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ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ВА ТРО ГА СЦИ СПРЕМ НИ ДА ПО НО ВО ИДУ У ГРЧ КУ

ОПЕТ ЋЕ МО СПА СА ВА ТИ АКО БУ ДЕ ТРЕ БА ЛО

РАВНИЦА

Четворица припадника
ватрогасно-спасилачке
јединице из нашег града
већ гасили пожаре у тој
земљи

Сли ке ва тре не сти хи је, ди ма, уни ште -
них ау то мо би ла, ку ћа од ко јих ни је
оста ло го то во ни шта и ус па ни че них
љу ди ко је нам по сред ством те ле ви -
зиј ских екра на и ин тер не та ових да -
на сти жу из Грч ке ни ко га не оста вља -
ју рав но ду шним. 

Си ту а ци ју у тој зе мљи, ко ја се
ме ња из са та у сат, пра ти и пан че -
вач ки ва тро га сац Дар ко Се ку лић.
Пре је да на ест го ди на он је за јед но
с Ми о дра гом Ви до ви ћем, Зо ра ном
Би би ћем и Вла ди ми ром Љу би са -
вље ви ћем био у гру пи од 55 ва тро -

На на ше пи та ње шта му је би ло
нај те же док је га сио по жа ре у Грч -
кој, ре као је да мно ги љу ди на кон
по зи ва на ева ку а ци ју пред на до ла зе -
ћим пла ме ном ни су хте ли да на пу -
сте сво је ку ће. До дао је да је то би ло
из у зет но опа сно, јер ни су би ли све -
сни да се ва тре на сти хи ја ши ри ла
ве ли ком бр зи ном.

– Се ћам се да смо ми из Ср би је
за јед но с ва тро га сци ма из Фран цу -
ске, Бу гар ске и с Ки пра бра ни ли јед -
но се ло у ко ме су го ди на ма жи ве ли
ста ри љу ди. Би ло нас је си гур но пре -
ко 200. Ни су хте ли да на пу сте ку ће
јер су, ка ко су нам ре кли, ту ве ко ви -
ма жи ве ли. Ми смо оста ли да би смо
их спа сли. У то ме смо на кра ју ус -
пе ли, али би ло је ри зич но – до дао је
Се ку лић.

Он је ре као да су та да шњи по жа ри
би ли то ли ки ве ли ки да су се ви де ли
из све ми ра, о че му су све до чи ли са -
те лит ски сним ци. Опи сао је да је га -
сио ва тру у не при сту пач ним пре де -
ли ма, на над мор ској ви си ни ве ћој од
1.000 ме та ра, ко ји су на ли ко ва ли Цр -
ној Го ри и Дал ма ци ји.

Због то га он и ње го ве ко ле ге та да
ни су мо гли да ко ри сте тех ни ку, ва -
тро га сна во зи ла и цре ва, већ са мо на -
прт ња че за но ше ње на ле ђи ма у ко је
ста је 50 ли та ра во де. Дар ко је до дао
да ни ка да не ће за бо ра ви ти ни за хвал -
ност ко ју су ње му и дру гим ва тро га -
сци ма ко ји су та да би ли ан га жо ва ни
на Пе ло по не зу ис ка зи ва ли гра ђа ни
Грч ке.

Ина че, пре ма по след њим ве сти ма,
об ја вље ним 25. ју ла по под не, ка да
се за кљу чу је овај број „Пан чев ца”, у
ка та стро фал ним по жа ри ма у Грч кој
је по ги ну ло 80, а ра ње но је око 200
љу ди. За мно ге се не зна шта је би ло
с њи ма и још увек се во де као не ста -
ли. Зва нич ни ци на во де да ће број
стра да лих си гур но би ти ве ћи, јер ва -
тро га сци и спа си о ци стал но на ла зе
но ве ле ше ве. Све је из ве сни је да су
по жа ри под мет ну ти.

М. Глигорић

га са ца из Ср би је ко ји су за јед но с
ве ли ким бро јем ко ле га из чи та вог
све та га си ли по жа ре у Грч кој. Они
су и та да би ли ка та стро фал ни и
пра ће ни ве ли ким жр тва ма и ра за -
ра њи ма.

– Ових да на, као и дру ги, гле дам
ве сти из Грч ке. Мно го је тра гич них
при ча, али ме је нај ви ше по тре сло
ка да сам чуо да је ме ђу на стра да -
ли ма и бе ба од шест ме се ци, ко ја је
из гу би ла жи вот јер се угу ши ла ди -
мом. С об зи ром на то да код ку ће
имам тро је де це, од мах сам се по и -
сто ве тио с тим. Би ло би до бро да се
по жар што пре за у ста ви, али то ће
би ти те шко. Про бле ме не ства ра са -
мо ва тра, већ и јак ве тар и дим, ко -
ји дез о ри јен ти ше љу де. Ако би нам
сти гло на ре ђе ње да по но во иде мо
та мо и да спа са ва мо имо ви ну и љу -
де, на рав но да бих оти шао. Чим сам
по чео да се ба вим овим по слом,
схва тио сам да је ње го ва су шти на
ху ма ност и спрем ност да се по мог -
не дру гом, без об зи ра на то ко је у
пи та њу. Исто као што ва тра не по -
зна је гра ни це, оне не по сто је ни за
нас ва тро га сце – ис та као је Дар ко
Се ку лић.
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вље на је и за хвал ни ца јед ног пан че вач -
ког док то ра ко ле ги из Бе ча за хва љу ју -
ћи чи јем ле ку му је бр зо про шла зу бо -
бо ља.

„Од ње ми је бол од мах пре стао. За -
то сам вам не из мер но за хва лан и са -
оп шта вам вам да ћу сви ма за ко је чу -
јем да има ју про бле ма са зу бо бо љом
ваш лек да пре по ру чу јем”, пи ше из -
ме ђу оста лог у тој за хвал ни ци.

М. Глигорић

њи ма во ле ле да што бо ље из гле да ју,
што њи хо ве ро ди те ље ста вља на ве -
ли ке му ке.

Наш лист је у бро ју ко ји је иза шао
10. ја ну а ра 1871. об ја вио и за хвал ни -
цу ко ју је Бран ко Га јић, ђа кон и про -

фе сор, упу тио бо га та шу Си ми Ман -
дри ну. У њој га је оба ве стио да му је
ис пу ње на же ља да нов ча но на гра ди
не ко ли ци ну нај бо љих ђа ка из Пан че -
ва. Из тек ста се мо же за кљу чи ти да је
то не ка вр ста Ман дри но ве за хвал но -
сти за ле пе ства ри ко је су му се де си -
ле у на шем гра ду.

На по след њој стра ни та да шњег
„Пан чев ца”, у ру бри ци „Огла си”, об ја -

ДРУГА СТРАНА2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Контраст.

У центру града, ових дана

Снимио Милан Шупица

Петак, 27. јул 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

Па ри зер у гр лу
Пре не ко ли ко ме се ци ку пи ла сам за 290 ди на ра (!!!) не ки де бе ли
мод ни ча со пис са мо за то што се уз ње га де ли ла ма ска ра ко ја у пар -
фи ме ри ји ко шта ма ло ви ше од јед не цр ве не. Ма ска ру сам узе ла, а
но ви не оста ви ла да од ле же док не угра бим ма ло сло бод ног вре ме на.
И то не за чи та ње, јер та мо и не ма мно го тек ста, већ да бих про а на -
ли зи ра ла ка ко се ико ме ис пла ти да уз соп стве ни про из вод да је гра -
тис не што три пут ску пље.

И та ко си ноћ до ђе тај рет ки час до ко ли це и ја до хва тим онај ма га -
зин. И убр зо ми ра чу ни ца бу де ја сна: ве ро ва ли или не, од 180 стра на
са мо на 30 су не ка кви тек сто ви, све оста ло су ре кла ме. Ни је од о ка -
тив на про це на, бро ја ла сам. Сто пе де сет пла ће них стра на. А пла ти -
ли „Ди ор”, „Гу чи”, „Вер са че”, све про бра но дру штво. Зна чи, оно ни -
су но ви не, не го (ску пи) про дај ни ка та лог. Па три ма ска ре да ста ве,
ис пла ти ло би се!

И ма да је ана ли за бр зо би ла го то ва, сти гла сам, за гле да ју ћи сли ке,
по ште но да се уму сим. Пр во, це не свих тих ства ри. Мо жда их ни сте
при ме ти ли – на ла зе се на сва кој стра ни, али су ис пи са не ско ро па
не ви дљи вим сло ви ма, као у уго во ру с бан ком кад ди же те кре дит.
Ма ма ми ја! Не ке баш ру жне ци пе ле: 74.000 ди на ра. Нај о бич ни је
цр не пан та ло не: 58.800, ешар па: 10.590, ма ла та шна у ко ју ти ни шта
не ста не: 83.000. Е, али на о ча ре за сун це – 113.000 ди на ра! Па је л’
до ла зе с но вим очи ма у па ке ту, се стро слат ка?! За стао ми у гр лу за -
ло гај мог сен дви ча с па ри зе ром од 200 ди на ра ки ло док сам гњу ра -
ла кроз ону стра ни цу и про ве ра ва ла из да ло ли ме је око со ко ло во па
ло ше бро јим ну ле. И ка ко да се не смо рим, ајд сад ви ре ци те?

Е, али то ни је све. До оних ци ца са сли ка још ни сам ни сти гла. Све
бар би ка до бар би ке, чо ве че. Ни шта сто ма чи ћи, ни шта бо ре, ши ро ки
но се ви, мла де жи, фле ке и ми те се ри, ни шта опу ште не гру ди и тан ка
ко са. Јок. Све са мо са вр шен ство, си ли кон, хи ја лу рон, бо токс, уме ци
и ску па шмин ка. Не мо жеш то да гле даш а да ре флек сно не уву чеш
сто мак и да не поч неш да се пре зи реш због оног сен дви ча од ма ло -
пре.

И сад се ја пи там ко ји са до ма зо хи ста ку пу је те па пир на те спра ве
за му че ње ко јих су пу не тра фи ке. И за што? Ај де до бро, мо жда у Ср -
би ји и ус пе ју да про да ју не ко ли ко при ме ра ка љу ди ма ко ји ствар но
мо гу да при у ште ха љи ну од 121.890 ди на ра или оне на о ча ре и тор -
бу. Или чак онај по зла ће ни пе шча ни сат где уме сто пе ска ле лу ја
2.000 бру ше них ди ја ма на та, ко ји та ко ђе та мо ви дех. А шта је с на ма
обич ним смрт ни ци ма? Та ко не што са мо ку пиш да се до крај чиш на -
кон што су те те ле ви зи ја и ин тер нет већ уби ли у по јам ре кла ма ма у
ко ји ма увек из ме ђу ре до ва чу јеш не што као: ни си до вољ но до бра; он
има ми ши ћа ви је те ло од те бе; твој сто мак је од вра тан; ако имаш це -
лу лит, не за слу жу јеш да жи виш; све по ро ди це су срећ не, са мо тво ја
ни је; ни ко се не го ји од ну те ле осим те бе.

Али пре не го што за гри зе те уди цу и на мет не те се би осе ћај кри ви -
це и по сти ђе но сти, се ти те се да је све то јед на ве ли ка лаж. Ни ко не
из гле да као фот ка из фешн ма га зи на. Ни ко, па чак ни мо дел са са ме
фот ке. Си гур но сте већ чу ли да је је дан по зна ти ла нац про дав ни ца
гар де ро бе не дав но при знао да у сво јим ре кла ма ма ко ри сти ком пју -
тер ски ге не ри са на те ла. Да кле, те са вр ше не фи гу ре с фо то гра фи ја
чак и не по сто је у ре ал ном жи во ту. Та квих при ме ра има ко ли ко хо -
ће те. И све се сво ди на чи ње ни цу да ши ром све та жи ви на сто ти не
хи ља да мар ке тин шких струч ња ка ко ји су ску по пла ће ни да нам ис -
пи ра ју мо зак, уни шта ва ју са мо по у зда ње и про да ју ма глу не ги ра ју ћи
људ ску би о ло ги ју и кре и ра ју ћи нам не га тив ну сли ку о на ма са ми ма.

За ми сли те са мо ка ко би жи вот био сја јан да нам ни ко ни ка да ни -
је ре као да је сра мо та има ти бо ре, це лу лит и сал це на сто ма ку. Или
да су нас у шко ли учи ли да је у ре ду не би ти пре пун са мо по у зда ња и
веч но на сме јан и сми рен и пун љу ба ви пре ма це лом све ту. И да је
океј има ти лош дан. И да ни је сре ћа има ти ло ве за на о ча ре од 113.000
ни ти да ће ти онај сат с ди ја ман ти ма бог зна ка ко опле ме ни ти жи -
вот.

И зна те шта, мо жда ти ма га зи ни за пра во и мо гу да нам ко ри сте.
Узмеш, пре ли сташ и под се тиш се шта све не мо раш да имаш, бу деш
и ра диш да би био сре ћан. И јед но став но бу деш сре ћан без пра ви ла
и про пи са и са свим сво јим не са вр ше но сти ма ко је те чи не људ ским
би ћем, а не илу зи јом. А но ви не ле по спре миш за пот па лу, ва ља ће.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Драгана Кожан

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

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

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

Идемо. Од 1869.

„Пан че вац” ко ји је иза шао 10. ја ну а -
ра 1871. об ја вио је у вр ху пр ве стра -
не, као нај ва жни ју, ин фор ма ци ју о то -
ме да је усво јен За кон о сло бод ној
штам пи, ко јим је уки ну та цен зу ра. Ау -
тор тог тек ста био је осни вач, вла сник
и пр ви уред ник на шег ли ста слав ни
Јо ван Па вло вић.

Иа ко су у це лој зе мљи та да из ла -
зи ла са мо три ли ста, та да шњи „Пан -
че вац” је по зи тив но ре а го вао на ту
но вост и оце нио да је то ва жан ко -
рак за бу дућ ност. Ме ђу тим, ау тор
увод ног ко мен та ра скре нуо је па жњу
на то да су но ви не у Вој во ди ни знат -
но сло бод ни је од оних у Ср би ји и
апе ло вао на на ше зе мља ке пре ко Ду -
на ва да ура де не што да би би ло дру -
га чи је.

„Мо ра мо се сти де ти и сра ми ти та -
кве штам пе. Ме ђу тим, не мо же мо да
про пу сти мо а да не ка же мо да је та -
ко због на ше бра ће у Ср би ји. Штам -
па са ма де лом и ра дом тре ба да ши -
ри гра ни це сво је сло бо де јер без то га
ни ка да не ће до ћи до ње, без об зи ра
на за ко не. Штам па тре ба са ма да
осво ји се би по ља и зе мљи ште и да као
бу ји ца на ва ли на све бе де ме ко ји оне -

ЗА ДО ВОЉ НИ ЗБОГ УКИ ДА ЊА
ЦЕН ЗУ РЕ

мо гу ћа ва ју њен сло бод ни ток. У су -
прот ном, она ће се уста ја ти. За то, бра -
ћо у Бе о гра ду, ку цај те па ће вам се
отво ри ти”, пи са ло је у та да шњем
„Пан чев цу”.

На ше но ви не су та да мно го во ди ле
ра чу на о вас пи та ва њу омла ди не, о че -
му, из ме ђу оста лог, све до че и че сти
тек сто ви о то ме ка ко из ве сти та да шње
де вој ке на пра ви пут. У јед ном од њих
пи ше да је у Ср би ји ши ро ко рас про -
стра ње но ве ро ва ње да су же не ма ње
спо соб не од му шка ра ца иа ко то ни је
тач но, за шта, по ми шље њу ау то ра
тек ста, по сто је мно ги до ка зи.

