туге.

Мај ка НАДА и сестра

МИЛЕ НА с поро ди цом

(9/51251)

2008–2017.

СЕЋА ЊЕ

ДРА ГИ 

СТО ЈА НО ВИЋ

Зау век у нашим сећа њу.

Супру га и сино ви

(10/251252)

Про шла је тужна отка да ниси с нама

ИВАН РАКИ ЏИЋ
27. IX 1948 – 24. XI 2016.

С веч ном тугом за тобом, оста јеш да живиш у

сећа њи ма оних који су те воле ли и пошто ва ли.

Зау век ћеш нам недо ста ја ти.

Тво ји нај ми ли ји
(11/251225)

25. новем бра, у 11 сати, на Ста ром гро бљу, даће мо

годи шњи помен нашој воље ној

МАЛИН КИ РАН ЧИЋ
Тво ји нај ми ли ји

12/251254)

ПОМЕН

ЉУБА АНКИЋ
26. новем бра је чети ри годи не, чети ри годи не мили сине
како мај ка сина нема.

Оста ла сам да тугу јем

(14/251259)

29. новем бра навр ша ва се тужна годи шњи ца

РАД МИ ЛА МИЛО СА ВЉЕ ВИЋ

С љуба вљу и пошто ва њем сећа ће те се твој 

син ЈОЦА, сна ја СНЕ ЖА НА, уну ка САЊА 

и при ја тељ МИЛАН
(16/251260)

Дво го ди шњи помен

ЗОРАН 

АНА СТА СОВ
Вре ме про ла зи, бол и

туга оста ју веч ни. 

Мно го нам недо ста јеш.

Отац АЛЕК САН ДАР,

сестра АЛЕК САН ДРА,

зет ДАНИ ЛО и уну ка

МАР ТА

(24/251284)

ЧИЗМАШ

ТОЗА МУЊА                     ЈОВА МУЊА

1936 – 7. XI 2008. 1970 – 29. XI 2000.

Нека су вам лак ши небе ски сала ши, а 

бол ни и тужни су сви дани наши.

Поро ди ца
(26/259

САН ДРА
ТОШИЋ 
УРО ШЕВ

23. XI 2011 – 23. XI 2017.
Увек у мисли ма, лепим
сећа њи ма, срцу. Пре ви -
ше тужни, сачу ва ће мо
сва ку успо ме ну на тебе.

Тво ји: син НИКО ЛА,
мама, тата и сестра 

с поро ди цом
(29/251319)

СЕЋА ЊЕ

ЛЕПА АНГЕ ЛОВ СКА
23. XI 2015 – 23. XI 2017.

Поно сни смо што смо те има ли, тужни што смо

те пре ра но изгу би ли.

Успо ме ну на тебе с љуба вљу чува ју: тво ја сестра

СЛА ВИ ЦА с поро ди цом
(34/251332)

ТУЖНО СЕЋА ЊЕ

СЛО БО ДАН
СТОЈ КО ВИЋ

28. XI 2012 – 28. XI 2017.
Навр ша ва се пет тужних
годи на отка ко није с
нама.
Воли мо те и чува мо од
забо ра ва.

Супру га РАД МИ ЛА 
са ћер ка ма

(42/251349)

СЕЋА ЊЕ

САДАК 

НАТА ЛИ ЈА

2014–2017.

С љуба вљу 

и пошто ва њем твој

супруг АНДРЕ ЈА, унук

САВО и МИЛАН КА

(47/251367)

СЕЋА ЊЕ

РУЖИ ЦА СТА НИ МИ РОВ

1930–2016.

У субо ту, 25. новем бра, у 11 сати, на Ста ром пра -

во слав ном гро бљу, одр жа ће мо годи шњи помен

нашој дра гој мај ци и баки.

С љуба вљу и тугом ћер ка ЉИЉА НА с децом
(52/251395)

Про шло је шест годи на

отка ко ниси с нама

ДОБРИ ЛА

ШАРАЦ

С љуба вљу и пошто ва њем

чува мо те од забо ра ва.

Тво ји нај ми ли ји

(53/251396)

САН ДРА 

УРО ШЕВ

Вре ме про ла зи, али туга

и бол због твог одла ска

ника да. 

У срцу те чува твој син

НИКО ЛА с татом,

деком и баком

(57/251414)



Дру го коло Купа Срби је у
гађа њу из вазду шног оруж ја
по А-про гра му одр жа но је про -
шлог викен да у Сме де ре ву.

Кон ку рен ци ја је и овог пута
била вео ма јака, али то није
сме та ло чла но ви ма Стре љач -
ке дру жи не „Пан че во 1813”
да постиг ну добре резул та те
и осво је нове важне бодо ве за
финал ни меч.

Дејан Пешић је зау зео четвр -
то место у гађа њу из вазду шне
пушке. Пого дио је 622,5 кру -
го ва, а зара дио је и седам бодо -
ва за фина ле. Еки па сени о ра
из нашег гра да пла си ра ла се
на сед мо место, што јој је доне -
ло два нова бода. Пуца ли су:
Дејан Пешић, Дали бор Павло -
вић и Алек сан дар Павло вић.

Сед мо место је зау зе ла и
еки па пан че вач ке „дру жи не”

која се над ме та ла у гађа њу из
пишто ља. Овом тиму су тако -
ђе при па ла два нова бода, а
чини ли су га: Алек сан дар Зубо -
вић, Јован Павли ца и Ђор ђе
Јов че вић.

У Кра гу јев цу је про шле субо -
те одр жан тур нир у бад мин -
то ну, на којем су наши сугра -
ђа ни пости гли запа же не резул -
та те.

Так ми ча ри БК-а Дина мо
били су нај у спе шни ји на Б и
Ц тур ни ру.

У кон ку рен ци ји мушких
паро ва дру го место осво јио је
Мило рад Миси мо вић у дублу
с Нема њом Ста ни ми ро ви ћем
из кру ше вач ких Зма је ва.
Софи ја Кара но вић је зара ди -
ла сре бр но одлич је у пару с
Деја ном Мило ше ви ћем у кон -
ку рен ци ји мешо ви тих дубло -
ва, у којој је и Горан Јеле си је -
вић зау зео тре ће место у пару
с Тином Ракић из бео град ског
Кли ра.

Дејан Мило ше вић је осво -
јио две титу ле на Ц-тур ни ру, и
то у кон ку рен ци ји мушког син -
гла, али и мушког дубла, зајед -
но с Вељ ком Цука ни ћем. Цука -

нић је титу ли у мушком дублу
додао и дру го место у кон ку -
рен ци ји мешо ви тих паро ва с
Јули јом Попо вић, у којој су
тре ће место осво ји ли Огњен
Попо вић и Маја Сер дар. Јули -
ја Попо вић и Маја Сер дар осво -
ји ле су дру го место у кон ку -
рен ци ји жен ских паро ва.

БК Пан че во је насту пио с
пет игра ча, који су осво ји ли
исто толи ко меда ља.

На Б-тур ни ру су Мили ца
Уско ко вић и Сте фан Мија то -
вић зара ди ли брон за но одлич -
је у мешо ви том дублу. Сте -
фан Мија то вић и Михај ло Бор -
ка, као и дубл који су чини ле
Мили ца Уско ко вић и Поли на
Лин ди на осво ји ли су сре бр не
меда ље.

Сашка Пет ко вић се оки ти -
ла сре бром у син глу на Ц-тур -
ни ру, а зајед но с Фили пом
Мали цом осво ји ла је брон зу у
мешо ви том дублу.

СПОРТ
Петак, 24. новембар 2017.
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ЈУБИ ЛЕ ЈИ И УСПЕ СИ

БАД МИН ТОН ЈЕ У МОДИ

КУП СРБИ ЈЕ У СТРЕ ЉА ШТВУ

НОВИ БОДО ВИ ЗА „ДРУ ЖИ НУ”

МЕЂУ НА РОД НИ СУСРЕТ НА СТРЕ ЛИ ШТУ

ИЗ ПАН ЧЕ ВА НА СВЕТ СКО ПРВЕН СТВО

Глав ни град Мађар ске је од 4.
до 12. новем бра био дома ћин
нај бо љим кик-бок се ри ма на
пла не ти. У Будим пе шти је одр -
жа но Свет ско првен ство, а у
кон ку рен ци ји међу нај бо љим
бор ци ма, као репре зен та ти вац
Срби је, нашао се и наш сугра -
ђа нин, члан КБК-а „Срп ска
Спар та” Огњен Дра го је рац.

Два де сет че тво ро го ди шњи
Пан че вац се над ме тао у кате -
го ри ји до 81 кг. Био је то његов
деби тант ски наступ на пла не -
тар ној смо три кик-бок се ра, који
ће му сва ка ко оста ти дуго уре -
зан у сећа њу. Вољом жре ба
Огњен се већ у првом мечу
наме рио на бор ца из Изра е ла,
који је, касни је ће се испо ста -
ви ти, имао зашти ту дели ла ца
(не)прав де. Наш сугра ђа нин је
с мно го жара ушао у дуел, био
је пот пу но спре ман, али је бори -
ли ште напу стио погну те гла -
ве. И то не сво јом заслу гом...

Одмах после бор бе на свом
„Феј сбук” про фи лу је напи сао:
„Ево ова ко, људи – у мечу про -
тив бор ца из Изра е ла на Свет -

ском првен ству у Будим пе шти
буквал но сам ’покра ден’ од
суди ја, који су ме оште ти ли за
више од осам бодо ва. На кра ју
тре ће рун де сам пот пу но непра -
вед но добио нега тив не пое не,
који су ме кошта ли побе де.
Знам да сам био бољи и да је
ово моја побе да, као што зна и
мој тим, али неправ ди има мно -

го. Иде мо даље, из све га ћу
иза ћи још јачи и моти ви са ни -
ји, с вером у нове побе де”.

Свет ско првен ство је било и
про шло. Огњен се већ окре нуо
новим иза зо ви ма. За њега је
нај ва жни је да је постао стан -
дард ни члан срп ског наци о -
нал ног тима, што зна чи да ће
тек уче ство ва ти на вели ким

так ми че њи ма. Већ наред ног
викен да пред сто ји му тур нир
у Бео гра ду, потом и над ме та -
ње у Нишу, а почет ком нове
годи не и Свет ски куп, који ће
тако ђе бити одр жан у нашем
глав ном гра ду.

И док се Огњен при пре ма за
нова иску ше ња, са сво јим тре -
не ри ма Зора ном Ста врев ским,
Зора ном Сави ћем и Зора ном
Раја чи ћем, чла но ви удру же ња
„Срп ска Спар та” наста вља ју да
одр жа ва ју три би не под нази -
вом „Спор том про тив нар ко -
ма ни је”.

После вели ког ску па у Хали
спор то ва на Стре ли шту три би -
на ће у петак, 24. новем бра, од
18 сати, бити одр жа на у Дому
кул ту ре у Јабу ци. Посе ти о ци -
ма ће се обра ти ти лека ри, прав -
ни ци, при пад ни ци поли ци је и
спор ти сти, а орга ни за то ри оче -
ку ју пуну дво ра ну.

Иде ја је да се три би не на
који ма се гово ри о штет но сти
дро га одр жа ва ју сва ке неде ље
у неком дру гом насе ље ном
месту. А. Ж.

СВЕТ СКО ПРВЕН СТВО У КИК-БОК СУ

ИСКУ СТВО ЗА СВА ВРЕ МЕ НА

Нај бо ље срп ске 
руко ме та ши це 
уго сти ле Сло вач ку

Пут Немач ке 
1. децем бра

У Хали спор то ва на Стре ли шту
у уто рак, 21. новем бра, оди -
гран је при ја тељ ски сусрет жен -
ских руко мет них репре зен та -
ци ја Срби је и Сло вач ке. Била
је то прва при прем на утак ми -
ца нашег наци о нал ног тима
пред Свет ско првен ство, које
ће бити одр жа но у децем бру.

Око седам сто љуби те ља игре
с лепљи вом лоп том у нашем гра -
ду дошло је на Све тог Аран ђе ла
да поздра ви и подр жи еки пу коју
пред во ди Пан че вац Љубо мир
Обра до вић. Иако је Срби ја игра -
ла у неком плет ном саста ву, без
повре ђе не Јова не Сто иљ ко вић и
одсут них Ката ри не Тома ше вић
и Андрее Лекић, при ка за ла је
добру игру. Ипак, после шезде -
сет мину та на сема фо ру пан че -
вач ког „хра ма спор та” ста јао је
резул тат 30:30.

Иако је први део меча при -
пао руко ме та ши ца ма Сло вач -
ке, Ката ри на Крпеж и њене
саи гра чи це успе ле су у настав -
ку сусре та да побољ ша ју сво ју
игру и пре о кре ну резул тат. Тако
је Срби ја у 38. мину ту води ла
и са 22:18, али није има ла
довољ но кон цен тра ци је да издр -

жи до кра ја, па су Сло ва ки ње
успе ле да изјед на че.

Селек тор нашег наци о нал -
ног тима Љубо мир Обра до вић
на рас по ла га њу је имао сле де -
ћи састав: Сања Радо са вље вић
(чети ри гола), Ката ри на Крпеж
(шест), Јова на Мило је вић, Сан -
дра Кури џа, Дија на Ште вин
(пет), Јеле на Лав ко (један),
Сања Дам ња но вић (један),
Тама ра Радо је вић (два), Сла -
ђа на Поп Лазић, Дија на Радо -

је вић, Мари ја Обра до вић (пет),
Дра ги ца Тата ло вић, Жељ ка
Нико лић (један), Дра га на Цви -
јић (три), Мари ја Чолић, Мили -
ца Ран чић (један) и Мари на
Дми тро вић (један гол).

Чел ни ци Руко мет ног саве за
Срби је захва ли ли су Град ској
упра ви Пан че ва, Спорт ском саве -
зу и руко мет ним клу бо ви ма из
нашег гра да на ука за ном госто -
прим ству и помо ћи у орга ни за -
ци ји ове међу на род не утак ми це.

Нај бо ље срп ске руко ме та ши -
це при пре ма ће се у Кови ло ву,
наред ног викен да путу ју на при -
ја тељ ске дуе ле с Црно гор ка ма,
а потом сле ди одла зак у Немач -
ку на Свет ско првен ство, које
ће тра ја ти од 1. до 17. децем -
бра. Наше репре зен та тив ке ће
се над ме та ти у Д-гру пи, а за
рива ле ће има ти: Холан ди ју,
Немач ку, Јужну Коре ју, Кину
и Каме рун.

А. Жив ко вић

У Чачку је прошлог викенда
одржано дворанско Првен-
ство Србије у тенису за јуни-
орке. У веома јакој конкурен-
цији, али и у дуелима са ста-
ријим ривалкама, шеснаесто-
годишња тенисерка панчевач-
ког Динама Емилија Којчић
остварила је изванредан успех
пласиравши се у финале тог
престижног турнира А-кате-
горије.

Ема је имала проблема у
првом колу да се навикне на
вештачку траву, па је с Марја-
ном Рагастовац из Новог Сада
одиграла три сета, али како се
навикавала на подлогу, из кола
у коло је играла све боље. У
полуфиналу се састала са акту-
елном шампионком и репре-
зентативком Србије до 16 и 18
година, Еленом Миловановић
из Чачка. Ема је максимално
концентрисано ушла у овај меч

и држала је прикључак до самог
краја оба сета, а онда је успела

да направи брејк, преокрене
сетове у своју корист и тако

оствари победу с резултатом
7:5, 6:4. У борби за највреднији
трофеј наша суграђанка је одме-
рила снагу с годину дана ста-
ријом Саром Гвозденовић из
Ваљева, која је такође била чла-
ница јуниорских репрезентаци-
ја Србије. У тешком мечу, који
се од самог почетка играо у
јаком темпу, Емилија ипак није
могла да издржи да игра на
свом нивоу и Сара је тријум-
фовала с резултатом 6:3, 6:4.

И поред разочарања због тога
што није успела да дође до пре-
стижне титуле, Ема је ипак
задовољна својом игром и дру-
гим местом у Србији.

НАДМЕТАЊЕ ТЕНИСЕРКИ

ЕМИЛИЈА ВИЦЕШАМПИОНКА

ДЕЦЕ НИ ЈА ПОСТО ЈА ЊА

Бад мин тон клуб Пан че во је недав но про сла вио свој десе -

ти рођен дан. Про сла ва је одр жа на у сали Спорт ског саве -

за, уз пре зен та ци ју сли ка, као ретро спек ти ва свих актив -

но сти током прве деце ни је посто ја ња клу ба.

Три де се так при сут них могло је да погле да албум са исеч -

ци ма из листа „Пан че вац”, који је свих десет годи на писао

о успе си ма чла но ва клу ба.

– Леп је ово дан за пан че вач ки бад мин тон. Клуб је пуно

ура дио за ових десет годи на и пози ци о ни рао се на срп -

ској бад мин тон мапи као један врло успе шан колек тив.

Кра се га струч ност, кре а тив ност и вре дан рад. Надам се

да ћемо истим путем наста ви ти и у наред них десет годи на

– рекао је Иван Кова че вић, пред сед ник и осни вач БК-а

Пан че во.