У том члан ку пи ше и да се вре ме на
ме ња ју, па та ко у Ср би ји има све ви -
ше де во ја ка из си ро ма шних по ро ди -
ца ко је би во ле ле да се до бро уда ју.
Ука зу је се и на то да би мно ге ме ђу



На про гра му 
из ло жбе, пре да ва ња
и кон цер ти

Де фи ле кре ће 
у су бо ту у 11 са ти

Уко ли ко сте свој при ме рак
„Пан чев ца” ку пи ли у че твр так,
26. ју ла, код кол пор те ра, а за -
ни ма вас по љо при вре да, он да
још има те вре ме на да у 19.30
оде те до Спо мен-до ма у Вој -
ло ви ци, где се у ве ли кој са ли
одр жа ва се ми нар на те му
„ИПА РД – Ин стру мент прет -
при ступ не по мо ћи за ру рал ни
раз вој”. Пре да вач је Ви о ле та
Мит ков ски са Ин сти ту та „Та -
миш”.

Ово пре да ва ње за пра во је пр -
ви у ни зу до га ђа ја у окви ру
„Вој ло вач ких же те лач ких да -
на”, ко ји се одр жа ва ју два де -
сет че твр ти пут и тра ју од 26.
до 28. ју ла. Вој ло ви ца је на да -
ле ко по зна та по овој ви ше днев -
ној све ча но сти, ко јом Ма ђа ри,
Сло ва ци и Ср би из тог де ла на -
шег гра да већ де це ни ја ма про -
сла вља ју за вр ше так же тве.

Сви они ко ји ре ше да то ком
пред сто је ћег ви кен да по се те
Вој ло ви цу мо гу оче ки ва ти бо -
гат и за ни мљив про грам. У пе -
так, 27. ју ла, у 16 са ти, у спо -
мен-са ли ће би ти отво ре на из -
ло жба ве зо ва и руч них ра до ва, а
у дво ри шту СКПД-а „Ђе тван”
би ће спро ве де на еду ка ци ја де це

За вод за здрав стве ну за -
шти ту рад ни ка „Пан че вац”,
пр ва и је ди на уста но ва тог
ти па у Вој во ди ни, кон стант -
но ра ди на про ши ре њу бо -
га тог спек тра сво јих услу -
га, због чи јег ква ли те та је
већ по стао не пре ва зи ђен, и
то не са мо по ми шље њу
број них Пан че ва ца и Пан -
чев ки већ и ста нов ни ка чи -
та вог ју жног Ба на та.

Са вре ме ни уре ђа ји, љу ба -
зно осо бље, при ја тан ам би -
јент, бр за и про фе си о нал на
услу га, све ве ћи број пре -
гле да ко ји се у на шем гра -
ду не ра де ни на јед ном дру -
гом ме сту – са мо су не ке од
ка рак те ри сти ка ко је су из -
дво ји ли за до вољ ни кли јен -
ти За во да „Пан че вац”.

На ста вља ју ћи ми си ју да
по ста не пр ва при ват на кли -

ни ка у Пан че ву, За вод ши -
ри и свој струч ни тим, па
су се са да у ње му на шли и
не ки од нај це ње ни јих струч -
ња ка из Кли нич ког цен тра
Ср би је и са Ин сти ту та „Де -
ди ње” у Бе о гра ду.

Та ко са да ко ри сни ци услу -
га За во да „Пан че вац” има ју
при ли ку да су бо том ура де
ул тра звуч ни пре глед аб до -
ме на и ма ле кар ли це, ко ји
оба вља ра ди о лог др Љу би ца
Ла зић из Кли нич ког цен тра
Ср би је. До вољ но је ре ћи да
др Љу би цу Ла зић ко ле ге сма -
тра ју јед ним од нај бо љих ди -
јаг но сти ча ра у на шој зе мљи.

Та ко ђе су бо том, за ин те -
ре со ва ни мо гу да ура де и
све вр сте ул тра звуч них пре -
гле да ср ца, а уско ро ће се у
За во ду „Пан че вац” ра ди ти
и пре глед сон дом пре ко јед -
ња ка (ТЕЕ). И за ове услу ге
ан га жо ван је је дан од во де -
ћих струч ња ка у тој обла -
сти – dr sc. med. Сло бо дан
То мић, кар ди о лог, док тор
ме ди цин ских на у ка и ма ги -
стар кар ди о ло ги је са Ин сти -
ту та „Де ди ње”. Спе ци ја ли -
стич ки пре глед и ЕКГ код
овог ле ка ра ко шта ју 3.000
ди на ра, це на ул тра зву ка ср -
ца је 4.000 ди на ра, а мо гу ће
је ура ди ти и спе ци ја ли стич -
ки пре глед и ул тра звук ср -
ца по це ни од 7.000 ди на ра.

Су бо том спе ци ја ли стич ке
ОРЛ пре гле де ра ди др Го ран
Ми тев ски из пан че вач ке Оп -
ште бол ни це, а уро ло шке ње -
гов ко ле га из исте уста но ве
др Не бој ша Та сић, док је за
пре гле де из обла сти ги не ко -
ло ги је за ду жен др Јо ван Ру -
дић из ГАК „На род ни фронт”.
Тре ба на по ме ну ти да су пре -
гле ди код др Не бој ше Та си -
ћа тре нут но на ак ци ји, па та -
ко ком пле тан уро ло шки пре -

глед ко шта 2.000 ди на ра, ул -
тра звуч ни уро ло шки пре глед
ста је та ко ђе 2.000 ди на ра, док
обе ове услу ге у па ке ту ко -
шта ју 3.600 ди на ра.

Као што је већ на гла ше но,
сви на бро ја ни спе ци ја ли стич -
ки пре гле ди оба вља ју се са мо
су бо том, а за ка зу ју се рад ним
да ни ма пу тем те ле фо на 013/21-
90-900 и 013/21-90-903.

Сва ког рад ног да на у За -
во ду „Пан че вац” мо гу ће је
ура ди ти и ко лор до плер пре -
гле де вра та, ру ку, но гу или
аб до ми нал не аор те, као и
ул тра звуч не пре гле де вра -
та и ме ких тки ва. Ове пре -
гле де ис кљу чи во рад ним да -
ни ма оба вља др Не над Мар -
ги тин, спе ци ја ли ста ра ди о -
ло ги је, шеф од се ка CT ди -
јаг но сти ке и за ме ник на -
чел ни ка Слу жбе ра ди о ло -

шке ди јаг но сти ке у Оп штој
бол ни ци Пан че во.

По ред све га на ве де ног,
За вод „Пан че вац” из два ја се
и по то ме што у хе ма то ло -
шко-би о хе миј ској ла бо ра -
то ри ји те уста но ве па ци јен -
ти ве ћи ну ве ри фи ко ва них,
кон тро ли са них и су ми ра -
них ре зул та та мо гу до би ти
за све га сат вре ме на.

У За во ду ће уско ро по че -
ти да се про во ди и ам бу -
лант на хи рур ги ја, а све ин -
тер вен ци је, као и до дат не
хи рур шке и кон сул та тив не
пре гле де оба вља ће др Го -
ран До дев ски, спе ци ја ли ста
аб до ми нал не хи рур ги је из
Оп ште бол ни це Пан че во.

Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све ве ћи број
Пан чев ки и Пан че ва ца би ра
За вод „Пан че вац”, по себ но
он да ка да је нео п ход но ура -
ди ти пре гле де и ана ли зе на
јед ном ме сту и до би ти ре зул -
та те што пре. С тим у ве зи,
тре ба под се ти ти и на то да се
у За во ду, при ме ра ра ди, све
вр сте ле кар ских уве ре ња из -
да ју за мак си мал но два са та.

Као и увек до са да, и овог
ме се ца су у За во ду за кли -
јен те осми шље ни и но ви па -
ке ти услу га по из у зет но по -
вољ ним це на ма, а ви ше о
то ме, као и о до дат ним по -
год но сти ма ко је оства ру ју
сви они ко ји по се ду ју ло -
јал ти кар ти це Ау то-цен тра
„Зо ки”, по гле дај те на ре -
клам ним стра на ма ак ту ел -
ног бро ја на шег ли ста.

До дат не ин фор ма ци је мо -
же те до би ти пу тем те ле фо -
на За во да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а но во сти пра ти те и на
сај ту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Феј сбук” стра ни -
ци За во да. Д. К.

АКТУЕЛНО 3

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ 

ИМУНОХЕМИЈСКИХ 

АНАЛИЗА

АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ

PSA - цена: 700 динара
fPSA - цена: 800 динара

АНАЛИЗА ХОРМОНА

ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

FT4 - цена: 450 динара
FT3 - цена: 450 динара
TSH - цена: 450 динара

АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

T3 - цена: 400 динара, Т4 - цена: 400 динара

РЕЗУЛТАТИ ЗА САТ И ПО ВРЕМЕНА 

Максимална тачност, поузданост и брзина

Радним данима 7–14, суботом: 7–12

Вука Караџића 1

Телефон: 013/21-90-900

ОД 26. ДО 28. ЈУ ЛА У ВОЈ ЛО ВИ ЦИ

ПО ЧИ ЊУ „ЖЕ ТЕ ЛАЧ КИ ДА НИ”

По сле ко ше ња жи та де фи ле
ће се на ста ви ти кроз сле де ће
ули це: Гро бљан ску, Пе те фи ја
Шан до ра, Јан ка Чме ли ка, Ја -
но ши ко ву, Бо рач ку и по том по -
но во кроз Пе те фи ја Шан до ра
до МКУД-а „Та ма ши Арон”, где
ће се за вр ши ти, око 16 са ти.

Тра ди ци о на лан же те лач ки бал
би ће одр жан у про сто ри ја ма
СКПД-а „Ђе тван” и МКУД-а „Та -
ма ши Арон”, а по че ће у 20
са ти.

Д. Ко жан

Петак, 27. јул 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

на те му ле та, жи та и про из во -
да од жи та. У дво ри шном про -
сто ру „Ђе тва на” од 19.30 до 21
сат би ће при ре ђен и кул тур но-
умет нич ки про грам. Том при -
ли ком ће се пред ста ви ти Дом
кул ту ре „3. ок то бар” из Ко ва -
чи це, МКУД „Јо каи Мор” из
Но вог Бе че ја, КУД „Чи гра” из
Пан че ва и Сеф ке ри на, хор
„Сун ча на је сен” из Пан че ва,
као и кул тур но-умет нич ко дру -
штво из гра да Ја њи на у Грч кој.
Уко ли ко вре ме бу де ло ше, про -

грам ће се пре се ли ти у са лу
Спо мен-до ма.

Цен трал ни дан ма ни фе ста -
ци је би ће су бо та, 28. јул, а про -
грам ће по че ти у 10 са ти у се -
ди шту МКУД-а „Та ма ши Арон”,
у Гро бљан ској 24, где ће би ти
одр жа на про дај на из ло жба ра -
до ва жен ских удру же ња и пред -
у зет ни ка. Ис пред МКУД-а „Та -
ма ши Арон”, у 11 са ти, оку пи -
ће се уче сни ци по вор ке и ко -
сци, ко ји ће за по че ти ко сид бу
на пар це ли бли зу гро бља.

СА ОП ШТЕ ЊЕ ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

Две осо бе ухап ше не
због је да на ест кра ђа

При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва у Пан че -
ву ра све тли ли су је да на ест раз -
бој ни шта ва по чи ње них у прет -
ход ном пе ри о ду и ухап си ли T.
Њ. (1973) и А. Н. (1988) из
Пан че ва, због по сто ја ња осно -
ва сум ње да су из вр ши ли та
кри вич на де ла.

Они су, ка ко се сум ња, од
но вем бра про шле го ди не до
тре нут ка хап ше ња на под руч -
ју Пан че ва из вр ши ли осам
раз бој ни шта ва и три раз бој -

ни штва на те ри то ри ји Бе о -
гра да, та ко што су уз прет њу
но жем и те ле скоп ском па ли -
цом од рад ни ка тр го вин ских
обје ка та од у зи ма ли днев не
па за ре.

По ли ци ја је у ста но ви ма
осум њи че них на ви ше ло ка ци -
ја у Пан че ву, од ко јих су не ки
би ли из најм ље ни, про на шла
ви ше но же ва, те ле скоп ску па -
ли цу, гар де ро бу и обу ћу ко је
су, ка ко се сум ња, ко ри сти ли у
из вр ше њу кри вич них де ла.

Код њих је то ком пре тре са
про на ђен и за сад од се дам би -
ља ка ма ри ху а не, ко је су по сла -
те на ве шта че ње. По на ло гу
над ле жног ту жи о ца, осум њи -
че ни ма је нај пре од ре ђе но 48-

-ча сов но за др жа ва ње, а по том
су по ис те ку дво днев ног при -
тво ра уз кри вич ну при ја ву при -
ве де ни у Основ но јав но ту жи -
ла штво.

М. Г.

АК ЦИ ЈА У „НИ КО ДЕНТ МЕ ДИ КУ”

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

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

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

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

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

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

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

Д. К.

Ма ђа ри, Сло ва ци и Ср би за јед но сла ве ово зла то

АПЕЛ НАДЛЕЖНИМА У ГРАДУ

Решите проблем старог бувљака
Сваког понедељка на старом
бувљаку се понавља иста сли-
ка. Чистачи „Хигијене” укла-
њају гомиле ђубрета које оста-
ју после најезде продаваца ста-
рих ствари и оних који су убе-
ђени да је на том месту и даље
могуће будзашто купити не-
што добро.

Иако је стари бувљак један
од дугогодишњих и највећих
комуналних проблема у нашем
граду, он ни дан-данас није ре-
шен.

Место где се налази та пија-
ца старих и употребљаваних
ствари, неодговарајуће је, не-
довољно велико и блатњаво.

Код оних који улазе у наш
град ковинским путем оставља
ружан утисак. Не само да ту

нема санитарних просторија
већ су уместо правих тезги у
данима викенда, када је најве-
ћа гужва, најлони и картони
прострти по земљи.

Проблем је и то што је на
старом бувљаку подједнако угро-
жена безбедност продаваца и
купаца, јер се он налази поред
прометне саобраћајнице. Сва-

ког викенда ту се могу видети
велике гужве и изузетно је густ
саобраћај, па постоји опасност
да дође до саобраћајне несре-
ће која би могла да се заврши
трагично. На неподношљиву
ситуацију у том делу града че-
сто су се жалили наши сугра-
ђани који станују тамо, али то
им није помогло.

Иако одговорни у нашем гра-
ду годинама апелују на град-
ске урбанисте да предложе ал-
тернативно место за стари бу-
вљак где би продаја могла да
се одвија без проблема, још
увек није ништа урађено.

Као погодно место за бувљак
више пута је предлаган простор
старог аеродрома „Утва”, али ни
то није конкретизовано. Остаје
да се види колико ће још ова-
кво стање трајати. Ако се узме у
обзир да су све административ-
не формалности које је било
неопходно завршити да би по-
чела изградња немачке фабри-
ке на путу за Качарево заврше-
не брзо, због чега се годинама
чека да би се решио проблем
старог бувљака? М. Г.



ди на у ње го вој бли зи ни от кри -
ве на је ме га лит ска оп сер ва то -
ри ја „Ко ки но”, ко ју је НА СА
свр ста ла ме ђу че ти ри нај ста -
ри је оп сер ва то ри је на све ту.

У Ре пу бли ци Срп ској, из ме ђу
Јај ца и Ба ња лу ке, на ла зи се још
је дан наш брат: Мр ко њић Град.
По сле Дру гог свет ског ра та у
ње му је одр жа но не ко ли ко ва -
жних „ав но јев ских” за се да ња.
Да нас је по знат по ту ри стич ким
ло ка ли те ти ма – пла ни ни Ли си -
на и је зе ру Бал ка на. У Бо сни и
Хер це го ви ни је и При је дор, је -
дан од еко ном ских, кул тур них
и обра зов них цен та ра су сед не
зе мље. Има ско ро 100.000 ста -
нов ни ка, плод но зе мљи ште, рад -
ни ке и ин ду стри јал це.