Стране припремио

Александар
Живковић



Свет ски дан дете та обе ле жен
је и у орга ни за ци ји Наци о нал -
ног саве та маке дон ске наци о -
нал не мањи не у поне де љак, 20.
новем бра, у дво ра ни „Апо ло”.
Том при ли ком упри ли чен је
про грам првен стве но наме њен
деци из Јабу ке, Кача ре ва, План -
ди шта, Хај ду чи це и Гуду ри це
која уче језик поме ну тог наро -
да са еле мен ти ма наци о нал не
кул ту ре.

Дога ђај је почео крат ким
уво дом о зна ча ју дана уста но -
вље ног 1954. годи не у Гене -
рал ној скуп шти ни Ује ди ње них
наци ја с пре вас ход ним циљем
да се скре не пажња на про бле -
ме деце. За то је била заду же -
на Зори ца Митро вић, глав на
орга ни за тор ка про гра ма испред
Наци о нал ног саве та маке дон -
ске наци о нал не мањи не, а

потом се пред сед ник те инсти -
ту ци је Бор че Велич ков ски
мали ша ни ма обра тио на матер -
њем јези ку поже лев ши им да
успе шно савла да ју настав ни
про грам. Он је том при ли ком
наја вио и саста нак с новим
пре ми је ром Репу бли ке Маке -
до ни је Зора ном Зае вим, који
је у зва нич ној посе ти Срби ји,
и додао да ће том при ли ком
бити речи о уна пре ђи ва њу
обра зо ва ња, а висо ки држав -
ник дони ра ће и већу коли чи -
ну учи ла.

Сам про грам почео је реци -
та лом уче ни ка ОШ „Гоце Дел -
чев” из Јабу ке, а њима је у томе
помо гла Љиља на Лаза рев ска.
Након тога је драм ска дру жи -
на „Видо је Дој чи нов ски Даска -
лот”, која ради при кача ре вач -
ком удру же њу „Вар дар”, изве -
ла пред ста ву у режи ји настав -
ни це Алек сан дре Мило шев ски.
Напо слет ку су сви ма поде ље -
ни деч ји часо пис на маке дон -
ском јези ку „Суни ца” и про из -
во ди из асор ти ма на при леп ске
фабри ке „Вита мин ка”.

Петак, 24. новембар 2017.
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Коли ко је жрта ва однео Холо -
ка уст – стра да ње Јевре ја под
наци змом – потвр ђу је и пода -
так да их је у Кра ље ви ни СХС
живе ло око 70.000, а након
Дру гог свет ског рата седам пута
мање.

Миро сла ва Кон Панић: Један
запис у књи зи Бори сла ва Јан ку -
ло ва гово ри да се из Угар ске
1729. годи не у Пан че во досе ли -
ла поро ди ца изве сног Дави да
Леви ја. Ипак, Јевре ји се у нашем
гра ду у већем бро ју наста њу ју
после пора за Тура ка у рату про -
тив Аустро у гар ске почет ком 18.
века. Нажа лост, живе ли су под
стал ним при ти ском, а њихов
опста нак вео ма је угро зи ла „так -
са толе ран ци је”, коју им је 1743.
годи не уве ла цари ца Мари ја
Тере зи ја. Пози тив не про ме не за
Јевре је поче ле су 1867. годи не,
с дола ском на аустро у гар ски пре -
сто Фра ње Јоси фа Дру гог, а нај -
ве ћа корист дого ди ла се 1881.
годи не, вође њем њихо вих матич -
них књи га.

Д. Мон ти јас: Почет ком 20.
века пан че вач ки Јевре ји углав -

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.

Колин да
Мла да жен ки ца злат ног
ретри ве ра, ста ра око годи ну
и по дана, тра жи новог вла -
сни ка. Сте ри ли са на је, вак ци -
ни са на и микро чи по ва на, тако
да вла сник пот пу но бес плат -
но доби ја сре ђе ног и лепо вас -
пи та ног пса.

Колин да је мир на и добра с људи ма и дру гим пси ма, а
тре нут но се нала зи у град ском при хва ти ли шту у Пан че ву и
жељ но ишче ку је неко га ко ће јој пру жи ти сигу ран дом.

Све инфор ма ци је могу се доби ти на кон такт-теле фон 352-148.

Изгу бље ни Звон ко
Овај муж јак меша нац про на ђен је
на Ново се љан ском путу пре неко ли -
ко дана, и то с пла вом огр ли цом и
звон цем око вра та. Веро ват но је побе -
гао вла сни ку из обли жњег дво ри шта
или је шмуг нуо током шет ње, па се
зате као поред про мет ног пута.

Уко ли ко га неко пре по зна, може
позва ти слу жбу „Зоо хи ги је не” на
352-148 или по њега оти ћи у Вла -
син ску 1. Уко ли ко се нико не поја ви
до исте ка закон ског рока, биће пону -
ђен на удо мља ва ње.

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.

И док „Пан че вац” наста вља да
изда је додат ке на јези ци ма
већих наци о нал них зајед ни ца
– Руму на, Мађа ра, Сло ва ка и
Маке до на ца, ова рубри ка посве -
ћу је пажњу мало број ни јим
наро ди ма са ових про сто ра –
банат ским Буга ри ма, Јевре ји -
ма и Цин ца ри ма.

Сво је виђе ње широ ког дија -
па зо на тема од исто ри ја та до
акту ел ног тре нут ка даће добри
позна ва о ци при ли ка у поме ну -
тим зајед ни ца ма.

У овом бро ју о Јевре ји ма
гово ре Давид Мон ти јас и Миро -
сла ва Кон Панић.

Јевреј ска општи на Пан че во
(ЈОП) егзи сти ра бли зу 150 годи -
на, а нај ве ћу кри зу, не рачу на -
ју ћи Холо ка уст у Дру гом свет -
ском рату, има ла је изме ђу
шезде се тих и деве де се тих годи -
на про шлог века.

Тада је пред сед ник постао
Давид Мон ти јас, који је вео ма
брзо успео да ани ми ра члан ство
и поспе ши рад орга ни за ци је. За
то вре ме ура ђе но је мно го, у
чему су му све срд но пома га ли
мно ги енту зи ја сти, пре свих
њего ва дуго го ди шња заме ни ца
Миро сла ва Кон Панић.

У пла ну спи сак стра да лих у
Холо ка у сту
Давид Мон ти јас: Озбиљ ни је
насе ља ва ње Јевре ја у Пан че ву
дошло је у дру гој поло ви ни 19.
века, а 1870. годи не оформ ље -
на је Јевреј ска цркве на општи -
на. Њен назив је више пута
мењан, да би се након Дру гог
свет ског рата уста лио сада шњи
облик. Гро бље је отво ре но 1840,
прва сина го га напра вље на је
1876, а дру га – 1910. Чиње ни -
ца да су у Пан че ву посто ја ла
два вер ска објек та довољ но
гово ри о тада шњем раз во ју
Јевре ја на овим про сто ри ма.
Насу прот томе данас посто је
само оста ци јед ног од њих.

„МАЛЕ” НАЦИ О НАЛ НЕ МАЊИ НЕ У ПАН ЧЕ ВУ (2)

ЈЕВРЕ ЈИ УПР КОС СВЕ МУ ОПСТА ЈУ НА ОВИМ ПРО СТО РИ МА

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

де се так годи на била у пот пу ној
хибер на ци ји. Ства ри су кре ну -
ле набо ље деве де се тих годи на
про шлог века, јер су се у Пан -
че во као инду стриј ски град досе -
ли ли мно ги људи, међу који ма
и поје ди ни суна род ни ци, након
чега се и Општи на кон стант но
уве ћа ва ла.

М. Кон Панић: Акце нат
наших актив но сти је на кул ту -
ри, као и на очу ва њу успо ме на
на стра да ле у Холо ка у сту, соци -
јал ној бри зи о ста ри јим осо ба -
ма, одр жа ва њу гро бља, а можда
је нај бит ни ји зада так да омла -
ди ну вра ти мо у општи не. Тру -
ди мо се да одр жа ва мо добре
одно се с дру гим зајед ни ца ма,
као и с локал ном само у пра -
вом. Тре ба иста ћи да је Завод
за зашти ту спо ме ни ка добио
14 мили о на дина ра за реви та -
ли за ци ју Стра ти шта код Јабу -
ке, које је било при лич но оскр -
на вље но. Мно го смо ради ли
како бисмо скре ну ли пажњу
на то место, на којем је стра -
да ло небро је но људи – само
током два дана уби је но је око
две хиља де Јевре ја. Врло мало
чак и Пан че ва ца зна нешто о
томе. Сада оче ку је мо да ће ту

нићи озби љан мемо ри јал ни
ком плекс.

Д. Мон ти јас: Нај бо ља ствар
у послед ње вре ме дого ди ла нам
се почет ком годи не када је
Народ на скуп шти на јед но гла -
сно доне ла закон о убла жа ва -
њу после ди ца жртва ма Холо -
ка у ста. Тиме смо доби ли финан -
сиј ску подр шку, коју може мо
тро ши ти по стро го намен ским
тач ка ма. Међу тим, када се то
поде ли на све општи не, то није
мно го, посеб но што су се стра -
ни спон зо ри због тога пову кли.
Интен ци ја је и да побољ ша мо
рели гиј ски живот, али кад год
обе ле жа ва мо неки пра зник,
мора мо да иде мо у Бео град. А
с обзи ром на то да функ ци о ни -
ше мо у изнајм ље ним про сто -
ри ја ма, годи на ма смо се, нажа -
лост без у спе шно, бори ли да нам
Град обез бе ди аде ква тан про -
стор. Сто га ула же мо вели ке
напо ре да доби је мо остат ке
сина го ге, па су наши пла но ви
првен стве но веза ни за рекон -
струк ци ју тог објек та. Тиме
бисмо реши ли пита ње про сто -
ри ја, али и реви та ли зо ва ли и
вер ски живот, јер то нам је једи -
на нада за опста нак.

СВЕТ СКИ ДАН ДЕТЕ ТА ОБЕ ЛЕ ЖЕН И У ДВО РА НИ „АПО ЛО”

Мали ша ни реци то ва ли 
и глу ми ли на маке дон ском јези ку

неким про це на ма, од око 4.000
јужно ба нат ских Јевре ја стра да -
ло је 93 одсто. Зане мар љив број
њих је пре жи вео – у Пан че ву
све га десе так жена уда тих за
ари јев це. Број ке вари ра ју, па
пла ни ра мо један про је кат којим
ћемо од свих тих архи ва да
сачи ни мо поу зда ни спи сак оних
коjи су овде живе ли, а посеб но
оних постра да лих.

При о ри те ти сина го га 
и Стра ти ште
Д. Мон ти јас: Иако мало број ни,
Јевре ји су се рела тив но брзо
орга ни зо ва ли по поврат ку из
лого ра. Нажа лост, сина го га је
била неу по тре бљи ва, јер је слу -
жи ла као мага цин пан че вач ког
позо ри шта, па је вер ски живот
почео да зами ре. То је резул ти -
ра ло „али ја ма” 1948/49. годи -
не, када су три четвр ти не чла -
но ва ЈОП-а оти шле за Изра ел.
Рад Општи не се након рата
бази рао на соци јал ној помо ћи
чла но ви ма, а потом је она три -

ном су се бави ли трго ви ном, а
међу њима је било и мно го инду -
стри ја ла ца, зана тли ја, лека ра,
чинов ни ка, адво ка та... Посто ји
спи сак пре ма којем је, пред Дру -
ги свет ски рат, Јевреј ска општи -
на бро ја ла око 630 чла но ва, у
шта не спа да ју они који су били
изван орга ни за ци је. Ти пода ци
се баш не сла жу с бро јем жрта -
ва Холо ка у ста, јер их је сасвим
сигур но било мно го више. Након
пада фаши зма у Пан че во се у
јуну 1945. годи не вра тио 51
члан, а у авгу сту још седам на е -
сто ро.

М. Кон Панић: Због све га тога
редов но посве ћу је мо коме мо -
ра ци је стра да лим Јевре ји ма из
Пан че ва и око ли не. Као један
од важних дату ма, обе ле жа ва -
мо дога ђај када су, изме ђу 14. и
15. авгу ста 1941. годи не, махом
сви Јевре ји из Бана та похап ше -
ни и тран спор то ва ни у лого ре,
попут Топов ских шупа или Ста -
рог сај ми шта. Ода тле се углав -
ном нису вра ти ли, а пре ма

Председник ЈОП-а на Стратишту са
студентима из Француске и Ужица

Акценат на раду с младима
Редовни састанци у просторијама Општине

Традиционално обележавање Европског дана јеврејске културе



Руко ме та ши це Пан че ва су и
про шлог викен да обра до ва ле
сво је нај вер ни је нави ја че.
После важног три јум фа над
еки пом „Хала са Јоже фа” на
свом тере ну, девој ке које пред -
во ди тре нер Мар ко Крстић
забли ста ле су и у Инђи ји, где
су оди гра ле сусрет осмог кола
Супер Б лиге: Желе зни чар –
ЖРК Пан че во 19:29 (10:14).

– Чести там девој ка ма, све
су игра ле изу зет но добро, а
када је тако, онда рива ли попут
Желе зни ча ра заи ста нема ју

ника кву шан су. У свим еле -
мен ти ма игре над ви си ли смо
дома ћи тим и нијед ног тре -
нут ка нисмо дозво ли ли да нас
резул тат ски угро зи. Сања
Павло вић је поно во била фено -
ме нал на на голу и сво јим
интер вен ци ја ма је пот пу но
раз о ру жа ла игра чи це Желе -
зни ча ра, мада, пона вљам, све
девој ке заслу жу ју похва ле.

Сада смо ухва ти ли при кљу -
чак са еки па ма из сре ди не
табе ле и „ско чи ли” смо на
шесто место. Први део сезо не
је за нас завр шен. Пред сто ји
нам дужа пау за у првен ству,
јер наред ну утак ми цу игра мо
тек у фебру а ру – рекао је тре -
нер ЖРК-а Пан че во Мар ко
Крстић.

Утак ми цу у Инђи ји обе ле -
жи ла је и Неве на Ста ни шко -
вић, која је дала чак девет
голо ва. Све тла на Ничев ски је
шест пута пого ди ла мре жу

рива ла, а Јова на Јан ко вић је
пости гла пет пого да ка. Неве -
на Џелај ли ја и Ката ри на Шубе -
рић су се по три пута упи са ле
у листу стре ла ца, а по јед ном
су биле пре ци зне Јова на Рика -
но вић, Неве на Којић и Дра га -
на Чак мак.

ЖРК Пан че во је сада на
шестом месту на табе ли, са
шест бодо ва.

Тре ћи шам пи он ски
пехар

Успе шни мла ди бор ци

Сени ор ска еки па Кара те клу -
ба Дина мо, тре ћи пут у исто -
ри ји клу ба, осво ји ла је титу лу
шам пи о на у Пре ми јер лиги
Срби је.

У неде љу, 19. новем бра, у
спорт ској хали на Бањи ци одр -
жан је тур нир Пре ми јер лиге
за сени о ре и сени ор ке, а КК
Дина мо је још пре почет ка
так ми че ња иста као кан ди да -
ту ру за нај ви ши пла сман, с
обзи ром на то да у еки пи има
чети ри сјај на држав на репре -
зен та тив ца.

Пан чев ци су у првом колу
савла да ли еки пу Сту дент ског
гра да с 3:2, да би у бор би за
нај вред ни ји тро феј побе ди ли
и одлич ну мла ду еки пу Бор -
ца из Чач ка са 2:0.

Осва ја ње тре ће титу ле екип -
ног шам пи о на Срби је оства -
рио је тим пред во ђен капи те -
ном Сло бо да ном Бите ви ћем,
а за титу лу су се избо ри ли и:
Нико ла Јова но вић, Дејан Цвр -
ко та, Ђор ђе Сала пу ра, Сте фан

Лугић, Алек сан дар Анђел ко -
вић и Алек сан дар Тин тор.

Поред самих бора ца, вели -
ке заслу ге за осва ја ње шам -
пи он ског лово ра при па да ју и
струч ном шта бу КК-а Дина -
мо, с Пре дра гом Сто ја ди но -
вим и тре не ри ма Љуби шом
Милен ко ви ћем и Нема њом
Луги ћем на челу.

Нај бо љи срп ски кара ти ста
Сло бо дан Бите вић ове неде -
ље путу је у Оки на ву, где ће
насту пи ти на вели ком тур ни -
ру Сери је А. Биће то његов
први наступ на так ми че њу на
том јапан ском остр ву и
послед ње вели ко над ме та ње
у овој годи ни.

Мала али ода бра на еки па
мла дих так ми ча ра Дина ма
насту пи ла је у неде љу, 19.
новем бра, на тур ни ру „Аре на
опен” у Бео гра ду.