Бе ла Сла ти на је гра дић на
се ве ру Бу гар ске, на оба ли ре ке
Скит, при то ке Ду на ва. На ње -
го вом под руч ју има ва жних ар -
хе о ло шких ло ка ли те та.

Се ста ра и бра ће ни ка да ни је
до вољ но, ни ти по сто ји пре ве -
ли ка по ро ди ца – са мо тре ба
раз ви ја ти од но се уну тар ње.

Ге о по ли тич ко 
укруп ња ва ње 
ло кал них сре ди на

Без ви дљи вих 
еко ном ских ре зул та та

Стре ми мо Евро пи. И др жа ва и
град. Зна ли не ко с ко ли ко је
европ ских гра до ва, оп шти на и
ре ги ја Пан че во у по бра тим -
ским од но си ма? Та чан од го -
вор је пет на ест. Нај ве ћи број
по ве ља о бра ти мље њу пот пи -
сан је де ве де се тих го ди на про -
шлог и у пр вој де це ни ји овог
ве ка.

А ко ли ко су те ве зе чвр сте,
од но сно са мо „па пир на те”, по -
ка зу је са да шњост: зва нич ни ци
ових ад ми ни стра тив них це ли -
на и на шег гра да ви ше јед ни
дру ги ма не иду ни у кур то а зне
по се те. Раз ло га за то је не ко -
ли ко, а нај че шћи од њих је те -
шка ма те ри јал на си ту а ци ја и
гу би так ин те ре са да се ве зе про -
ду бе.

Рет ка ко ре спон ден ци ја
На ши са го вор ни ци из Град ске
упра ве ка жу да су еко ном ске
(не)при ли ке у све ту до при не -
ле да се у европ ским ло кал -
ним са мо у пра ва ма све ре ђе ор -
га ни зу ју по во ди на ко ји ма би
зва нич ни ци мо гли да се су срет -
ну. Да кле, не ма „ре стрик ци је”
са мо у на шем дво ри шту, већ и
у дру гим зе мља ма.

– Ако не ко га зо веш у го сте,
тре ба да му обез бе диш аде ква -
тан пре воз, при сто јан сме штај...
Од две хи ља ди те го ди не на о ва -
мо та раз ме на је углав ном
функ ци о ни са ла та ко што су
при ли ком град ских све ча но -
сти, јед ном го ди шње, по зи ва -
ни чел ни ци из оп шти на и гра -
до ва по бра ти ма, па се он да, ка -
да се про сла вља ју екви ва лент -
ни пра зни ци, иде у уз врат ну
по се ту. Ни то га ви ше не ма –
об ја шња ва пр ви од на ших са -
го вор ни ка.

Ја ки раз ло зи за рет ку ко ре -
спон ден ци ју с гра до ви ма ко ји
су нам на па пи ру по бра ти ми,
би ле су и санк ци је на шој зе -
мљи и, ка сни је, бом бар до ва ње.
Ипак, од ок то бра две хи ља ди те
за жи ве ло је пру жа ње ху ма ни -
тар не по мо ћи. За ни мљи ва је
са рад ња са Зан шта дом, гра дом
у Хо лан ди ји на до мак Ам стер -
да ма, пре по зна тљи вим по ин -
ду стриј ској тра ди ци ји већ че -
ти ри ве ка, а да нас по про из -

ДСС би да нас да су лу дим иде ја ма о за мр за ва њу кон флик та
ра зо ри и ову др жа ву ко ја нам је оста ла. Они очи глед но ми -
сле, као што су то ра ди ли у вре ме ка да се одва ја ла Цр на Го -
ра, да се про бле ми мо гу ре ши ти са ми од се бе, за би ја њем гла -
ве у пе сак. ДСС је ку мо вао рас па ду на ше зе мље и гра ђа ни им
не ће пру жи ти при ли ку да то по но ве.

(Ду шан Ко за рев, за ме ник ди рек то ра Кан це ла ри је 
за Ко со во и Ме то хи ју, у из ја ви за „Ин фор мер”, 23. јул)

* * *
Од по чет ка ва же ња Из ме на и до пу на За ко на о без бед но сти
са о бра ћа ја па до 20. ју ла број осо ба ко је су из гу би ле жи вот у
не сре ћа ма сма њен је за 23,81 од сто. Оче ку јем да ће се до
кра ја го ди не зна чај но по пра ви ти тај ре зул тат и да ће мо ус -
пе ти да убе ди мо све уче сни ке у са о бра ћа ју да бу ду од го вор -
ни ји.

(Не бој ша Сте фа но вић, ми ни стар уну тра шњих по сло ва
Ср би је, на са стан ку о са о бра ћа ју с пред сед ни ци ма оп шти на

и гра до на чел ни ци ма, 23. јул )

* * *
Већ че ти ри да на тра је нео пи си во про стач ко вре ђа ње, вер -
бал но на си ље и прет ње ко је на дру штве ним мре жа ма у Хр -
ват ској до жи вља ва ју три же не, три хр ват ске глу ми це, На та -
ша Ја њић, Ла на Ба рић и Је ле на Ве ља ча. Оне до би ја ју го ми лу
увре да с раз ли чи тих ано ним них или не а но ним них про фи ла.
Ра ди се о бо ле сно при ми тив ном го во ру, о ко му ни ка ци ји из
ка на ли за ци је. Сму чи ло ми се. По ми слиш, шта с тим љу ди ма
не ва ља да у се би но се та кав бес, мр жњу, за вист и про ста -
клук? Њих три су сво јом осу дом на сту па пе ва ча Томп со на на
до че ку хр ват ске ре пре зен та ци је у цен тру За гре ба са мо из ра -
зи ле ми шље ње ко је је дру га чи је од ми шље ња ве ћи не.

(Алек сан дра Ко ла рић, струч њак за ко му ни ка ци ју 
Со ци јал де мо крат ске пар ти је, у из ја ви за „Ин фор мер”, 

21. јул)

* * *
Д. В., во ђа пу та на екс кур зи ји у Шпа ни ји на ко јој је пре ва ре -
но ви ше од 100 ђа ка из Бе о гра да, у прет ход них не ко ли ко го -
ди на био је вла сник две ту ри стич ке аген ци је и обе су оста ле
без ли цен це. Над ле жни ор га ни сум ња ју да су он и про фе сор -
ка С. М. би ли у до слу ху и да су по ђа ку узи ма ли 50 евра.

(„Блиц”, 23. јул)

* * *
Ди рек тор Ин сти ту та за кар ди о ва ску лар не бо ле сти Ми ло ван
Бо јић из ја вио је да ће сту пи ти у штрајк гла ђу ако се са зе -
мљи шта на ко јем је пред ви ђе на из град ња Ин сти ту та „Де ди -
ње 2” не укло ни не ле гал ни обје кат бр зе хра не, због ко јег се,
ка ко је ре као, од ла же по че так из град ње те уста но ве.

– Ка да сам до шао на че ло Ин сти ту та, 30. сеп тем бра про -
шле го ди не, с па пи ри ма је све би ло чи сто. Ме ђу тим, у ме ђу -
вре ме ну, тај обје кат је вол шеб но укњи жен на пар це ли на ко -
јој је имао са мо при вре ме ну до зво лу за рад.

(Ми ло ван Бо јић у из ја ви за „Блиц”, 23. јул)

* * *
Срп ска род би на нам ни је че сти та ла, ваљ да за то што он игра
за Хр ва те.

(Јо во Су ба шић, отац гол ма на хр ват ске ре пре зен та ци је, 
у ин тер вјуу за „Ку рир”, 23. јул)
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КОНЦЕПТ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

О ГРА ДО ВИ МА, ОП ШТИ НА МА И РЕ ГИ ЈА МА ЗБРА ТИ МЉЕ НИМ С ПАН ЧЕ ВОМ

НЕ ПО СТО ЈИ ПРЕ ВЕ ЛИ КА ПО РО ДИ ЦА

ри ли је на ре ги је и оп шти не у
др жа ва ма у ко ји ма се га ји ка -
као; ин те ре сант ни ја им је при -
вред на од кул тур не раз ме не –
ка же наш дру ги са го вор ник.

По след њих не ко ли ко го ди -
на у го сте нам до ла зи са мо
Фран че ско Ђан гран ди, ко ји је
и по ча сни гра ђа нин Пан че ва и
истин ски за љу бље ник у наш
град. Он је био пред сед ник Ра -
ве не, про вин ци је на се ве ро и -
сто ку Ита ли је, ва жне ту ри стич -
ке де сти на ци је те зе мље, у вре -
ме ка да су раз ви ја ни озбиљ ни
про јек ти са рад ње на по љу за -
шти те жи вот не сре ди не, као
што је на бав ка са вре ме ног уре -
ђа ја за ау то мат ски мо ни то ринг
за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва зду -
ху, ко ји је наш град до био на
по клон од Ита ли ја на. Или –
ве тро ге не ра тор.

Кад се нај ви ше са ра ђи ва ло с
Ра ве ном, Пан че во ни је има ло
пот пи са ну по ве љу, већ је она би -
ла ре зул тат од лич них од но са.

Ау то бу си на по клон
У не ким дру гим др жа ва ма, ре -
ци мо у Грч кој, до шло је до ге -
о по ли тич ког укруп ња ва ња ло -
кал них сре ди на, па Не а по ли,
со лун ска оп шти на с ко јом је
Пан че во збра ти мље но, ви ше и
не по сто ји као та ква. Та ко, љу -
ди из та мо шње ло кал не са мо -
у пра ве ко ји су те сно са ра ђи ва -
ли с Пан че вом та мо ви ше,
углав ном, и не ра де, а до но вих

кул тур на, од ви ја ла се с Ре ши -
цом, ин ду стриј ским цен тром
за пад не Ру му ни је, ко ји је и за -
ни мљи ва ту ри стич ка де сти на -
ци ја, јер се у бли зи ни гра да на -
ла зе је зе ра и ски ја ли ште „Се -
ме ник”. Осам де се тих го ди на
про шлог ве ка та мо су од ла зи -
ла пан че вач ка кул тур но-умет -
нич ка дру штва, ака дем ски хор
„Јо ван Бан дур”, спор ти сти. На -
рав но, Ру му ни су до ла зи ли у
уз врат не по се те.

Ин те ре сант но је да је и по -
ку шај бра ти мље ња с Та ра го -
ном про из вод лич не ини ци ја -
ти ве јед ног на шег су гра ђа ни на
чи ја је дру га адре са у овом пре -
ле пом при мор ском ка та лон -
ском гра ду, с ко јим је Пан че во
пот пи са ло пи смо о на ме ра ма.
Ра ди се о гра ду са пре ко 150.000
ста нов ни ка, ко ји оди ше ме ди -

од но се и ве зе са ста нов ни -
ци ма Ма ђар ске.

Пан че во има пот пи са не спо -
ра зу ме и са два гра да у Ру си ји:
Сту пи ном и Вос кре сен ском. Пр -
во по ме ну ти је у Мо сков ској
обла сти, на ре ци Ока, а осно -
ван је 1939. го ди не као „за тво -
ре ни град”. У ње му се на ла зи ла
ба за про тив а ви он ске од бра не и
фа бри ка оруж ја у вре ме ка да
су Аме ри и Со вје ти би ли у смр -
за ва ју ће хлад ним од но си ма. Вос -
кре сенск је на за па ду Ру си је и
при бли жно је исте ве ли чи не као
Пан че во. По знат је по про из -
вод њи ђу бри ва и гра ђе вин ског
ма те ри ја ла, али и по „про из -
вод њи” од лич них хо ке ја ша.

Ку ма но во, дру ги по ве ли чи -
ни ма ке дон ски град, пре по зна -
тљив је ду ван ској и тек стил ној
ин ду стри ји. Пре се дам на ест го -

Укло ње ни сту бо ви
јав не ра све те, 
об у ста вљен са о бра ћај

Ре ди тељ ски де би Пе тра Ри стов -
ског „Ча ра пе кра ља Пе тра” сни -
ма се ових да на у ста ром град -

ском је згру. За по тре бе сни ма -
ња фил ма у ули ца ма: Штро -
сма је ро вој, Ву ка Ка ра џи ћа, Иг -
ња та Ба ра јев ца, Ђу ре Јак ши -
ћа, Ни ко ле Ђур ко ви ћа и Ко -
сов ској, укло ње ни су сту бо ви
јав не ра све те, па до 31. ју ла

не ће би ти јав ног осве тље ња.
Та ко ђе, у по ме ну тим ули ца ма
у цен тру гра да би ће де ли мич -
но или пот пу но об у ста вљен са -
о бра ћај до не де ље, 29. ју ла.

Ина че, еки па ко ја ра ди на фил -
му и се ри ји од де сет епи зо да из
Пан че ва ће се пре се ли ти у Сом -

бор, а по след њи ка дро ви би ће
сни мље ни до сре ди не ав гу ста,
што зна чи да ће про ду цент Ла -
зар Ри стов ски, сни ма те љи, ко -
сти мо гра фи, ор га ни за то ри, глум -
ци и оста так ти ма на те ре ну укуп -
но про ве сти око пет ме се ци.

У СТА РОМ ГРАД СКОМ ЈЕ ЗГРУ

Сни ма ње фил ма 
„Ча ра пе кра ља Пе тра”

вод њи ка ка оа и ли но ле у ма. Тај
град је изло би рао да се ре а ли -
зу је про је кат ис пи ти ва ња ква -
ли те та во де у Пан че ву, јер је
то ишло под ру ку са еко ло шким
про бле ми ма и њи хо вим ре ша -
ва њем.

Ипак, по знан ства и кон так -
ти раз ви ја ли су се и та да по
при ват ној ли ни ји и ини ци ја -
ти ви.

– По ли тич ке про ме не у др -
жа ва ма из ко јих су на ши збра -
ти мље ни гра до ви, до во ди ле су
и до ја чег или сла би јег ин тен -
зи те та са рад ње. Зан штад нам
је, на при мер, и зва нич но по -
слао оба ве ште ње да су они са -
рад њу са свим збра ти мље ним
гра до ви ма ре ду ко ва ли и усме -

по знан ста ва и ве за се не сти же
пре ко но ћи. Ина че, наш град
је пот пи сао по ве љу о бра ти -
мље њу с још јед ном со лун ском
оп шти ном – Ста вро по ли.

Јед но вре ме, по чет ком две -
хи ља ди тих, нај ак тив ни ја са рад -
ња од ви ја ла се с Бу лоњ Би јан -
ку ром, раз ви је ном па ри ском оп -
шти ном и нај гу шће на се ље ним
пред гра ђем свет ске ме тро по ле.
У ње му су се ди шта ве ли ких ком -
па ни ја, као што је „Ре но”, а про -
из во де се хе ми ка ли је, би ци кли,
хра на... И да нас на шим гра дом
про ла зе АТП-ови ау то бу си на
ко ји ма пи ше да су по клон брат -
ског Бу лоњ Би јан ку ра.

А још пре три де се так го ди -
на нај ак ту ел ни ја са рад ња, и то

те ран ским шме ком. У свет ским
окви ри ма је кул ту ро ло шки ва -
жан, јер ру ше ви не из рим ског
пе ри о да у цен тру да на шње Та -
ра го не при па да ју свет ској кул -
тур ној ба шти ни и за шти тио их
је UNESCO.

Ишли су пан че вач ки при -
вред ни ци у та мо шњу град ску
при вред ну ко мо ру, као и ону
об ла сну, али ви дљи вих еко ном -
ских ре зул та та ни је би ло.