Клуб из нашег гра да пред -
ста вио се са чети ри так ми ча -
ра, који су осво ји ли чети ри
меда ље. Сре бром се оки тио
Сте фан Стој ко вић (нада) у
ката ма, а брон за не меда ље су
зара ди ли пио нир ка Мили ца
Гагић, нада Јеле на Милен ти -
је вић и кадет Алек сан дар Зде -
шић, сви у ката ма.

СПОРТ
Петак, 24. новембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Важан три јумф
у Бео гра ду

У уто рак про тив 
Вој во ди не

Шесто коло Кошар ка шке лиге
Срби је вра ти ло је осмех на лица
љуби те љи ма игре под обру че -
ви ма у нашем гра ду. После
сери је лоших резул та та кошар -
ка ши Тами ша изди гли су се
изнад свих про бле ма и забе ле -
жи ли су вео ма важну побе ду.
Мом ци које пред во ди тре нер
Бојан Јови чић били су нај бо -
љи када је било нај по треб ни је,
у дуе лу с попу лар ним „клон -
фе ри ма”, и то на њихо вом тере -
ну: ОКК Бео град – Тамиш 61:74,
по четвр ти на ма 13:20, 18:18,
11:23 и 19:13.

Еки па из нашег гра да држа -
ла је све кон це игре у сво јим
рука ма од самог почет ка утак -
ми це. Мла ден Вит ко вић и њего -
ви саи гра чи пове ли су од првог
пое на и пред ност нису испу -
шта ли до кра ја сусре та. Бео гра -
ђа ни су поку ша ва ли на све начи -
не да сустиг ну рива ла и били су
надо мак изјед на че ња, али више
од тога нису могли. Про шле
субо те у хали „Шуми це” наме -
ри ли су се на бољег про тив ни -
ка. Пан чев ци су посеб но над -
моћ ни били у тре ћој четвр ти -
ни, када је и дефи ни тив но одлу -
чен побед ник ове утак ми це.

Тамиш је у првом полу вре -
ме ну пред во дио сјај ни Сте фан
Савић, да би у настав ку утак -
ми це уло гу „дири ген та” пре у -
зео капи тен Мла ден Вит ко вић.
Нарав но, сви мом ци заслу жу ју
похва ле за овај важан три јумф,
а пого то ву због чиње ни це да
су после чети ри пора за игра ли
под вели ким при ти ском и
импе ра ти вом побе де.

– Иако смо и у овом мечу
има ли одре ђе не про бле ме у
напа ду, у одбра ни смо испо -
што ва ли све задат ке и то нам
је доне ло бодо ве. Уоп ште није
било лако оди гра ти ову утак -
ми цу. Тре ба ло је изди ћи се

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ПАКЛЕ НИ РИТАМ ТАМИ ША
ПРЕ МИ ЈЕР ЛИГА У КАРА ТЕУ

ДИНА МО НАЈ БО ЉИ У СРБИ ЈИ

пом Зла ти бо ра, а током викен -
да госто ва ће у Кра ље ву, где ће
поде ли ти мег дан са Сло гом.
Деве то коло Кошар ка шке лиге
Срби је биће на про гра му већ у
уто рак, 28. новем бра. Тада ће
у Хали спор то ва на Стре ли шту
госто ва ти Вој во ди на из Новог
Сада. Тај сусрет почи ње у 19.30.
Овај тим Тами ша заслу жу је
подр шку публи ке, а уз помоћ с
три би не пан че вач ког „хра ма
спор та” лак ше ће доћи до
важних бодо ва.

У осмом колу Прве реги о -
нал не лиге Крис-крос је пора -
жен у Бач кој Топо ли од исто и -
ме ног дома ћи на са 74:60, по
четвр ти на ма 24:11, 14:15, 24:18
и 12:16.

Дер би заче ља у пот пу но сти
је при пао дома ћем тиму, који

после чети ри изгу бље на меча.
Ово је вео ма важна побе да.
Вра ти ли смо „брејк” од Метал -
ца, па мно го мир ни је ула зи мо
у наста вак шам пи о на та, а оче -
ку је нас пакле ни ритам у
наред них неко ли ко дана –
рекао је тре нер Тами ша Бојан
Јови чић после меча са ОКК
Бео гра дом.

Пан че вач ки тим играо је у
саста ву: Ђор ђе вић (седам пое -
на), Соча нац (осам), Илкић
(шест), Кање вац, Бало вић, Вит -
ко вић (21), Раи че вић (шест),
Сми ља нић (два), Савић (15),
Кне же вић (девет пое на), Раден -
ко вић и Митро вић.

Већ у сре ду, 22. новем бра,
када је овај број „Пан чев ца”
био закљу чен, Тамиш је на свом
тере ну одме рио сна гу са еки -

је на нај бо љи начин иско ри -
стио то што је Крис-крос у Бач -
кој Топо ли играо неком пле тан.

У наред ном колу Крис-крос
доче ку је Сло ван из Руме. Утак -
ми ца се игра у неде љу, 26.
новем бра, од 18.30, у Хали спор -
то ва на Стре ли шту.

Кошар ка ши Дина ма сти гли
су до шесте побе де у шам пи о -
на ту Дру ге реги о нал не лиге.
Тим који пред во ди Иван Радо -
ва но вић савла дао је Локо мо -
ти ву са 87:41. Пан че вач ка еки -
па игра ла је у саста ву: Нико -
лић, Слеп че вић (чети ри пое -
на), Андрић (14), Гли шић
(девет), Секу лић (10), Сто јиљ -
ко вић (14), Кање вац (осам),
Павло вић (осам), Машић (чети -
ри), Петро вић (10) и Нешић
(шест пое на).

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

ПОБЕ ДА ПРЕД ЗИМ СКУ ПАУ ЗУ

Утак ми ца ма шестог кола про -
шлог викен да је наста вље на
првен стве на трка за бодо ве у
Супер ли ги за одбој ка ши це. Еки -
па пан че вач ког Дина ма госто -
ва ла је у Обре нов цу, где је одме -
ри ла сна гу с дома ћим Тен том и
пре тр пе ла шести пораз. Ипак,
попу лар не „лави це” успе ле су да
осво је један сет, а да су има ле
само мало више вере у соп стве -
не могућ но сти, могле су сти ћи и
до првог бода у ели ти, па и до
побе де: Тент –Ди на мо 3:1, по сето -
ви ма 25:22, 27:25, 18:25 и 26:24.

Био је то заи ста узбу дљив,
неиз ве стан, па и неве ро ва тан
меч. Када се сабе ру сви пое ни
на утак ми ци, дола зи до изјед -
на че ног ско ра – 96:96, али шта
то вре ди када су сва три бода
оста ла у Обре нов цу. Девој ке које
пред во ди Нико ла Јер ко вић још
јед ном су, баш као и у Кле ку,
про коц ка ле висо ко вођ ство, па
су на кра ју оста ле пра зних шака.

Дина мо је имао пред ност и
у првом сету (20:18), али није
успео да пове де. У дру гом делу
сусре та Пан чев ке су прве сти -
гле до сет-лоп те, али је нису
иско ри сти ле, што је про тив -
ник умео да казни и стиг не до
висо ког вођ ства од 2:0. Конач -
но, попу лар не „лави це” су у
тре ћем сету заи гра ле она ко
како то од њих оче ку ју и нави -
ја чи. Успе ле су да иско ри сте
све гре шке рива ла, али и да
сте че ну пред ност мир но очу -
ва ју до кра ја сета. А онда је
наи шао пери од игре који се
рет ко виђа на одбој ка шким
тере ни ма. Дина мо је у четвр -

том сету водио са 20:10, али
није успео да га осво ји! „Лави -
це” су про пу сти ле чак чети ри
сет-лоп те и на кра ју су терен
дво ра не у Обре нов цу напу сти -
ле погну тих гла ва.

И поред новог пора за, има
раз ло га за опти ми зам у редо ви -
ма пан че вач ког супер ли га ша...

Изу зет но важну побе ду оства -
ри ли су одбој ка ши Бор ца у
шестом колу Прве лиге. Они
су про шлог викен да у Хали
спор то ва на Стре ли шту савла -
да ли Клек с 3:0, по сето ви ма
25:19, 25:21 и 25:16.

Био је то тре ћи три јумф
мома ка које пред во ди тре нер
Душан Јовић, с којим су ухва -
ти ли при кљу чак за воде ћим
еки па ма на табе ли. Од самог
почет ка утак ми це било је еви -
дент но да је Борац изра зи ти
фаво рит у овом дуе лу, иако у
еки пи Кле ка има неко ли ко
иску сних одбој ка ша који су се
над ме та ли и у Супер ли ги.

Овог пута блок је био врло
моћ но оруж је стар че вач ког
тима, а Бојан Познић и њего ви
саи гра чи поре ме ти ли су ритам
рива ла и одлич ним сер ви си ма.

Гото во цео меч Борац је оди -
грао у саста ву: Милан Зин до -
вић, Јован Кова чић, Ненад
Мадић, Алек сан дар Гаври лов,
Нема ња Дукић, Бојан Познић
и Лазар Пет ко вић.

У важним тре ну ци ма тре нер
Душан Јовић пра вио је одлич -
не изме не, па је тако у фини -
шу првог сета, уме сто Пет ко -
ви ћа, на сер вис-лини ју стао
Иван Булић, а на тој пози ци ји
остао је све до сет-лоп те за
Борац. Иста ситу а ци ја поно ви -
ла се и у дру гом сету, када је
Булић заме нио Кова чи ћа.

ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

УОЧ ЉИВ НАПРЕ ДАК У ИГРИ
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН
субота, 17 сати

ПРВА ЛИГА
Јагодина: ЈАГОДИНА–БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ВОЛЕЈСТАР
недеља, 13.45

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Краљево: СЛОГА–ТАМИШ
Панчево: ТАМИШ–ВОЈВОДИНА
уторак, 28. новембар, 19.30

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – СЛОВАН
недеља, 18.30

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Војка: ВОЈКА–ДИНАМО
С. Пазова: С. ПАЗОВА – ЈЕДИНСТВО

Рукомет

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–СИВАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ПРИГРЕВИЦА
недеља, 16.30

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Б. Јарак: МЛАДОСТ – ДИНАМО 1945
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (З)
недеља, 13 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ – ВРШАЦ Ј.
недеља, 13 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Селеуш: ВОЈВОДИНА–БОРАЦ
Б. Паланка: ДУНАВ–СЛОГА
Иваново: СТРЕЛА – ЈЕДИНСТВО (К)
Ц. Црква: ВОЈВОДИНА–ЈУГОСЛАВИЈА

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Обреновац: ТЕНТ–ДИНАМО 3:1

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–КЛЕК 3:0

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Инђија: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ПАНЧЕВО 19:29

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Долово: ДОЛОВО – Б. КАРЛОВАЦ 29:29
Темерин: МЛАДОСТ–ЈАБУКА 21:26

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Шид: РАДНИЧКИ – ОРК ПАНЧЕВО 37:31

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ОКК БЕОГРАД – ТАМИШ 61:74
Панчево: ТАМИШ–ЗЛАТИБОР 83:75

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Б. Топола: ТОПОЛА – КРИС КРОС 74:60

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–БНС 83:60
Панчево: ДИНАМО–ЛОКОМОТИВА 87:41

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – Ц. ЗВЕЗДА 0:0
Суботица: БАЧКА 1901 – ЖЕЛЕЗНИЧАР 1:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Наково: ПОЛЕТ–МЛАДОСТ 0:4

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–СТРЕЛА 0:0
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ВУЛТУРУЛ 2:1
Б. Н. Село: СЛОГА – ВОЈВОДИНА (Ц) 0:1
Старчево: БОРАЦ–ПАРТИЗАН 4:1
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Де8)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Одлич ни резул та ти

Тро фе ји за Дина мо и
Спар танс

У орга ни за ци ји клу ба Гла ди ја -
тор из Еле ми ра, у субо ту, 18.
новем бра, у том месту је одр -
жа но Првен ство Срби је у пау -
ер лиф тин гу. Број уче сни ка био
је рекор дан до сада, а так ми -
ча ри су се над ме та ли у дисци -
пли на ма чучањ, бенч-прес и
мртво диза ње. Пла сман се одре -
ђи вао пре ма укуп но подиг ну -
тој кила жи у све три дисци -
пли не (тако зва ни тотал).

Боје КДТ-а Дина мо бра ни -
ли су: Кри сти на Цвје ти ћа нин,
Андреи Наста си је, Филип Вла -
јић, Иван Кова че вић, Сте фан
Дрпа и Миро слав Лон ча ре вић.
Кри сти на Цвје ти ћа нин над ме -
та ла се у кате го ри ји до 63 кг и
осво ји ла је сре бр на одлич ја и
у јуни ор ској и у сени ор ској
кон ку рен ци ји. Андреи Наста -
си је зара дио је злат ну меда љу
у јуни ор ској кон ку рен ци ји и
брон зу у над ме та њу сени о ра, у
кате го ри ји до 74 кг теле сне
тежи не. У истој кате го ри ји над -
ме тао се и Филип Вла јић. Он

ПРВЕН СТВО СРБИ ЈЕ У ПАУ ЕР ЛИФ ТИН ГУ

ФИЛИП ОБА РАО РЕКОР ДЕДУПЛИ МАТ 
МИЛА НО ВИ ЋА

Воде ћа шахов ска шко ла у Срби -
ји, под вођ ством селек то ра
кадет ске репре зен та ци је Срби -
је, интер на ци о нал ног мај сто ра
Деја на Несто ро ви ћа, про шлог
викен да је у Бео гра ду орга ни -
зо ва ла тур нир под нази вом
„Шах је ими та ци ја живо та”.

Над ме та ло се 40 уче сни ка,
који су били поде ље ни у две
ста ро сне кате го ри је. Мар ко
Мила но вић се так ми чио у ста -
ри јој кла си, а његов брат Павле
у мла ђој.

Током седам кола бра ћа из
Пан че ва су доми ни ра ла у обе
кате го ри је. Иако је у ста ри јој
кла си био један од нај мла ђих
так ми ча ра, Мар ко је са седам
пое на из седам пар ти ја био
апсо лут ни побед ник тур ни ра.

У мла ђој кате го ри ји Павле је
тако ђе био неу мо љив, осво јив -
ши на овом зна чај ном так ми -
че њу сво ју прву злат ну меда љу.

ШЕСТ ВРЕДНИХ 
ТРОФЕЈА

Државно првенство у пливању
у категорији школског спорта
одржано је у Крагујевцу. Пан-
чево је имало чак 43 представ-
ника, који су освојили шест
медаља.

Највреднији трофеј зарадио
је Страхиња Шондић из ОШ
„Братство–јединство”. Сребром
су се окитиле Катарина Белић
(ОШ „Стевица Јовановић”),
Дуња Нишић (ОШ „Мика
Антић”) и Андреа Пољак (ОШ
„Вук Караџић”, Старчево), а
бронзе су освојиле Дуња Стоев
(ОШ „Мика Антић”) и Петар
Ранковић (ОШ „Исидора Секу-
лић”).

КУП СИР МИ ЈУМ
Нај мла ђи так ми ча ри Џудо клу -
ба Пан че во пости гли су запа же -
не резул та те на тур ни ру „Куп
Сир ми јум”, одр жа ном про шлог
викен да у Срем ској Митро ви ци.

Сре бр не меда ље су осво ји -
ли: Вла ди мир и Мате ја Михај -
лов, Вук Вељ ко вић, Алек сан -

дар Лупу лов и Филип Пала -
нач ки, а брон за ма су се оки ти -
ли Сне жа на Самар џић и Вук
Бабић.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

је три јум фо вао у сени ор ској
кон ку рен ци ји, а поста вио је и
два нова држав на рекор да, у
дисци пли ни мртво диза ње и у
тота лу, одно сно збир ном рекор -
ду свих три ју так ми чар ских
дисци пли на. Иван Кова че вић
је био пети у кате го ри ји до 83
кг теле сне тежи не, док је Миро -
слав Лон ча ре вић био шесто -
пла си ран у кате го ри ји до 105

кг. Сте фан Дрпа у кате го ри ји
тешка ша пре ко 120 кг теле сне
тежи не осво јио је два сре бр на
одлич ја.

За СК Спар танс из нашег гра -
да насту пи ли су: Мили ца Оре -
шко вић, Тама ра Ћаћић, Саша
Јер чић и Новак Лукић.

Мили ца Оре шко вић је у кате -
го ри ји до 72 кг теле сне тежи не
осво ји ла брон зу у сени ор ској одно -

сно сре бро у јуни ор ској кате го -
ри ји. Тама ра Чачић је про гла -
ше на за апсо лут но нај ја чу так -
ми чар ку, осво јив ши злат ну сени -
ор ску меда љу у кате го ри ји до 84
кг. Саша Јер чић је зара дио сре -
бро у јуни ор ској кате го ри ји до
74 кг, док је Новак Лукић побе -
дио у кате го ри ји сени о ра до 93
кг. Поред тога, он је три јум фо -
вао и у јуни ор ској кон ку рен ци ји.