Хо ке ја ши и оп сер ва то ри је
Да „про тр чи мо” и кроз оста ле
гра до ве и ре ги је по бра ти ме и
украт ко их пред ста ви мо.

Ми ха лов це је еко ном ски, ад -
ми ни стра тив ни и кул тур ни цен -
тар сло вач ке ју го и сточ не ре ги -
је, а на се ље је на том ме сту по -
сто ја ло још пре се дам хи ља да
го ди на. Нај ра зви је ни је при -
вред не гра не су за нат ство и тр -
го ви на. Град Ми ха лов це је по
бро ју ста нов ни ка ду пло ма њи
од Пан че ва.

Гра дић Боњ хад се на ла зи
у ју го за пад ној Ма ђар ској,
Има бо га то кул тур но и исто -
риј ско на сле ђе, па је и са -
рад ња с на шим гра дом јед но
вре ме раз ви ја на у том сме -
ру. На рав но, ва жно је и то
што на ши су гра ђа ни Ма ђа -
ри тре ба да има ју раз ви је не

Занштад

Тарагона



Петак, 27. јул 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

5

Ав густ нам је пред вра ти ма, а ле та
као да ни је ни би ло. У по след ње две-
три не де ље углав ном је би ло облач -
но, ве о ма че сто и ки шо ви то. С об зи -
ром на то да нај то пли је го ди шње до -
ба нај че шће про во ди мо у при ро ди,
на не ком је зе ру или ре ци, ка да ко -
ри сти мо сва ки тре ну так да се оку па -
мо и осун ча мо, су де ћи по прет ход -
ним да ни ма, ове се зо не не ће мо мо -
ћи да се по хва ли мо ова квим до жи -
вља ји ма.

Ипак, без об зи ра на тем пе ра ту ру,
сва ки тре ну так сло бод ног вре ме на
тре ба ло би ис ко ри сти ти ква ли тет но
и кре а тив но.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не ка ко
они про во де ово ле то без об зи ра на
то што не ма оно ли ко сун ца ко ли ко
смо на ви кли за ово до ба го ди не.

МИР ЈА НА АХА ЧИЋ, пен зи о нер ка:
– Пен зи о не ри ни ова ко не мо гу да

про ве ду ле то дру га чи је не го код ку -
ће, јер не ма ју нов ца. Ка да сте у гра -
ду, мо же те се де ти у пар ку и дру жи ти
се с при ја те љи ма.

ЦВЕТ КО УС ТИЋ, пен зи о нер:
– Ка да је вре ме ова ко про мен љи -

во, до бро је чи та ти не ку књи гу и про -
ве сти вре ме у при ро ди, ше та ти по -
ред ре ке или по пар ко ви ма. Ја бо ра -
вим на се лу и мно го вре ме на про во -
дим у об ра ђи ва њу ба ште.

МИ РА ДРО ЊАК, 
пен зи о нер ка:

– Ру жно вре ме ипак мо же да се ис -
ко ри сти ква ли тет но. Вре ме ко је би -
смо про ве ли на ку па њу, мо же се ис -
ко ри сти ти за не ке шет ње или оби ла -
зак при ја те ља, мак си мал но ван ку ће.
До бро је удах ну ти ма ло ва зду ха ка да
ни је пре то пло. Ја имам за ни ма ци ју,
јер сва ко днев но чу вам уну ке.

СМИ ЉА ЖИВ КО ВИЋ, 
прав ни ца у пен зи ји:

– Ја сам од по чет ка ле та већ би ла у
ба њи, а ка да сам у гра ду, ре дов но ше -
там. Ме ни за и ста од го ва ра ки ша и ка -
да је хлад ни је вре ме, јер не под но сим
вру ћи не. У су шти ни, сва ко се би тре ба
да уго ди она ко ка ко му од го ва ра. Ово

вре ме је про мен љи во, ви дим да и
мла ди осе ћа ју по те шко ће.

ДА ЛИ БОР ОБ РА ДО ВИЋ, зи дар 
и те сар:

– Ово ле то про во дим рад но. Ка да
не ма по сла, обич но сам код ку ће и од -
ма рам се уз хлад но пи во. Не мам оби -
чај да мно го ше там по гра ду, је ди но
ка да тре ба да за вр шим не ки по сао. Нај -
ви ше вре ме на на кон по сла про во дим
код ку ће, јер сам на по слу по цео дан
на сун цу. Из тог раз ло га мо гу да ка жем
да ми ово хлад но ле то баш при ја.

ВЛА СТИ МИР ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, 
док тор сто ма то ло ги је:

– Ка да су хлад ни ји да ни, вре ме се
мо же про ве сти уз не ку до бру књи гу
или ТВ се ри ју. Мо ја пре по ру ка је
„Гроф Мон те Кри сто”, ве о ма обим -
на, али вр ло за ни мљи ва књи га, или
та ко не ки ста ри ји ро ма ни. Ја вре ме
нај че шће про во дим на по слу или на
тре нин гу, али кад год имам вре ме на,
чи там не ку књи гу.

Ан ке ти ра ла Мир ја на Ма рић

С. ЖИВКОВИЋМ. ДРОЊАК Д. ОБРАДОВИЋ В. ДИМИТРИЈЕВИЋ

НАША АНКЕТА

КА КО КВА ЛИ ТЕТ НО ИС КО РИ СТИ ТИ ЛЕ ТО УПР КОС ЛО ШЕМ ВРЕ МЕ НУ?

Шет ња и до бра књи га

Ц. УСТИЋМ. АХАЧИЋ

ДРУШТВО

ЗА РА ЖЕ НИ КО МАР ЦИ И ДА ЉЕ ЗА ДА ЈУ ПРО БЛЕ МЕ

ПАН ЧЕ ВО У ВР ХУ ОБО ЛЕ ЛИХ

ка сни је, по чет ком ју ла 2014. го ди -
не, та да шњи гра до на чел ник Пан -
че ва Па вле Ра да нов због ве ли ког
бро ја ко ма ра ца на те ри то ри ји на -
шег гра да про гла сио је ван ред ну
си ту а ци ју.

Нај у гро же ни је ка те го ри је ста нов -
ни штва ко је мо гу да обо ле од гро зни -
це За пад ног Ни ла су ста ри је осо бе,
хро нич ни бо ле сни ци и труд ни це. Због
че стих ки ша то ком овог ме се ца и ве -
ли ке вла жно сти ва зду ха пред ви ђа се
да ће то ком на ред ног ме се ца број обо -
ле лих знат но по ра сти, а да ће по том
по че ти да се сма њу је.

Под се ћа мо, гро зни ца За пад ног Ни -
ла код ве ћи не ин фи ци ра них тим ви -
ру сом про ла зи без про бле ма, али је
ве о ма опа сна уко ли ко на пад не осо бе
са сла би јим иму ни те том. У тим слу -
ча је ви ма до ла зи до те жег об ли ка бо -
ле сти, чи ји је не из бе жни пра ти лац
упа ла мо зга. Да ли ће за ра же на осо ба
пре жи ве ти, за ви си са мо од бр зи не ле -
кар ске ре ак ци је. М. Глигорић

У на шем гра ду обо ле ло 
че тр на е сто ро љу ди, као и
у Бе о гра ду

За ра же ни ко мар ци 
при ме ће ни на шест ме ста

На осно ву по да та ка до ста вље них Ин -
сти ту ту за јав но здра вље Ср би је „Др
Ми лан Јо ва но вић Ба тут”, до 24. ју ла
на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је ре -
ги стро ван je 41 слу чај обо ле ва ња од
гро зни це За пад ног Ни ла. До са да су
за бе ле же на три смрт на ис хо да, у Ју -
жно бач ком окру гу, код му шка ра ца
ста ро сти од 72 до 84 го ди не. Сви су
пре то га бо ло ва ли и од хро нич них бо -
ле сти.

Број обо ле лих од гро зни це За пад -
ног Ни ла на те ри то ри ји Пан че ва и
Ју жно ба нат ског окру га и да ље је иден -
ти чан с бро јем за ра же них у Бе о гра -
ду (14), што је нај ви ше у Ср би ји.

Обо ле ло је 27 му шка ра ца и 14 же -
на, ста ро сти од 31 до 84 го ди не, а
ве ћи на се ле чи и од хро нич них бо -
ле сти.

За хва љу ју ћи кон тро ла ма за ра же ни
ко мар ци су до 24. ју ла от кри ве ни на
шест ме ста у Ју жно ба нат ском окру гу,
и то у Вој ло ви ци, Ја бу ци, Стар че ву,
Ива но ву, Гло го њу и Омо љи ци.

Ви рус гро зни це За пад ног Ни ла ни -
је при су тан са мо у Ср би ји, већ и у не -
ко ли ко зе ма ља Европ ске уни је (Грч -
кој – 12 слу ча је ва, Ита ли ји – че ти ри,
Ма ђар ској – је дан и у Ру му ни ји –
два).

У пе ри о ду од 2012. го ди не (ка да
је ова бо лест пр ви пут ре ги стро ва -
на у Ср би ји), па до 2017, у Ср би ји
је од ње обо ле ло пет сто се дам де сет
че тво ро љу ди, а умр ла је ше зде сет
јед на осо ба. Нај кри тич ни ја го ди на
би ла је 2013, ка да ни је пре жи ве ло
пре ко 30 за ра же них. На кон то га се
из го ди не у го ди ну сма њи вао број
обо ле лих и умр лих. Го ди ну да на

СИН ДИ КАТ СРП СКЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

Па ље ње ау то мо би ла ко ле ги
за осу ду

„Уко ли ко осум њи че ни за на мер но па -
ље ње ау то мо би ла по ли цај цу у Ту ти ну
не бу де био при ме ре но ка жњен, пи -
та ње је да ли ће при пад ни ци Ми ни -
стар ства уну тра шњих по сло ва и убу -
ду ће пре да но оба вља ти сво је по сло ве
и ри зи ко ва ти жи во те и имо ви ну”, пи -
ше из ме ђу оста лог у но вом са оп ште -
њу Син ди ка та срп ске по ли ци је.

Оно је об ја вље но по во дом ин ци -
ден та ко ји се до го дио ових да на ка да
је јед но ли це за па ли ло лич ни ау то -
мо бил „ре но ме ган” по моћ ни ку ко -

ман ди ра По ли циј ске ста ни це Ту тин.
За хва љу ју ћи бр зој ре ак ци ји ва тро га -
са ца по жар је уга шен и осум њи че ни
за ње го во иза зи ва ње је ухап шен, али
је при чи ње на ве ли ка ма те ри јал на
ште та. Мо ти ви за под ме та ње ва тре
још ни су утвр ђе ни, али се сум ња да

је у пи та њу осве та и да до га ђај има
ве зе с тим што је вла сник за па ље ног
ау то мо би ла ан га жо ван на су зби ја њу
шве р ца пре ко срп ско-цр но гор ске гра -
ни це.

У са оп ште њу ССП-а пи ше и да ње -
го ви чла но ви осу ђу ју овај на пад на
имо ви ну ко ле ге из Ту ти на и да оче -
ку ју бр зу и аде кват ну ре ак ци ју над ле -
жног ту жи ла штва. Она тре ба кри ми -
нал ци ма ја сно да ста ви до зна ња да је
на пад на при пад ни ке сна га без бед но -
сти исто вре ме но и на пад на др жа ву.

Исто вре ме но, Син ди кат срп ске по -
ли ци је оче ку је и ре ак ци ју Ми ни стар -
ства уну тра шњих по сло ва. Оно тре -
ба да ста не у за шти ту по ли ца ја ца,
јер они сва ко днев но тр пе на па де и
ште ту, ко ју им ни ко не мо же на док -
на ди ти. М. Г.

Ту ри стич кој аген ци ји
„Гло бал” за бра њен рад

Тренд ко ји је узео ма ха

Од по не дељ ка, 23. ју ла, у Ули ци Жар -
ка Зре ња ни на 14, ис пред Ту ри стич -
ке аген ци је „Гло бал”, ску пља ју се
кли јен ти те фир ме јер су – пре ва ре -
ни. На и ме, не ки од њих су упла ти ли
не ко ли ко ра та, а дру ги це ло куп не
из но се за аран жма не и ле то ва ња у
Бу гар ској и Егип ту, као и за ави он -

ске кар те за Ви јет нам, али су оста ли
ус кра ће ни за аген циј ску услу гу.

Сто га је не ко од њих по звао ре пу -
блич ку ту ри стич ку ин спек ци ју, ко ја
је истог да на ре а го ва ла. С об зи ром
на то да је на те ре ну, у про сто ри ја ма
аген ци је, утвр ди ла да по сто је не пра -
вил но сти у ра ду, „Гло ба лу” је за бра -
ње но по сло ва ње до да љег.

На ула зним вра ти ма је за пи сан и
број те ле фо на вла сни ка аген ци је, па
смо га у уто рак, 24. ју ла, по зва ли.
Ја вио се Бра ни слав Бо го са вљев, су -
пруг Зо ри це Бо го са вљев, ко ја се во -
ди као вла сни ца „Гло ба ла”. Он нам
је ре као сле де ће:

ти ти, од го ва ра да је сте, од но сно да
га и они „као и но ви на ри мо гу до би -
ти те ле фо ном” и до да је:

– Ни ко из аген ци је ни је по бе гао,
ка ко не ки при ча ју, а сви пут ни ци ће
би ти обе ште ће ни. Ни ко не тре ба да
се бо ји. Зна мо шта су на ше оба ве зе,
све ће би ти ис пу ње не у крат ком ро ку.

Та ко је тренд про па да ња аран жма -
на упла ће них по ра зним аген ци ја ма
за нај ра зли чи ти је де сти на ци је ко ји
је за хва тио це лу зе мљу, до био и пан -
че вач ку епи зо ду. Же ли мо да ве ру је -
мо да ће она крат ко тра ја ти и би ти
уса мље на.

С. Т.

– Има ли смо ин спек циј ски над -
зор у по не де љак. До би ли смо за бра -
ну ра да до да љег. Ту од лу ку смо и
ока чи ли на вид но ме сто. Због то га
не ће би ти ре а ли зо ва но око 25 аран -
жма на. Али не ће би ти ве ли ких про -
бле ма, ми већ 26 го ди на ра ди мо у
ту ри зму. Нај пре ће мо се по за ба ви ти
по вра ћа јем нов ца стран ка ма. Сви
они тре ба да се ја ве адво ка ту на ше
аген ци је, па ће до би ти све по треб не
ин фо р ма ци је.

На пи та ње да ли је у кон так ту са
свим кли јен ти ма ко је тре ба обе ште -

ИЗ НЕ НАД НИ ПРО БЛЕ МИ СУ ГРА ЂА НА

Упла ти ли аран жма не, 
до би ли че ка ње на свој но вац



Вла да Ср би је упу ти ла је по зив
свим бу ду ћим пред у зет ни ци -
ма да сво је де лат но сти ре ги -
стру ју у Аген ци ји за при вред -
не ре ги стре (АПР) елек трон -
ским пу тем, јер је то нај бр жа и
нај јеф ти ни ја про це ду ра осни -
ва ња при вред них су бје ка та.

Ка ко се на во ди у са оп ште њу
Вла де ко је је об ја вље но про -
шле не де ље, од по чет ка ове го -
ди не пред у зет ни ци мо гу да се
ре ги стру ју у АПР-у без до ла -
ска на шал тер, пу тем ин тер не -
та. Елек трон ска ре ги стра ци ја

пред у зет ни ка је јев ти ни ја (из -
но си 1.000 ди на ра) од оне у па -
пир ном об ли ку (1.500 ди на ра)

и об у хва та два ко ра ка: елек -
трон ску при ја ву и елек трон ско
ре ше ње о ре ги стра ци ји.