ИЗМЕ ЂУ ДВА ГОЛА

БОДО ВИ ТУГЕ, БЕСА И НАДЕ
Јесе њи део првен стве не трке
за бодо ве у Срп ској лиги гру па
„Вој во ди на” ушао је у сам
финиш. Про шлог викен да су
на про гра му биле утак ми це
прет по след њег кола, а пред -
став ни ци нашег гра да у тре -
ћем ран гу так ми че ња наста ви -
ли су кон ти ну и тет осва ја ња
бодо ва. И Дина мо 1945 и Желе -
зни чар игра ли су нере ше но са
сво јим про тив ни ци ма. Исти -
на, можда су љуби те љи нај ва -
жни је спо ред не ства ри на све -
ту у Пан че ву и око ли ни оче ки -
ва ли и више, али шта је – ту је.
Нови бодо ви су осво је ни, а да
је било мало више спорт ске
сре ће, али и мање нефуд бал -
ских еле ме на та на утак ми ца -
ма, исхо ди су можда могли да
буду и дру га чи ји...

Пан че вач ки „брзи воз” је на
свом тере ну уго стио Црве ну
зве зду из Новог Сада. По вео -
ма хлад ном, пра вом јесе њем
вре ме ну, на Град ском ста ди о -
ну у Пан че ву оку пи ло се око
300 посе ти ла ца, који ипак нису
могли да се раду ју новој побе -
ди сво јих миље ни ка: Дина мо
1945 – Црве на зве зда 0:0.

Овај меч обе ле жи ли су дели -
о ци (не)прав де. Сре ди ном
првог полу вре ме на Сто ја нов -
ски је пости гао пого дак за дома -
ћи тим, а глав ни суди ја Нико -
ла Бикић из Зре ња ни на нај пре
је при знао гол и пока зао руком
на цен тар, али је после неко -
ли ко тре ну та ка, на аси стен ци -
ју свог помоћ ни ка Дрн да ре ви -
ћа, про ме нио одлу ку и пони -
штио пого дак Дина ма 1945.

Пан чев ци су и у дру гом полу -
вре ме ну наста ви ли да свим
сила ма киди шу ка голу рива -
ла, игра ло се углав ном на поло -

ви ни тере на која при па да гости -
ма, лоп та је нај че шће шета ла
испред казне ног про сто ра Црве -
не зве зде, било је неко ли ко
иде ал них при ли ка, али јед но -
став но – „буба ма ра” није хте -
ла у мре жу. Фуд ба ле ри из Новог
Сада су се грче ви то бра ни ли и
кад год су били у могућ но сти,
испу ца ва ли су лоп те што даље
од свог гола, често и ван тере -
на... Била је то анти про па ган да

фуд бал ске игре. На кра ју утак -
ми це бур но су про сла ви ли избо -
ре ни реми, радо ва ли су се као
да су побе ди ли...

– Била је то још јед на вео ма
тешка утак ми ца за нас. Опет
смо игра ли под вели ким при -
ти ском. Сву да у све ту негу је се
офан зив ни фуд бал, а само код
нас, и то неки дру ги акте ри,
шти те дека дент ни фуд бал. Жао
ми је због мома ка што нисмо
оства ри ли нову побе ду, али иде -
мо даље. Сле ди нам тешко госто -
ва ње у Бач ком Јар ку, па зим ска
пау за. Мислим да нам је јесе ња
полу се зо на пока за ла коли ки су
нам доме ти и коли ко може мо –
рекао је тре нер „брзог воза”
Алек сан дар Сте ва но вић.

Иако није успео да осво ји
сва три бода, и меч с Црве ном
зве здом оста ће забе ле жен у
фуд бал ским алма на си ма Дина -
ма 1945. Наи ме, била је то десе -
та уза стоп на утак ми ца у којој
тим из нашег гра да није при -
мио гол!

Финиш јесе њег дела шам пи -
о на та у Срп ској лиги „Вој во -
ди на” при ја и фуд ба ле ри ма
Желе зни ча ра. Попу лар на

„дизел ка” из нашег гра да госто -
ва ла је про шлог викен да у Субо -
ти ци, где је с дома ћом Бач ком
1901 игра ла нере ше но 1:1.

Први тре нер тима из наше -
га гра да Ненад Стој чић пове -
ре ње за овај дуел покло нио је
еки пи у саста ву: Нико лов ски,
Ђор ђе вић, Теки ја шки, Спа сков -
ски, Јани ћи је вић, Стај чић,
Костић, Шобот, Јова но вић,
Кова че вић и Ани чић, а при ли -
ку су доби ли и Сав ков, Целин
и Тома ше вић.

Осо ко љен побе дом над Рад -
нич ким из Срем ске Митро ви -
це, Желе зни чар је пут севе ра
Бач ке кре нуо с мно го опти ми -
зма, па и са жељом да се вра ти
са сва три бода. Од самог почет ка

утак ми це „дизел ка” је била
бољи так мац, дик ти ра ла је
ритам утак ми це, а у пра вом
тре нут ку дошла је и до почет -
не пред но сти. У самом фини -
шу првог полу вре ме на, у 42.
мину ту, Милош Јани ћи је вић
је пого дио мре жу Субо ти ча на,
па су Пан чев ци на одмор оти -
шли с пред но шћу од јед ног
гола.

Наста вак сусре та донео је
нешто офан зив ни ју игру Бач -
ке 1901, али је Желе зни чар
наста вио да игра у свом рит му
и да одби ја напа де рива ла. Да
није било једа на е стер ца у 67.
мину ту, после којег су дома ћи
фуд ба ле ри изјед на чи ли и
поста ви ли кона чан резул тат,
пита ње је да ли би Субо ти ча -
ни успе ли да савла да ју вео ма
доброг гол ма на Или ју Нико -
лов ског.

После четр на е стог кола
Желе зни чар зау зи ма осмо
место на табе ли, са два де сет
бодо ва. У послед њем колу јесе -
њег дела шам пи о на та, у неде -
љу, 26. новем бра, на СЦ-у
„Мла дост” госто ва ће сед мо -
пла си ра ни Рад нич ки из Зре -
ња ни на. Утак ми ца почи ње у
13 сати.

Прет по след ње коло оди гра но
је и у Вој во ђан ској лиги гру па
„Исток”. Мла дост из Омо љи це
је госто ва ла у Нако ву, где је побе -
ди ла дома ћи Полет са 4:0.

Голо ве за тим који пред во ди
тре нер Душан Ђокић пости гли
су: Гиго вић, Јавор, Додић и
Пеште рац.

Омољ ча ни су сада на петом
месту на табе ли, са 22 бода, а у
послед њем колу на свом тере -
ну доче ку ју дру го пла си ра ни
Вршац јунај тед.

Мла ди бор ци ЏК-а Дина мо уче -
ство ва ли су про шлог викен да
на два тур ни ра и на оба так ми -
че ња били су вео ма успе шни.

На над ме та њу у Нишу, у кон -
ку рен ци ји 343 бор ца из 29 клу -
бо ва из Бугар ске, Грч ке, Маке -
до ни је и Срби је, Пан чев ци ма
је при па ло осам тро фе ја.

Злат не меда ље су осво ји ли:
Алек са Ђуро вић, Милош Ђор -
ђе вић, Ђор ђе Јаки мов ски и
Урош Ћућа. Сре бром су се оки -

ти ли Филип Фран цуз и Мате ја
Зубо вић, а брон зе су зара ди ли
Вид Мила но вић и Петар Мљач.

Мла ди дина мов ци доне ли су
шест меда ља из Срем ске
Митро ви це.

Мате ја Сто ја нов ски је осво -
јио нај вред ни ји тро феј, Кри -
сти јан Лех ни и Мари ја Сто ја -
нов ски оки ти ли су се сре бром,
а брон за на одлич ја су заслу -
жи ли Нема ња Ђури шић, Алек -
са Лех ни и Милош Божић.

ЏУДО-АКТУ ЕЛ НО СТИ

МЕДА ЉЕ, МЕДА ЉЕ...

Стране припремио

Александар
Живковић



„Панчевац” је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла 1869. године • „Панчевац” је недељник и излази петком • Оснивач листа „Панчевац”: Друштво са ограниченом одговорношћу
„Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник: Синиша Трајковић • Заменик главног и одговорног уредника:
Александар Живковић • Редакција: Михајло Глигорић, Марина Димитрић, Драгана Кожан, Јордан Филиповић • Технички уредник: Александар Милошевић • Лектор: Јулијана Јовић • Телефони:
013/301-150 (редакција и огласи), 013/300-820 (рачуноводство), 013/300-830 (маркетинг и факс), поштански фах 28, телеграми „Панчевац” • Текући рачуни: Војвођанска банка а. д. 355-1119429-
78, 160-43415 05 код „Banca Intesa” Панчево  и 200-2286400101001-61 код Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca Intesa” • ПИБ 101054934
• Рукописи се не враћају • Рекламације се примају у року од седам дана  • Штампа „APM PRINT”, Милутина Миланковића 29, Београд • На основу решења Министарства за информације Републике
Србије уписан је под регистарским бројем БД 52123 од 19. септембра 2006. године • Интернет адреса: www.pancevac-online.rs • е-mаil: pancevac@pancevac-online.rs • e-mail маркетинга:
marketing@pancevac-online.rs 

Ксе ни ја 
Бир ма нац, 
гим на зи јал ка:
     
– Бићу код куће 
и одма ра ћу се. 
Уве че ћу веро ват но
иза ћи у град.

Пре драг Пеј чић,
про да вац:
     
– Викенд ћу про ве сти
рад но. Уве че 
ћу можда оти ћи 
до јед ног од 
локал них ресто ра на.

Мили ца Тимић, 
гим на зи јал ка:
     
– За викенд 
ћу се так ми чи ти 
на „Сти хо ви зи ји”. 
Реци то ва ћу песму 
на енгле ском. Уве че 
ћу ићу у Бео град 
на про бу хора.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Завр ше так
Док је било чупа во у земљи, бави ла сам се кре а тив ним ства ри -

ма, путо ва ла сам у ино стран ство...

    Упа ла ми онда у стан нека аген ци ја.

    Од тад сам под при смо тром.

    Аге на та. За некрет ни не. За покрет не мисли.

    Оних мод них.

    Аген ци ја се при ми ла на мене.

    Баш ту је завр ше так њених мисли.

При ја тељ ство
Нова сим па ти ја.

    Оце не.

    Мами на нова блам шмин ка. Нео бри ја ни седи тата.

    А зајед нич ка дру га ри ца се про ме ни ла...

    Има и онај висо ки из сед мог два...

    Оце не све га тога.

    Шта год да је тема, овде је јасно јед но: при ја тељ ство.

Нема
Огра да пред воде ном про ва ли јом, нема даље.

    Нема.

    Када бих ско чио и запли вао, да ли би ме доче ка ла дру га оба ла?

    Ње нема.

    Чак и да се за то пита река, она не би уме ла да одго во ри.

    Она је нема. Све и да про го во ри, шта би рекла...

    Дру га оба ла се буди.

ОКОН ЧА НО НАД МЕ ТА ЊЕ У TCR ШАМ ПИ О НА ТУ

ДУШАН БОР КО ВИЋ НА ОСМОМ МЕСТУ

Ипак успе шна сезо на

Десет бодо ва из Дуба и ја

Почи њу при пре ме за
наред на иску ше ња

Наш сугра ђа нин, нај бо љи срп ски
ауто мо би ли ста Душан Бор ко вић успе -
шно је завр шио сво ју дру гу сезо ну у
TCR шам пи о на ту. Он је са 118 бодо -
ва у гене рал ном пла сма ну зау зео
осмо место, после два де сет трка.
Нови свет ски шам пи он је Жан Карл
Вер не.

пове ћа бодов ни сал до. Не попу шта ју -
ћи нијед ног тре нут ка, он је возио сво -
јим тем пом и пола ко напре до вао у
пла сма ну. Три кру га пре кра ја про -
био се међу првих десет воза ча на
ста зи, што му је гаран то ва ло пое не,
али чак ни тада није поми шљао да
ста не. Сав труд, бор ба с про бле ми ма
на које ника ко није могао да ути че,
на кра ју су му се испла ти ли и Бор ко -
вић је кроз циљ про шао као осми.

С обзи ром на то да воза чи „хјун да и -
ја” нису били у кон ку рен ци ји за бодо -
ва ње, Душа нов кона чан резул тат у
послед њој трци био је сед мо место. Тако
је уве ћао свој сал до за још десет бодо ва.

– Ово је било још јед но вели ко иску -
ство за мене. Не могу да кажем да сам
пре за до во љан, али уз све окол но сти које
су ме пра ти ле ове сезо не, мислим да
боље није могло. Знам да сам у сва ком
тре нут ку давао све од себе и надам се
да нисам раз о ча рао нави ја че који су
били уз мене и ове годи не. Вели ку
захвал ност дугу јем свом тиму и спон -
зо ри ма и веру јем да ћемо наред не годи -
не у још јачем саста ву репре зен то ва ти
Срби ју у све ту. Сле де нови иза зо ви, спре -
ман сам да се ухва тим уко штац с нај ја -
чи ма на пла не ти. Мислим да су и моји
ово го ди шњи насту пи добар пока за тељ
да ми је место међу нај ве ћим свет ским
воза чи ма. Још јед ном, хва ла на подр -
шци и једва чекам да се дого ди не зајед -
но раду је мо новим успе си ма – иста као
је Бор ко вић након послед ње трке у ово -
го ди шњем TCR свет ском шам пи о на ту.

Насту пи нашег аса током ове сезо -
не оста ће упи са ни вели ким сло ви ма
у исто ри ји срп ског ауто мо бил ског
спор та. Иако због тех нич ких про бле -
ма на ауто мо би лу није завр шио поло -
ви ну од 20 ово се зон ских трка, чак три
поди ју ма у шам пи о на ту и две побе де,
у Бахре и ну и Аустри ји, када се слу -
ша ло „Боже прав де”, резул тат ски су
обе ле жи ли сезо ну.

Пан че вач ком асу и њего вом тиму
сада пред сто ји напо ран пери од при пре -
ма за сле де ћу сезо ну. Пре ма послед -
њим инфор ма ци ја ма, FIA WTCC и TCR
наред не годи не тре ба да се спо је у један
шам пи о нат. То је сјај на вест за све љуби -
те ље ауто-спор та, али и за спон зо ре,
пошто би тај шам пи о нат био под окри -
љем FIA, али и „Еуро спор та”, са ТВ
дистри бу ци јом у више од 180 зема ља.

А. Жив ко вић

Послед њи тркач ки викенд одр жан
је у Дуба и ју. Бор ко ви ћу је на почет ку
првог дела ква ли фи ка ци ја пукла гума,
после чега је морао у бокс. По изла -
ску на ста зу попра вљао је сво је вре -
ме, а у јед ном тре нут ку је избио чак и
на деве то место. Ипак, због про бле ма
с пред у пра вља њем и под у пра вља њем
ауто мо би ла он није био у кон ку рен -
ци ји за дру ги део ква ли фи ка ци ја на
ста зи у Дуба и ју.

– Већ на сло бод ним тре нин зи ма
знао сам да не могу мно го да оче ку -
јем на овој ста зи, с обзи ром на то да
је тре ћи сек тор вео ма спор. Након
што ми је пукла гума, пот пу но се про -
ме нио баланс и ауто мо бил је зано сио
зад њим делом. Мислио сам да ће бити
боље, али шта је ту је. Боље није могло
са ауто мо би лом који се пона шао јако

лоше. Ипак, имам и лепих вести за
наред ну годи ну, о који ма још не могу
мно го да при чам – рекао је Дуца после
ква ли фи ка ци ја.

Пан че вач ки ас је у глав ној трци
стар то вао с пет на е сте пози ци је, јед -
ног места више у одно су на ква ли фи -
ка ци је, јер је Тар кви ни, због про ме не
мото ра, послат на заче ље.

Већ у првом кру гу дошло је до кон -
так та са ауто мо би лом Ала на Менуа у
„хјун да и ју”, када је Бор ко ви ћу оште -
ћен ауто мо бил, што га је кошта ло
губит ка неко ли ко пози ци ја и пада на
19. место. Већ у четвр том кру гу Дуца
је морао да се поми ри са чиње ни цом

да му је пред њи леви точак толи ко
стра дао после кон так та на стар ту да
је једва успе вао да скре ће.

Ипак, све стан огра ни че ња свог ауто -
мо би ла, наш ас је возио стр пљи во и
из кру га у круг попра вљао је пла сман.
Зајед но с клуп ским коле гом Каџа јом
про би јао се напред, оста вља ју ћи иза
себе јед ног за дру гим број не кон ку -
рен те. На кра ју је про шао кроз циљ
као деве то пла си ра ни, али је након
казни изре че них дру гим воза чи ма у
конач ном пла сма ну завр шио као осми,
што му је доне ло чети ри бода и вели -
ку сатис фак ци ју на ста зи која ника ко
није одго ва ра ла „алфа ма”.

Дуца је на стар ту дру ге трке био
четр на е сти, међу тим ни такав сце на -
рио није га обес хра брио, па је и у
послед њој трци шам пи о на та успео да