На сај ту АПР-а по сто ји по се -
бан оде љак „еРе ги стра ци ја осни -
ва ње пред у зет ни ка” (у одељ ку
„Пред у зет ник” и одељ ку „еУ слу -
ге”) где су по ста вље на сва нео п -
ход на об ја шње ња, ко ри снич ка
и ви део упут ства. Елек трон ска
при ја ва се по пу ња ва у апли ка -
ци ји пре ко пор та ла АПР-а и пот -
пи су је се ква ли фи ко ва ним елек -
трон ским цер ти фи ка том пред -
у зет ни ка или овла шће ног под -
но си о ца при ја ве. Та ко ђе је омо -
гу ће но елек трон ско пла ћа ње ко -
мер ци јал ним плат ним кар ти ца -
ма. У са оп ште њу се на во ди да
елек трон ско ре ше ње о ре ги стра -
ци ји но вог пред у зет ни ка АПР
до ста вља на имејл ре ги стро ва -
ног пред у зет ни ка или овла шће -
ног под но си о ца е-при ја ве.

Хељ да је ве о ма це ње на ра -
тар ска биљ ка ко ја се га ји ра -
ди пло до ва ора ши ца. Ољу -
ште на зр на су по хран љи вој
вред но сти слич на пра вим жи -
ти ма и ко ри сте се у ис хра ни
на ви ше на чи на. Це ла зр на
слу же за спре ма ње раз ли чи -
тих ка ша стих је ла, док се бра -
шно, по ме ша но с пше нич -
ним или ра жа ним, ко ри сти
за спра вља ње раз ли чи тих пе -
кар ских про из во да по ве ћа не
свар љи ве вред но сти. Због од -
су ства бе лан че ви на хељ да се
пре по ру чу је осо ба ма осе тљи -
вим на глу тен. Ну три ци о ни -
сти је свр ста ва ју у гру пу би -
ља ка по год них за про из вод -
њу би о ло шки вред ни је хра -
не и као та кву про гла си ли су
је здрав стве но ко ри сном на -
мир ни цом, по себ но за де цу
и за осо бе обо ле ле од ше ћер -
не бо ле сти, јер она ути че на
сма ње ње кон цен тра ци је ше -
ће ра и ма сно ћа у кр ви. Зр но
је бо га то есен ци јал ним ами -
но ки се ли на ма: ли зи ном и ме -
ти о ни ном. Ме ђу тим, че ста
упо тре ба хељ де у ис хра ни код
љу ди све тли је пу ти мо же иза -
зва ти од ре ђе не алер гиј ске
упа ле ко же, због деј ства пиг -
мен та фа го пи ри на. Хељ да је
ва жна пре храм бе на на мир -
ни ца ста нов ни ка се вер не и
се ве ро и сточ не Евро пе, ис точ -
не Ази је и Се вер не Аме ри ке.
По ред зр на, у ис хра ни се ко -
ри сте и ли сто ви као по вр ће.

Љу ске ко је оста ју по сле љу -
шће ња зр на мо гу по слу жи ти
за пу ње ње ја сту ка и по кри -
ва ча. Ова по сте љи на ве о ма
је це ње на и при па да гру пи
еко ло шких про из во да, због
при су ства си ли ци јум ске ки -
се ли не, ко ја уни шта ва гри -
ње. У над зем ној ма си хељ де
на ла зи се би о фла во но ид ру -
тин, ко ји се ко ри сти у фар -
ма це ут ској ин ду стри ји за из -
ра ду ле ко ва ко ји сни жа ва ју
ви сок крв ни при ти сак, за у -
ста вља ју ка пи лар но кр ва ре -
ње, сма њу ју хо ле сте рол у кр -
ви итд.

Хељ да је ме до но сна биљ ка
и пред ста вља од лич ну пче -
ли њу па шу то ком лет њег и
је се њег пе ри о да, ка да не ма
дру гих ме до но сних би ља ка.
Цве то ви су бо га ти нек та ром,
цве та ње ду го тра је, па пче ле
у по вољ ним вре мен ским
усло ви ма мо гу с јед ног хек -
та ра са ку пи ти и про из ве сти
до 300 ки ло гра ма ве о ма ле -
ко ви тог ме да, спе ци фич ног
уку са и там ни је бо је. У ис -
хра ни до ма ћих жи во ти ња ко -
ри сте се сит ни ја и по ло мље -
на зр на, као и над зем на би о -
ма са за спра вља ње си ла же,
док је сла ма до бра про стир -
ка за жи во ти ње.

Хељ да во ди по ре кло из
ши ро ког под руч ја се ве ро и -

сточ не Ази је. На про сто ру
од Хи ма ла ја на ју го за па ду
до оба ла ре ке Амур у ис -
точ ном Си би ру и да нас се у
спон та ној фло ри мо гу на ћи
са мо ни кли срод ни ци га је -
не вр сте. У Ки ни је га је на
још пре хи ља ду го ди на, а
на за пад на под руч ја Ази је
и у Евро пу пре не ли су је
мон гол ски осва ја чи у XIV
ве ку. Из Евро пе је се ме хељ -
де то ком XVII ве ка пре не -
се но у Аме ри ку и у оста ле
де ло ве све та. Свет ске по вр -
ши не под хељ дом из го ди -
не у го ди ну се по ве ћа ва ју.
Иа ко је не ка да би ла ва жно
жи то пла нин ских под руч ја
Ср би је, она се да нас га ји на
око 300 хек та ра, нај ви ше на
ју го за пад ном под руч ју ре -
пу бли ке, али по сто ји ве ли -
ки ин те рес по љо при вред них
про из во ђа ча, на ро чи то ор -
ган ских, за ову биљ ку.

Агро тех нич ки зна чај хељ -
де је ве ли ки. Бу ду ћи да има
кра так ве ге та ци о ни пе ри од,
мо же се се ја ти у раз ли чи -
тим ро ко ви ма, као ре дов ни,
на кнад ни или по стр ни усев.
Га ји се у ве о ма раз ли чи тим
зе мљи шним усло ви ма у уме -
ре но то плим под руч ји ма, не
под но си ви со ке тем пе ра ту -
ре, су шу, али ни мра зе ве. То
је усев гу сте се тве, до бро по -
кри ва зе мљи ште, па се че -
сто ко ри сти и као по кров ни
усев за раз ли чи те на ме не.

Хељ да по бољ ша ва плод ност
зе мљи шта, јер ства ра ки се -
лу ре ак ци ју око свог ко ре на,
па лак ше усва ја хра ни ва из
те же при сту пач них об ли ка,
ве зу је их и ти ме чи ни до -
ступ ним за на ред ни усев.
Над зем на би о ма са је ве ли -
ка у усе ву, што је чи ни вр ло
кон ку рент ном пре ма ко ро -
ви ма, па пар це лу оста вља
чи сту за на ред ни усев. Хељ -
да се мо же га ји ти на ло шем
зе мљи шту, а че сто се ко ри -
сти да ожи ви ис цр пље но зе -
мљи ште. Ве ли ка ко ли чи на
биљ них оста та ка по бољ ша -
ва про ве тра ва ње зе мљи шта
и по спе шу је ак тив ност зе -
мљи шних ми кро и ма кро ор -
га ни за ма, чи не ћи зе мљи ште
рас тре си ти јим и лак шим за
об ра ду. У по кров ним усе ви -
ма мо же се ко ри сти ти као
зе ле ни шно ђу бри во, а нај -
ква ли тет ни ја ма са за уно ше -
ње у зе мљи ште је по сле цве -
та ња би ља ка, јер се у зе мљи
бр зо ми не ра ли зу је.

Због сво јих упо треб них и
агро ном ских осо би на, на ро -
чи то до брих ну три тив них
осо би на и по вољ ног ути ца -
ја на зе мљи ште, хељ да је ве -
о ма це ње на у одр жи вим си -
сте ми ма по љо при вре де и че -
сто се га ји у пло до ре ди ма
ор ган ске про из вод ње.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 27. јул 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Хељ да

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

ИН ТЕР ВЈУ: ДР МАР КО ЋУ ЛИ БРК, ДИ РЕК ТОР ПКС – РЕ ГИ О НАЛ НЕ ПРИ ВРЕД НЕ КО МО РЕ ПАН ЧЕ ВО

МА ЛА И СРЕД ЊА ПРЕД У ЗЕ ЋА 
У ФО КУ СУ

Кра јем 2017. го ди не су пре ма
но вом за ко ну одр жа ни ре дов -
ни из бо ри у ко мор ском си сте -
му Ср би је. У том тре нут ку до -
шло је до про ме на на свим ни -
во и ма, па је и Ре ги о нал на при -
вред на ко мо ра Пан че во до би -
ла но вог ди рек то ра – др Мар -
ка Ћу ли бр ка, ко јег је по ста вио
Управ ни од бор При вред не ко -
мо ре Ср би је. 

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка кви су вам ути -
сци на кон ви ше од по ла го ди -
не ра да у Пан че ву?

МАР КО ЋУ ЛИ БРК: Мо гу да
ка жем да је ова ре ги о нал на
при вред на ко мо ра увек спа да -
ла ме ђу бо ље при вред не ко мо -
ре, што је олак ша ва ју ћа окол -
ност. Ју жно ба нат ски управ ни
округ са два раз ви је на гра да
као што су Пан че во и Вр шац,
ко ји спа да ју ме ђу је да на ест у
Вој во ди ни и два де сет у Ср би ји
по успе шно сти, та ко ђе пред -
ста вља иза зов за рад При вред -
не ко мо ре. Овај округ је ве о ма
ин те ре сан тан и да ћу мак си -
мал но свој до при нос у раз во ју
ко мор ског си сте ма и при вре де
у ње му.

• Шта вам је нај ве ћи иза зов?
– Нај ве ћи иза зов је упо зна -

ва ње с но вим фир ма ма и пред -
у зе ћи ма ко ја по слу ју ов де, из
ра зних обла сти. Био сам и ди -
рек тор „Клу за”, ве ли ке кон фек -
ци је, где сам по чео од при -
прав ни ка па до шао до ди рек -
то ра, а то је би ла фир ма са се -
дам хи ља да рад ни ка. Та ко ђе
сам био члан над зор ног обо ра
ФК „Цр ве на зве зда”. Ра дио сам
у тр го ви ни у „Атек су”, па он да
у фи нан сиј ским ин сти ту ци ја -
ма, као што је и „Ду нав оси гу -
ра ње”. Ово је иза зов, јер ов де
има пред у зе ћа из ра зних обла -
сти: по љо при вре де, хе ми је,
нафт не ин ду стри је, као и ма -
лих пред у зе ћа. Ве о ма је ин те -
ре сан тан су срет с но вим пред -
у зе ћи ма и њи хо вим пла но ви -
ма, про бле ми ма. То је по слов -
ни иза зов. У то ку рад ног ве ка
сва ки чо век тре ба да про ме ни
три-че ти ри за ни ма ња ка ко би
из но ва имао же љу да не што са -
зна је и на пре ду је.

• Ко ли ко је ва ше до са да шње
ис ку ство дра го це но за тре нут -
ну по зи ци ју и шта се из кон -
крет не прак се мо же при ме ни -
ти у ра ду При вред не ко мо ре?

– Прин цип је увек исти ка да
се на у чи рад у ор га ни за ци ји.
Сву да, па и у са мој ко мо ри,
мо же се при ме ни ти ис ку ство
сте че но у ру ко во ђе њу, ра ду с
љу ди ма, фо ку си ра њу про бле -
ма и тим ском ра ду.

• Про шле го ди не уве ден је
но ви ко мор ски си стем. Ка ко
ви ви ди те ову про ме ну?

Страну припремила

Мирјана 
Марић 

– По но вом за ко ну, ко ји је
усво јен 2016. го ди не, ко мо ра
по ку ша ва да од го во ри на но ве
иза зо ве тран зи ци о ног пе ри о да
сво јин ске струк ту ре. Ко мор ски
си стем је об је ди њен у це лој др -
жа ви. До са да су ре ги о нал не
при вред не ко мо ре би ле са мо -
стал на прав на ли ца. Са да по -
сто ји је дин стве на ор га ни за ци -
ја на це лој те ри то ри ји Ср би је.
Ин те рес је да при вред ни ци бу -
ду у тим пар ла мен ти ма и скуп -
шти на ма и да под но се ини ци -
ја ти ве ко је њих до ти чу и где
они кроз прак су ви де да је нео -
п ход но да се не што про ме ни,
да се по бољ ша и да се не ки но -
ви усло ви ство ре. На при мер,
сре ди ном ју на је одр жан са -
ста нак Управ ног од бо ра Скуп -
шти не при вред не ко мо ре Ср -
би је и по сла те су три ини ци ја -
ти ве. Две ини ци ја ти ве су за
Ми ни стар ство фи нан си ја – да
се по рез на до бит пред у зе ћа
сма њи с 15 на 10 од сто. Ти ме
би са да шњи при вред ни ци ко ји
оства ру ју до бит с тих пет од -
сто мо гли да пла ћа ју по рез и
ула жу у но ве ин ве сти ци је. Дру -
га ини ци ја ти ва је би ла та ко ђе
пре ма Ми ни стар ству фи нан -
си ја – да се по ре зи и до при но -
си на за ра де, ко ји из но се око
63%, сма ње на око 46% фа зно
у сле де ћих пет го ди на. Тре ћа
ини ци ја ти ва је би ла пре ма Ми -
ни стар ству за рад со ци јал на и
бо рач ка пи та ња. При ме ти ло се
да у од ре ђе ним сре ди на ма има
зло у по тре бе с бо ло ва њи ма, па
да се је дан члан про ме ни ка ко
би се то сма њи ло.

• Ко ли ко су ма ла и сред ња
пред у зе ћа упо зна та с ра дом ко -
мо ре и мо гућ но сти ма за под -
но ше ње ини ци ја ти ва?

– Упо зна та су. Она су не што
но во што на ста је у по след њих
20–30 го ди на и њи ма је нео п -
ход на по моћ. То су по ро ди це
и по је дин ци. Че сто нам се
обра ћа ју за раз не са ве те, од
то га ка ко да осну ју фир ме до
не ких пи та ња ка да већ има ју
фир му и ин те ре су је их не што
у ве зи са из во зом и сл. Та ко -
ђе, во ди мо их на сај мо ве. Про -
шле го ди не смо има ли се дам -
на ест сај мо ва на ко је смо во -
ди ли ма ла и сред ња пред у зе -
ћа. По год ност је што је за њих
уче шће углав ном би ло бес -
плат но или су ко ти за ци је пла -
ћа ли и са 50% по пу ста. Ми им
та ко ђе по ма же мо у об ја шња -
ва њу про пи са у зе мља ма у ко -
ји ма они же ле да по слу ју. На -
ма је у до ме ну по сла и еду ка -
ци ја – од фи нан сиј ског по сло -
ва ња до ра зних спе ци ја ли за -
ци ја, јер ко мо ра има зна чај у
до ме ну обра зо ва ња.

• Ка кви су кон крет ни ре зул -
та ти РПК Ју жно ба нат ског
управ ног окру га у по след њих
го ди ну да на?

– При вред на ко мо ра Ср би је
из да је од ре ђе не до зво ле од но -
сно јав на овла шће ња, као што
су ове ра ис пра ва ко је пра те ро -
бу при из во зу, уве ре ње о до ма -
ћем по ре клу у по ступ ци ма јав -
них на бав ки, по твр да да се од -
ре ђе на ро ба ко ја се уво зи не
про из во ди у зе мљи, ми шље ња

о ис пу ње но сти усло ва и но ше -
ња на зи ва Ср би ја у по слов ном
име ну, ми шље ња о је ди ном по -
ну ђа чу ро бе до ма ћег по ре кла,
по твр да о члан ству у При вред -
ној ко мо ри Ср би је за тен де ре,
ви зе и оста ле на ме не. То је до
са да је ди но мо гло у Бе о гра ду
да се до би је, али од про шле го -
ди не то ра де ре ги о нал не при -
вред не ко мо ре. Ви ше сто ти на
тих ра зних по твр да и цер ти -
фи ка та до де ље но је ов де у Пан -
че ву. По ред спро во ђе ња за да -
та ка При вред не ко мо ре Ср би -
је, РПК на на ци о нал ном ни воу
има оба ве зе и пре ма ло кал ној
са мо у пра ви. Град Пан че во има
осно ван Са вет за при вре ду, ко -
ји до бро функ ци о ни ше. На ши
при вред ни ци из свих се дам оп -
шти на су пре ма том са ве ту има -
ли ви ше ини ци ја ти ва, та ко да
је про шле го ди не ви ше зах те -
ва и ре ше но. То су углав ном
про бле ми си ве еко но ми је, пи -
та ња у ве зи с ло кал ним так са -
ма и па ра фи скал ним на ме ти -
ма, ини ци ја ти ва „Пе тр о хе ми -
је” у ве зи са опа сним от па дом,
ини ци ја ти ва „Га спе тро ла” око
про ме не За ко на о тр го ви ни
наф том и сл. По ме нуо сам већ
да смо уче ство ва ли на се дам -
на ест сај мо ва са око 229 ком -
па ни ја, а пот пи са но је око 30
уго во ра. Ва жно је ис та ћи и про -
гра ме пре ко гра нич не са рад ње
и тре нут но ак ту ел ни про је кат
„Еко Та миш”.

ПО ЗИВ ПРЕД У ЗЕТ НИ ЦИ МА ЗА ЕЛЕК ТРОН СКУ РЕ ГИ СТРА ЦИ ЈУ

Бр жа и лак ша про це ду ра
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De ja de cin ci ani la Uzdin se aniversează
două sărbători fo ar te im por tan te pen tru
români – Sânzienele și Zi ua In ter -
naţională a Iei. Ast fel,la da ta de 24 iu nie,
la Căminul Vânătorilor din sat, Aso -
ciaţiei  Fe me i lor „Bu ni cuţel e” și Aso ciația
pen si o na ri lor au or ga ni zat ace ste eve ni -
men te  ca re nu au do ar ca rac ter lo cal.

Ana Bo i er, președin ta ce lor două or ga ni -
zaţii , a evi denţiat , între al te le, sem ni fi -
caţia Zi lei in ter naţională a Iei, menţio-
nând că ia fa ce par te din veșmin te le fe -
me i lor ca  obi ect ve sti men tar dar și co -
stum nați o nal. La  Uzdin ia este cel mai
im por tant obi ect ve sti men tar ca re și as-
tăzi se co a se cu mâna. În tre cut, fe te le și
fe me i le au pur tat ii ca obi ect ve sti men -
tar. De o se bit de in te re san te sunt mo ti ve -
le cu su te cu mâna pe pânză al ba. Predo-
mină mo ti ve flo ra le în mul te cu lo ri.
Există și ii cu su te cu fi gu ri ge o me tri ce și
într-o singură cu lo a re.

Eve ni men tul l-au ono rat cu pre zența
lor pro fe so a re le de la “Uni ver si ta tea de
Vest” din Ti mișoa ra și anu me Di a na Mi -
huţ și Co ri na E. Po pa. 

Di a na Mi huţ, a evi denţiat , între al te le că
Sânzienele și Zi ua In ter naţională a Iei a de -
ve nit un eve ni ment de stul de im por tant și
pen tru ei, unul de su flet, ce ea ce înseamnă
dăruirea în con stru i re eve ni men te lor ale co-
munităţii românești ca re por nesc de la va lo -
ri fi ca rea unor ele me ne te pa tri mo ni a le spe -

SÂNZIENELE  ȘI ZI UA IN TER NAŢIONALĂ A IEI 

ELE ME NE TE PA TRI MO NI A LE CU 
SPE CI FIC ROMÂNESC

ci fic românesc sau spe ci fic lo ca le. Pro fe so a ra
Di a na Mi huţ a mulţumit Aso ciaţiei  fe me i lor
“Bu ni cuţel e” pen tru in vi taţie , do rind suc ces
pen tru a du ce la bun sfârșit tot ce ea ce fa ce
această aso ciaţie. 

Ele vii Ma te ia Cri sti a na Iacșa și An drei
Da vid, au re ci tat două po e zii de di ca te
ace stor eve ni men te im por tan te. 

Este cu no scut fap tul că mem brele
Aso ciaţiei  Fe me i lor „Bu ni cuţel e”sunt fo -
ar te ac ti ve nu do ar în sa tul lor, ci și mai

larg, la di fe ri te manifestări atât în țară cât
și în România.

Ace a ste două manifestări sunt o im -
por tanță deosebită pen tru fe me i le din
Uzdin. 

Cu acest pri lej, fe me i le pre zen te la
acest eve ni ment, au îmbrăcat ii. Ele păs-
trează cu pi e ta te acest obi ect ve sti men tar.
Mo de ra to a rea ace stor manifestări a fost
Ste la Bu lic.În  încăperile Căminului Vâ-
nătorilor din sat, oa speții  au pu tut ve dea
un număr im po zant de ii, pro pri e ta tea
fe me i lor din Uzdin. Totodată a fost un
eve ni ment de su flet, de întâlnire ca re a
con tri bu it la o atmosferă plăcută 

Zi ua Mondială a iei își are po ve stea ei.
Și anu me, în 2013 Co mu ni ta tea „La Blo -
u se Ro u ma i ne” din România, a pro pus ca
acest mi nu nat obi ect de ve sti men taţie ,
ca re fa ce par te din co stu mul po pu lar ro-
mânesc, să devină brand românesc. În
ace lași an, s-a pri le juit și ani ver sa rea Zi -
lei Uni ver sa le a Iei dat fiindcă ia nu este
do ar un obi ect ve sti men tar și își are și
po ve stea sa. Ia un sim bol, o is to rie a por -
tu lui po pu lar românesc ca și is to ri ea a
identității no a stre. La  ace eași dată, s-a in-

a u gu rat și Zi ua Universală a Iei pen tru că
acest mi nu nat obi ect de ve sti men taţie , a
de ve nit un sim bol in ter națio nal al cul tu -
rii no a stre românești. Ia își are po ve stea
ei și este un sim bol al is to ri ei por tu lui
po pu lar românesc, pre cum și is to ria
identității no a stre.  În ace eași zi, la 24 iu -
nie 2013 pe Fa ce bo ok s-a mar cat Zi ua
Universală a Iei. Po po rul ro man este cu -
no scut în întreaga lu me datorită ace stui
mi nu nat obi ect ve sti men tar, ca re a de ve -
nit un symbol al cul tu rii române.

Datorită mo ti ve lor sa le de co ra ti ve, de
rară fru mu seţe, încântă su fle tul ce lor ca -
re o îmbracă dar și a ce lor ca re o admiră.
Fru mu seţea și ele men te le de co ra ti ve sunt
uni ce, ea fi ind ornamentată cu fir de mă-
tase roșu și ne gru, chi ar cu mărgele în di -
fe ri te cu lo ri, prin tre ca re predomină
roșu, gal ben și al ba stru, pre cum și di fe ri -
te mo ti ve ge o me tri ce, în funcţie de fan te -
zia fe me i lor ca re au cu sut-o cu multă
răbdare, pri ce pe re și su flet. Blu za româ-
nească-ia, are or na men te de co ra ti ve spe -
ci fi ce cum  sunt flo ri, frun ze de vie, ste -
luţe etc. În acest mod reprezentând mai
mult decât un obi ect ve sti men tar de ve -
nind un adevărat pa tri mo niu cul tu ral eu -
ro pean și mon dial cu spe ci fic românesc.
Zi ua Universală a Iei a de ve nit un eve ni -
ment de am plo a re, un eve ni ment glo bal ca -
re este sărbătorit în pe ste 50 de țări de pe
șase con ti nen te, promovând blu za tra -
dițională și obi ce i u ri le românești. Zi ua In -
te naţională a Iei se sărbătorește în ace e ai zi
când românii sărbătoresc și Sânzienele.
Sărbătoarea iei nu a fost fi xată de UNE SCO
sau ori ca re altă in sti tuție  in ter națională, ci
este o de ci zie a mai mul tor oa me ni ca re co-
munică prin rețele de so ci a li za re, în sco pul
promovării pa tri mo ni u lui no stru cul tu ral
in clu siv a co stu mu lui po pu lar.

Zi ua In te naţională a Iei s-a mar cat și
în alte sa te din Ba na tul sârbesc dat fiin-
dcă românii ţin la tra diţie și păstrează
obi ce i u ri le din străbuni. În la da lor de ze -
stre ia își are sem ni fi caţia sa și se păstrea-
ză ca obi ect ca re deține un loc de frun te.
Une le fa mi lii posedă ast fel de co mo ri,
pen tru a le lăsa drept moște ni re ur -
mașilor lor.

SÂNZIENELE – SĂRBĂTOAREA FE TE LOR

Sărbătoarea Sânzienelor este aso ci a tă sărbătorii crești ne a Naște rii Sfântului
Ioan Botezătorul, zi ua ca re se po a te nu mi și zi ua fe te lor pen tru că atun ci fe te -
le cu leg sânziene și împletesc co ro niţe din flo ri.În po por există cre dința că în
această zi, so a re le se oprește de trei ori.

Sărbătoarea Sânzienelor este sărbătoarea pa tri mo ni lui în ca re românii își re -
cu nosc obi ce i u ri le, prin ca re își  păstrează ide ni ta tea.

Zi ua In te naţională a Iei s-a mar cat şi în ale sa te din Ba nat dat fiindcă este cu -
no scut fap tul că  românii ţin la tra diţie şi păstrează obi ce i u ri le din străbuni. În
la da lor de ze stre ia îşi are sem ni fi caţia sa, ca obi ect de preț. Une le fa mi lii posedă
ast fel de co mo ri, ale căror vec hi me depășește 100 de ani.



În ca drul re u ni u nii tra diţio na le
științifi ce, Sim po zi o nu lui In ter -
națio nal ,,Ba nat  – is to rie și mul ti -
cul tu ra li ta te”, ediția a XXI II – a, la
In sti tu tul de Cultură al Românilor
din Vo i vo di na, din Zre ni a nin, pe
22 iu nie, a avut loc lan sa rea cărților
ale au to ri lor și edi tu ri lor din ju -
deţel e Al ba, Ca raș-Se ve rin, Ti miș și
Arad (Al ba Iu lia, Reșiţa, Ti mișoa ra
și Arad) și  Ri je ka (Croația). 

Cu acest pri lej au fost lan sa te șap te
vo lu me, și anu me: ,,Ri je ka – Su dul Eu -
ro pei cen tra le” (au tor Er vin Du bro vić,
pre zen ta re de Ile a na Ur su Ne na dić și
au to rul), ,,Lucrările pre zen ta te la Con -
gre sul In ter națio nal al Cul tu rii Româ-
ne, ediția I, Ti mișoa ra 2018” (pre zen -
ta re de Ioan Da vid), ,,Pri mul Război
Mon dial re flec tat în pre sa ecleziastică
din Ba nat” (au tor Ma ria Ale xan dra
Pan tea, pre zen ta re de Du mi tru To mo -

ni), ,,An to lo gie de tex te li te ra re pen tru
co pii”, ediție îngrijită de Fe li cia Col da și
Da ni e la Flo rian (pre zen ta re de Sil van
The o dor Stâncel și co a u to a rea Fe li cia
Col dia), ,,Co re spon dențe cul tu ra le:
scri so ri le lui Ion Lăncrăjan afla te în co -
lecția  bi bli o gra fu lui I.C.Ro go ja nu”,
ediție îngrijită de Da ni e la Flo rian,
(pre zen ta re de au tor ) și ,,Va ler Butură,
Et no gra fie din Tran sil va nia, vol I”, pre-
zentată de Fe li cia Col dia.  

Este vred nic de amin tit și fap tul
că la această ma ni fe sta re, di rec to rul
Instututul Culutular al românilor
din Vojvodina, To dor Ur su și omo -
lo gul său, Sil vian The o dor Stâncel,
di rec to rul Bi bli o te cii Ju dețen e ,,Lu -
cian Bla ga” din Al ba Iu lia, au sem -
nat un pro to col de co la bo ra re re fe -
ri tor la apro fun da rea re lații lor de
pri e te nie din tre ce le două in sti tuții
cul tu ra le și edi to ri a le. 

Ma ni fe sta rea „Zi le le Uz di nu -
lui” a început pe da ta de 7 și 8 iu lie,
când a avut loc o tabără de fo to gra -
fie artistică, organizată în co mun
cu fo to clu bul din Arad și tot atun -
ci s-a ver ni sat ex po ziţia  de fo to gra -
fie „Din Arad până la Uzdin”.

Trei zi le mai târziu, mi er cu ri 11
iu lie,  s-a ver ni sat ex po ziţia ”Splen -
do a rea por tu lui po pu lar românesc”,
organizată în co mun cu Aso ciaţia
Fe me i lor „Bu ni cuţel e” din Uzdin.
În ace eași zi, a fost lansată car tea

scri i to ru lui Lo rin Cim po i e ru din
Ora viţa. Sâmbătă, pe 14 iu lie, s-a
ver ni sat ex po ziţia  de fo to gra fie ar-
tistică „Măslinii Gre ci ei” semnată
de Va si le Bar bu și Ale xan dru Va si le
Bar bu „Uz di nul ca re nu mai e”.

La da ta de 15 iu lie, a avut loc În-
tâlnirile Scri i i to ri lor în Grai Bănă-
ţean „Ioţa Vin ca”, aflată la cea de a
XIX-a sa după ca re s-a mar cat ju bi -
leul de 20 de ani de exi stenţă a Ce -
nac lu lui în Grai Bănăţean „Cea
Ventilă” și pre zen ta rea pi e sei în grai
bănăţean „Omul din ca sa pu stie” de
To dor Creţu – Toșa și Ioţa Vin ca, în
re gia lui Adam On ciu.

Vi ne ri,  20 iu lie, s-au ver ni sat
două ex po ziţii  și anu me „To a te da -
ru ri le no a stre” și ex po ziţia  de fo to -
gra fie „În împărăţia lui Emin”. O zi
mai târziu, pe 21 iu lie au avut loc

lansări de car te a au to ri lor: Va le riu
Gro su „Me mo ri u ri”, Va si le Tărâţea -
nu „Oče vi sno vi, maj ko” Va si le Bar -
bu, Ele na Ma ria Mur gu – „Uzdin –
al bun mo no gra fic” și An to lo gia Lu -
goj – Uzdin, ediţie îngrijită de Ni -
co lae To ma.

Adam Me zin, cu no sut pic tor și-a
ex pu ne lucrările în ca drul ex po -
ziţie i de pictură naivă ca re a fost
vernisată la da ta de 26 iu lie.

Ma ni fe sta rea „Zi le le Uz di nu lui”
s-a încheiat vi ne ri și sâmbătă, 27 și

28 iu lie. Zi ua de vi ne ri a fost dedi-
cată de zve li ri rii și sfinţirii plăcii co -
me mo ra ti ve din marmură „La u -
reaţi din 2009-20018”., ca în ace eași
zi să aibă loc ver ni sa jul ex po ziţie i
de por tre te ale la u reaţilor (25) ai
Fe sti va lu lui In ter naţio nal de Po e zie
„Dru mu ri de spi ce”.

S-a lan sat An to lo gia de po e zie a
la u reaţilor Fe sti va lu lui In ter naţio -
nal de Po e zie „Dru mu ri de spi ce”,
intitulată „Cu noi sunt cu vin te le și
ha rul lor” semnată de Va si le Bar bu.
Pe 28 iu lie, s-au de cer nat pre mi i le
ediţiei a 25-a a Fe sti va lu lui In ter -
naţio nal de Po e zie „Dru mu ri de
spi ce” și Ma re le Pre miu al Fe sti va -
lu lui „Sfântul Ghe org he”, iar la u re -
a tul ace stu pre miu de seamă este
Gri go re Leșe din Bu cu rești , Româ-
nia.

Po et, ro man ci er, ese ist, ima go log, tra-
ducător, scri i tor ra dio/dra me, ese ie,
tran sla tor. S-a nšscut la 10 mar tie
1940. Su dii li ce a le la Vârșeț;  stu dii de
literatură iugoslavă și universală la
Uni ver si ta tea din No vi Sad, Fa cul ta -
tea de Fi lo zo fie. Redac tor șef al re vi -
stei Lu mi na; și al Edi tu rii Li ber ta tea;
președin te al Aso ciaţiei  Scri i to ri lor
din Vo vi do i na; președin te al Societă-
ţii de Lim ba Română din Vo i vo di na;
mem bru al Aso ciaţiei  Scri i to ri lor din
Vo i vo di na; mem bru al Uni u nii scri i -
to ri lor din Ser bia; mem bru al Uni u nii
Scri i to ri lor din România; mem bru ti -
tu lar al Aca de mi ei In ter naţio na le
“Mi hai Emi ne scu” din Cra i o va. Este
deţinătorul mai mul tor pre mii în ţară
și străinătate. Este tra dus în mai mul -
te lim bi: engleză, franceză, italiană,
spaniolă, sârbă, maghiară, ruteană,
slovacă, albaneză, turcă, suedeză. Es-
te pre zent în mai mul te an to lo gii în
ţară și străinătate. Po e zi i le sa le sunt
în An to lo gia po e zi ei eu ro pe ne con -
tem po ra ne, An to lo gia po e zi ei uni ver -
sa le con tem po ra ne a sec. XX, etc.
Obține ti tlul de Am ba sa dor al Po e zi -
ei. Trăiește la No vi Sad.  

• Creaţia Dvs. ex trem de prolifică
se caracterizează prin tr-un lim baj
pu ter nic cre a tor, spe ci fic, unic. 

– Am sen zația că, de la pri me le
me le po e zii, mă aflu în fața ușilor
deschi se. Pot tre ce, fără di fi cul ta te,
de la o re a li ta te concretă la al ta. Este
sen zația omu lui mo dern, a
posibilităților lu di ce. Ha o sul nu are
ușă și nu cu noaște  jo cul. De când mă
știu m-a in te re sat per so na li ta tea
unei li te ra tu ri întocmai cum m-ar
in te re sa per so na li ta tea omu lui. O
po e zie, un ro man, un eseu fără per -

so na li ta te nu mă po a te fa sci na. Eu
sunt de par tea ta len tu lui și nu a me -
se ri ei în do me niul ar tei. Așadar, eu
nu sunt me se riaș, sunt visător. Vi sez
tot tim pul ace laș vis: al unui spațiu
po e tic fără li mi te.

• Cred că nu greșesc dacă afirm că
po e tul trăiește în uni ver sul său pur
po e tic, în acel an tu raj ima gi nar ca re
nu cu noaște  gra niţe. Ca re sunt gra -
niţele  su fle tu lui cre a tiv al po e tu lui,
scri i to ru lui, ese i stu lui, pu bli ci stu lui?

– Con cep tul de ima gi nație artisti-
că este un aspect ex trem de im por -
tant pen tru exi stența po e tu lui. De si -
gur și re a li ta tea este importantă, dar
ima gi na rul este che ia, de o a re ce la
ba za ima gi na ru lui se află li ber ta tea
deplină a ex pre si ei po e ti ce. De ce du-
rează, în conștiința noastră, un Sha -
ke spe a re, Emi ne scu, Nje goš, La za
Ko stić, sau un Vas ko Po pa? Pen tru
că ei corespondează prin ex pre sia
libertății po e ti ce, prin an tu ra jul ima -
gi nar, cum spu neți dumneavoastră.
Fi e ca re ma re po et are, de si gur, uni -

• De se o ri apre ciaţi că sun teţi un
scri i tor ca re a tre cut prin se co lul 20,
dar aparţine se co lu lui 21. Une o ri vi
se pa re chi ar că ve niţi din se co lul 22.

– Într-un in ter viu, la ca re țin fo ar -
te mult, am spus luc rul ace sta. Ade-
vărul e că m-am născut în se co lul 20
și în acest se col m-am for mat, alături
de mo der ni ta tea vijelioasă a ace lui
se col. Mul te s-au întâmplat în se co -
lul 20: re vo luții , războaie, apa riția
unor cu ren te ar ti sti ce ex tra or di na re:
avan gar di smul,  mo der ni smul, post -
mo der ni smul to a te au adus un su flu
nou, au mișcat din loc prejudecățile,
ste re o ti pu ri le. Anul 1968, pe ca re l-
am trăit in ten siv, a con tri bu it la mi -
ra co lul tre zi rii la re a li ta te. Apoi po -
ve stea cu Zi dul Ber li nu lui (Ber li ner
Ma u er), etc. To a te erau niște po vești

ire pe ta bi le. De si gur mul te luc ru ri au
fost, pe par curs, re in ter pre ta te iar is -
to ria eve ni men te lor a de ve nit is to ria
su spi ci u nii. Se co lul 20 ne-a de mon -
strat un adevăr ab so lut: că nu mai
tre bu ie să cre dem în uto pii, că re a li -
ta tea este un pro ces con ti nuu și că
ar ta rămâne magnetizantă, capabilă
să ne co mu ni ce că există vi i tor. Am
de ve nit omul se co lui 21, dar de mul -
te ori cred că aparțin și tim pu ri lor
ne cu no scu te.  

• Prin câte me ta mor fo ze a tre cut
creaţia Dvs.? Prin câte ur cușur i și
coborâţuri aţi tre cut și câte „cărămizi
cre a to a re” aţi adăugat zil nic?

– Anul ace sta se împlinesc cin ci -
ze ci de ani de la de bu tul meu edi to -
rial. Pan to mi ma a apărut în va ra
anu lui 1968 la edi tu ra Ma ti ca srp -
ska, în fa bu lo a sa ediție prin ceps –
Pri ma car te. Mă mândresc cu luc -
rul ace sta de o a re ce vo lu mul amin -
tit era inițial ofe rit, încă în 1962,
edi tu rii „Li ber ta tea”, la ca re „cei de
atun ci” au spus că este prea de tim -
pu riu să publicăm o ast fel de po e -
zie, de o re ce eu m-am dec lart împo-
triva mo de lu lui tra dițio nal și am
ple dat pen tru ab so lu ta mo der ni ta -
te. Am fost împotriva mo de lu lui
tra diţio nal și am op tat pen trz un
mo der nism ab so lut. 

• Sun teţi la u re a tul nu me ro a se lor
pre mii atât în ţară cât și în străinăta-
te. Unii poeţi și scri i to ri afirmă că
pre mi i le nu înseamnă ni mic, că ele
vin și trec. 

– Un pre miu este fo ar te im por -
tant, mai ales pen tru ope ra pre-
miată. Pre miul atra ge în pri mul
rând atenția asu pra cărții și în al
do i lea rând ne comunică fap tul că
tot de a u na există ci ne va ca re se
ocupă se ri os cu ar ta scri su lui și că
acel ci ne va încearcă să ne surprin-
dă sau să ne de mon stre ze că există
o spe ranță. N-am acor dat nicioda-
tă o prea ma re atenție ace stui as-
pect. 

• Ar ta po a te da o formă coerentă
sau nu exi stenţei, formă definită prin
ca te go ri i le este ti cii. De fapt, cât de
te ra pe u tic po a te fi scri sul? 

– Li te ra tu ra nu tre bu ie să fie me-
dicamentoasă, terapeutică. Este
prea pre tențios  să te aștepți ca o po -
e zie să-ți vin de ce ra na provocată de

un cui. Li te ra tu ra tre bu ie să ne tre-
zească, așa cum ne tre zec une le
celebrități sau une le ope re cum
sunt: Uli se de Ja mes Joyce, apoi
Do sto i ev ski, Bec kett și alții. Adevă-
rata literatură ne fa ce să înțele gem
că tot mai există ce va în dom niul
gândirii și al ar tei ce tre bu ie ari cu -
lat fără întârziere. Tim pul pe ca re-l
trăim are un gust dul ce-amar. Mai
mult amar!

• Ce vă mai motivează să scrieţi?
Nu triţi oa re op ti mi smul și ilu zia că
scri sul și li te ra tu ra în ge ne ral po a te
schim ba lu mea?

– Nu tre bu ie să exa gerăm. Li te -
ra tu ra nu po a te schim ba lu mea și
ro lul ei nu este de a schim ba is to ria
și mer sul lu mii. Ro lul li te ra tu rii es-
te, după părerea mea, de a pu ne în
cir cu it anu mi te in venții , in som nii,
spe ranțe, aso ciații, eli be ra te de re -
gu li li mi ta ti ve. Even tual de a
îmbunătății luc ru ri le, întrucât ele
se lasă a fi îmbunătățile. Nu am ni -
cio ilu zie că li te ra tu ra are un scop
ma gic. Ea este re a li ta tea ca re se me-
tamorfozează prin ex pre sie, de ve -
nind artă.

• Creaţia, după cum este bi ne cu -
no scut, nu cu noaște  gra niţe. Ca re
sunt gra niţele   su fle tu lui cre a tiv al
po e tu lui, scri i to ru lui, ese i stu lui, pu -
bli ci stu lui Slav co Almăjan?

– Nu există gra nițe. Tot ce ea ce ne
limitează e ca ta stro fic. La gra nițe ar
tre bui să fie instalată Po ar ta sărutu-
lui, cum spu nea Nic hi ta Stănescu.

ver sul său în ca re se su pra pun ide i le
de spre lu me și con tra dicții le vieții.
El își crează o anumită lu me pro prie,
cu un com por ta ment al lim ba ju lui și
al di scur su lui po e tic spe ci fic. San ta
Ma ria del la sa lu te, de exem plu, nu
este do ar o po e zie reușită, echilibra-
tă, ci și o vi brație  acustică ca re sună
pe ste tot, îmbunătățind ima gi nea în-
tregului cu sen ti men tul pro fund al
ființei uma ne. Vă pu teți ima gi na
cum ar fi arătat is to ria li te ra tu rii fără
această splendidă po e zie închinată
dra go stei! 

• Eroul li ric almăjanian mai lasă a
se cre de că, într-adevăr, a găsit «răs-
puns la întrebările ape lor și pi e tre -
lor», după cum menţio naţi într-un
vers me mo ra bil.

– Din tre to a te ființele de pe su pra -
fața pământului nu mai omul scrie
po e zii. Tot ce ea ce există în ju rul no -
stru, ce ea ce e vi zi bil și chi ar in vi zi -
bil, pu ne întrebări ma te ri ei.  De
exem plu, o bac te rie pu ne întrebări
cor pu lui uman și cor pul ne comuni-
că prin febră că avem de a fa ce cu
dârzenia nevăzutului. Și atun ci, la
su ge stia me di cu lui de fa mi lie, arun-
căm o pastilă în ca lea nevăzutului și
li niști m fe bra. De ci, am găsit so luția
să răspundem nevăzutului. La fel și
po e tul, având fi lo zo fia unui ma gi -
cean, încearcă să răspundă la între-
bările unor  fe no me ne ca re nu pur -
ced din făptură omenească.   Sculp -
to rul ja po nez Hi ro tos hi Ito, de ex -
mplu, știe să facă pi e tre le să râdă!  

• To nul ge ne ral al creaţiei Dvs. es-
te ace la me di ta tiv, ele gi ac, de o ma re
pu ri ta te și pro fun zi me artistică. 

– În cărțile esenția le se ascun de o
ma re ener gie, adică un po tenția l ca -
re ne pu ne în mișca re. Une o ri chi ar o
ma re tri stețe, pen tru că și tri stețea
este o ener gie, deși o ener gie de altă
pro ve niență.  Esența e să simți ener -
gia poetică a ce lor ca re au cre at în-
aintea ta și a ce lor ca re crează alături
de ti ne. Când vor bim de pro fun zi me
tre bu ie spus că pro fun zi mea artistică
ascun de o ma re taină. Să nu uităm că
în adâncul oce a nu lui za ce ne cu no -
scu tul și im pre vi zi bi lul.

• Te ma centrală a cre u lui po e tic îl
formează cur ge rea inevitabilă a tim -
pu lui, pre cum aţi menţinat într-un
in ter viu me mo ra bil: „To tul vi ne și
tre ce. Vin rândunele și se duc, plo i le
și vânturile vin și trec.“

– Noi trăim în timp și spațiu. Este
un luc ru bi ne cu no scut. Tim pul este
un ve stit șar la tan. Nu-ți iartă chi ar de
ai fi ge nial. Dar tim pul este și un ma -
re iu bi tor de po e zie. Există tim pul
ad mi ra bi le lor vi se și tim pul înclinat
po e zi ei. De si gur, to tul tre ce. Rămâne
sen zația că a fost odată ce va.

Vineri, 27 julie 2018

pancevac@pancevac-online.rs
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IN TER VIU: SLAV CO ALMĂJAN

CĂRȚLE ESENȚIA LE CONȚIN ENER GIE
MA NI FE STA RE DE AM PLO A RE

Zilele Uzdinului 

LAN SA RE DE CAR TE

Eve ni ment  pu bli ci stic

CRI ZA TRA DU CE RII

Cum să tra du cem tăcerea peşte lui
Cum să tra du cem încolţirea grâului
Să întrebăm apa şi să-ntrebăm pământul 
Pe acești adevărați traducători ai pește lui și ai grâului

Cum să tra du cem odih na imposibilă a pi e tre lor
Cum să tra du cem in ter spaţiu l de pe  li nia vieţii
Să  întrebăm tăcerea de ve a cu ri a pi e tre lor
Să  întrebăm pul sul neo dih nit al eter nei spe ranțe
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Мултијезички додатак у недељнику / Supliment multilingv al săptămânalului

на румунском језику / în limba română

Су штин ске 
књи ге са др же
енер ги ју
» страна IV

Му зи ка је ве ћа од
стра сти
» страна V

Очу ва ње ру мун ске
тра ди ци је
» страна V 

Че ти ри 
ру мун ска 
ау то ра-пут ни ка
» страна VI

Већ пет го ди на у Уз ди ну се обе ле жа ва ју
два зна чај на до га ђа ја за Ру му не: Ивањ дан
и Свет ски дан ру мун ске блу зе. Ове го ди не,
24. ју на, у Ло вач ком до му, Удру же ње же на
„Ба ки це” и Ор га ни за ци ја пен зи о не ра
упри ли чи ли су обе ле жа ва ње ових ма ни фе -
ста ци ја, ко је из ла зе из окви ра ло кал ног
ка рак те ра.

Ана Бо је ру, пред сед ни ца обе ју ор га ни за -
ци ја, ис та кла је, из ме ђу оста лог, зна чај
Свет ског да на ру мун ске блу зе, уз на по ме -
ну да је жен ска блу за део ру мун ског фол -
кло ра и тра ди ци је, као и део на род не ру -
мун ске но шње. У Уз ди ну je ова блу за нај -
ва жни ји део но шње, ко ја се чак и да нас
ши је и ве зе руч но. У дав ним вре ме ни ма
но си ле су је де вој ке и же не као одев ни
пред мет. Ин те ре сант ни су ве зе ни мо ти ви
на бе лој па муч ној тка ни ни. Обич но пре о -
вла да ва ју  цвет ни мо ти ви у ра зним бо ја -
ма, али и јед но бој не ге о ме триј ске фи гу ре.

Овом до га ђа ју су при су ство ва ле Ди ја -
на Ми хуц и Ко ри на Е. По па, про фе сор ке
За пад ног уни вер зи те та из Те ми шва ра
(Ру му ни ја).

Ди ја на Ми хуц је ис та кла да су, из ме ђу
оста лог, Ивањ дан и Свет ски дан ру мун -
ске блу зе ве о ма ва жни до га ђа ји за ру мун -
ски жи ваљ, јер је ру мун ска блу за део ру -
мун ске ба шти не. То зна чи да су Ру му ни
са ових про сто ра по све ће ни тра ди ци ји и
оби ча ји ма ру мун ске за јед ни це и да чу ва -
ју на ве о ма спе ци фи чан на чин кул тур ну

и ду хов ну ба шти ну за ви ча ја. Ди ја на Ми -
хуц је за хва ли ла на по зи ву Удру же њу же -
на „Ба ки це” из Уз ди на, по же лев ши им
мно го успе ха у ра ду и очу ва њу тра ди ци је
и оби ча ја.

Уче ни ци Ма те ја Кри сти ја на Јак ша и
Ан дреј Да вид ре ци то ва ли су две пе сме
по све ће не овим ва жним до га ђа ји ма.

По зна то је да су чла ни це овог удру же -
ња ве о ма ак тив не не са мо у свом се лу не -
го и ши ре на ра зним ма ни фе ста ци ја ма
ка ко у зе мљи, та ко и у Ру му ни ји.

Ова два пра зни ка су од по себ ног зна ча -
ја за же не из Уз ди на.

Овом при ли ком чла ни це Удру же ња
обу кле су ру мун ску блу зу. Же не чу ва ју с
пи је те том тра ди ци ју, као и овај одев ни
пред мет. Мо де ра тор овог до га ђа ја би ла је
Сте ла Бу лик. У про сто ри ји Ло вач ког до ма
по се ти о ци су мо гли да ви де ве ли ки број
ру мун ских блу за ко је су у вла сни штву же -
на из Уз ди на. Би ла је то ле па при ли ка за
дру же ње, а до бра ор га ни за ци ја до при не -
ла је при јат ној ат мос фе ри.

Свет ски дан ру мун ске блу зе има сво ју
при чу. На и ме, ор га ни за ци ја „La blouse ro-

umaine” из Ру му ни је 2013. го ди не пред ло -
жи ла је да овај див ни одев ни пред мет, део
на род не ру мун ске но шње, по ста не ру -
мун ски бренд. Исте го ди не про сла вљен је
и Свет ски дан ру мун ске блу зе, јер ова
блу за ни је са мо одев ни пред мет, не го има
сво ју при чу. Она је сим бол исто ри је ру -
мун ске на род не но шње, као и исто ри је
на шег иден ти те та. Истог да на, 24. ју на
2013. го ди не, на „Феј сбу ку” је за по че то
обе ле жа ва ње Свет ског да на ру мун ске
блу зе. Ру мун ски на род по знат је ши ром
све та за хва љу ју ћи овој пре кра сној оде ћи,
ко ја је по ста ла ме ђу на род ни сим бол ру -
мун ске кул ту ре.

Сво јим де ко ра тив ним мо ти ви ма рет ке
ле по те оду ше вља ва оне ко ји је обла че и
оне ко ји јој се ди ве. Еле мен ти су је дин -
стве ни. Блу за је укра ше на цр ве ним и цр -
ним сви ле ним ни ти ма, чак се ко ри сте пер -
ли це у раз ли чи тим бо ја ма, пре те жно цр -
ве не, жу те и пла ве, као и ра зни ге о ме триј -
ски мо ти ви, у за ви сно сти од ма ште же на
ко је су стр пљи во и с љу ба вљу ве зле ову
тка ни ну. Блу за има спе ци фич не де ко ра -
тив не укра се, као што су цве ти ћи, ли шће,
зве зде итд. На овај на чин пред ста вља не
са мо одев ни пред мет не го по ста је истин -
ско европ ско и свет ско кул тур но на сле ђе.

Свет ски дан ру мун ске блу зе по стао је
до га ђај од гло бал ног зна ча ја у пре ко 50
зе ма ља на шест кон ти не на та, про мо ви -
шу ћи тра ди ци о нал ну ру мун ску блу зу и
ру мун ске оби ча је. Про мо ци ја тра ди ци о -
нал не ру мун ске блу зе де ша ва се истог да -
на ка да Ру му ни сла ве Ивањ дан, ро ђе ње
Све тог Јо ва на Кр сти те ља. Овај пра зник
ни је ус по ста вио UNESCO ни ти би ло ко ја
дру га ме ђу на род на ин сти ту ци ја, већ су ту
од лу ку до не ли љу ди ко ји ко му ни ци ра ју
пу тем дру штве них мре жа у же љи да ис -
так ну зна чај ру мун ске кул тур не ба шти не,
укљу чу ју ћи и на род ну но шњу.

Ру му ни из срп ског Ба на та го ди на ма чу -
ва ју овај оби чај по све ћен нај о ми ље ни јем
одев ном пред ме ту. Ру мун ска на род на
блу за је ста ра пре ко сто го ди на. Же не у
ру мун ским се ли ма ши ле су је и ве зле да
би их оста ви ле у на сле ђе бу ду ћим ге не ра -
ци ја ма.

ИВАЊ ДАН И СВЕТ СКИ ДАН РУ МУН СКЕ БЛУ ЗЕ

ДЕО РУ МУН СКЕ БА ШТИ НЕ

ИВАЊ ДАН – ДЕ ВО ЈАЧ КИ ПРА ЗНИК

Ивањ дан је пра зник по све ћен све ти те љу Јо ва ну Кр сти те љу, дан ко ји се

мо же на зва ти и де во јач ким пра зни ком, јер та да де вој ке бе ру ивањ ско

цве ће, пе ва ју и пле ту вен це. У на ро ду по сто ји ве ро ва ње да се тог да на

сун це за у ста ви три пу та.

Ивањ дан је и об лик жи вог на сле ђа у ко јем се мно ги Ру му ни пре по зна -

ју и на че му гра де свој иден ти тет.

Свет ски дан ру мун ске блу зе обе ле жен је и у дру гим се ли ма у Ба на ту,

јер је по зна то да Ру му ни чу ва ју тра ди ци ју и оби ча је пре да ка. У шкри њи,

где чу ва ју ми раз од дав ни на, овај  одев ни пред мет је од по себ ног зна ча -

ја. Не ке же не чу ва ју блу зу као део на род не но шње ви ше од сто го ди на.



Пе сник, про зни пи сац, има го лог,
пи сац ра дио-дра ма, есе ја, пре во ди -
лац. Ро ђен је 10. мар та 1940. За вр -
шио је гим на зи ју у Вр шцу; сту ди -
рао је књи жев ност. Био је глав ни и
од го вор ни уред ник књи жев ног ча -
со пи са „Лу ми на”, а по том и изда-
ваштво „Ли бер та теа”. Члан је
Удру же ња књи жев ни ка Ср би је од -
но сно Дру штва књи жев ни ка Вој -
во ди не и Са ве за књи жев ни ка Ру -
му ни је. Ре дов ни је члан Ме ђу на -
род не ака де ми је умет но сти „Ми -
хај Еми не ску” из Кра јо ве. До бит -
ник је ви ше зна чај них на гра да у зе -
мљи и ино стран ству. Пре во ђен је
на ви ше је зи ка: срп ски, ма ђар ски,
сло вач ки, ру син ски, ен гле ски,
фран цу ски, ита ли јан ски, шпан -
ски, швед ски, тур ски, ал бан ски.
Увр штен је у Ан то ло ги ју европ -
ског мо дер ног пе сни штва XX ве ка,
као и у Ан то ло ги ју са вре ме не
свет ске по е зи је. До де ље но му је
зва ње ам ба са до ра по е зи је. Жи ви у
Но вом Са ду.

• Ва ше књи жев но ства ра ла -
штво ка рак те ри ше мо ћан, је дин -
ствен на чин пе снич ког из ра жа -
ва ња.

– Имам осе ћај да се, од мо јих
пр вих пе са ма до са да, на ла зим ис -
пред отво ре них вра та. Мо гу без
про бле ма да про ла зим из јед не
кон крет не ре ал но сти у дру гу. То је
сен за ци ја са вре ме ног чо ве ка, мо -
гућ ност игре. Ха ос не ма вра та и не

по зна је игру. От кад знам за се бе,
за ни ма ла ме је лич ност књи жев -
но сти, баш као што ме ин те ре су је
лич ност чо ве ка. По е зи ја, ро ман,
есеј без лич но сти не мо же ме фа -
сци ни ра ти. Ја сам на стра ни та -
лен та, а не умет нич ког за на та. Да -
кле, ја ни сам за на тли ја, ја сам са -
њар. Са њам све вре ме исти сан:
нео гра ни чен по ет ски про стор.

• Пе сник жи ви у не ком свом
све ту, у том има ги нар ном уни вер -
зу му ко ји не по зна је гра ни це. Ко је
су гра ни це кре а тив но сти пе сни ка,
пи сца, есе ји сте, но ви на ра?

– Кон цепт умет нич ке ма ште је
из у зет но ва жан аспект по сто ја ња
пе сни ка. На рав но, ствар ност је
ва жна, али ма шта је кључ, јер се
упра во у ма шти на ла зи пот пу на
сло бо да пе снич ког из ра за. За што
Шек спир, Еми не ску, Ње гош, Ла за
Ко стић или Вас ко По па тра ју у на -
шој све сти? Јер они од го ва ра ју из -
ра зу по ет ске сло бо де кроз има ги -
нар ни уни вер зум, ка ко ка же те.
Сва ки ве ли ки пе сник има, на рав -
но, свој уни вер зум у ко ме се иде је
о све ту и про тив реч но сти жи во та
пре кла па ју. Он ства ра од ре ђе ни
соп стве ни свет, на се би спе ци -
фич ни на чин. На при мер, пе сма
„Santa Maria della Salute” ни је са мо
сјај на, урав но те же на пе сма, не го
ства ра и аку стич не ви бра ци је ко је
се чу ју да ле ко, ства ра ју ћи јед ну
це ли ну, ду бо ку це ли ну ко ја про -
жи ма осе ћа је људ ског би ћа. Мо -
же те за ми сли ти ка ко би књи жев -
ност из гле да ла без ове див не пе -
сме по све ће не љу ба ви?

• Ваш лир ски ју нак и да ље ми -
сли да је за и ста про на шао „од го -
вор на пи та ња во да и ка ме ња”, ка -
ко сте на ве ли у јед ном не за бо рав -
ном сти ху.

– Од свих би ћа на зе мљи, је ди -
но чо век пи ше пе сме. Све што по -
сто ји око нас, што је ви дљи во, чак
и не ви дљи во, по ста вља пи та ња

ма те ри ји. На при мер, бак те ри ја
по ста вља пи та ња људ ском те лу, а
те ло уз вра ћа гро зни цом да мо ра -
мо да се су о чи мо с не чим не ви -
дљи вим. И та да, на пред лог ле ка -
ра, гу та мо пи лу ле да спре чи мо
оно не ви дљи во у на ма и сми ру је -
мо гро зни цу. Зна чи, на шли смо
на чин да ре а гу је мо на не ви дљи во.
Слич но то ме, пе сник, ко ји има

фи ло зо фи ју ма ги ча ра, по ку ша ва
да од го во ри на пи та ња фе но ме на
ко ји ни су про ис те кли из људ ских
би ћа.

• Лич ни пе чат ва шег по ет ског
из ра за је онај ме ди та тив ни, еле -
гиј ски, ве ли ке чи сто те и умет нич -
ке ду би не.

– У кључ ним књи га ма кри је се
ве ли ка енер ги ја, то јест по тен ци -
јал ко ји нас ста вља у по крет. По -
не кад чак и ве ли ка ту га, јер и ту га
је енер ги ја, иа ко је енер ги ја дру гог
по ре кла. Су шти на је осе ти ти по -
ет ску енер ги ју оних ко ји су ство -
ри ли пре те бе и оних ко ји ства ра -
ју с то бом. Ка да је реч о ду би ни,
мо ра се ре ћи да умет нич ка ду би на
скри ва ве ли ку тај ну. Не за бо ра ви -
мо да у ду би ни оке а на ле жи не по -
зна то и не пред ви ди во.

• Цен трал на те ма ва шег ства ра -
ла штва је не из бе жни ток вре ме на,
ка ко сте на ве ли у јед ном сјај ном
ин тер вјуу: „Све до ла зи и од ла зи”.

– Жи ви мо у вре ме ну и про сто -
ру. То је до бро по зна та ствар. Вре -
ме је по зна ти шар ла тан. Не опра -
шта ма ко ли ко био сја јан. По сто ји
вре ме див них сно ва и вре ме скло -
но по е зи ји. На рав но, све про ла зи.
Оста је осе ћај да је не ка да би ло не -
што.

• Че сто твр ди те да сте пи сац ко -
ји је са мо про шао кроз 20. век, али

ла гао сам се за ап со лут ни мо дер -
ни зам.

• До бит ник сте број них на гра да
ка ко у зе мљи, та ко и у ино стран -
ству.

– На гра да је ве о ма ва жна, по -
себ но за на гра ђи ва на де ла. На гра -
да, пр вен стве но, скре ће па жњу на
књи гу, а дру го, го во ри нам да увек
по сто ји не ко ко се озбиљ но ба ви
умет но шћу пи са ња и да не ко по -
ку ша ва да нас из не на ди или да
нам по ка же да по сто ји на да. Ни -
ка да ни сам по све тио пре ви ше па -
жње овом пи та њу.

• Умет ност мо же да ти ко хе -
рент ну фор му не по сто ја њу, об лик
де фи ни сан по ка те го ри ја ма есте -
ти ке. За пра во, у ко јој ме ри умет -
ност има те ра пе ут ску уло гу?

– Књи жев ност не сме би ти те -
ра пе ут ска. Пре ви ше је пре тен ци о -
зно оче ки ва ти да ће по е зи ја за ле -
чи ти ра ну. Књи жев ност тре ба да
нас про бу ди, као не ке по зна те
лич но сти или де ла по пут „Улик -
са” Џеј мса Џој са, за тим До сто јев -
ског, Бе ке та и дру гих. Пра ва књи -
жев ност нам по ма же да схва ти мо
да још увек по сто ји не што у до ме -
ну раз ми шља ња и умет но сти што
тре ба да на ста не без од ла га ња.
Вре ме у ко јем жи ви мо има гор ко-
сла дак укус. Ре као бих, ви ше го -
рак.

• Шта вас мо ти ви ше да пи ше те?
Да ли хра ни те оп ти ми зам и илу -
зи ју да пи са ње и књи жев ност уоп -
ште мо гу про ме ни ти свет?

– Не тре ба пре те ри ва ти. Књи -
жев ност не мо же про ме ни ти свет
и ње го ва уло га ни је да про ме ни
исто ри ју и ток све та. Уло га књи -
жев но сти је, по мом ми шље њу, да
по кре ће из ве сне про ме не, из у ме,
не са ни цу, на ду, осло бо ђе на огра -
ни ча ва ју ћим пра ви ли ма. По сто ји
мо гућ ност да по бољ ша ства ри.
Не мам илу зи ју да књи жев ност
има ча роб ну моћ да про ме ни свет.
Књи жев ност је ствар ност ко ја се
тран сфор ми ше кроз из раз, по ста -
ју ћи умет ност.

• Ства ра ње, као што је по зна то,
не по зна је гра ни це. Ко је су гра ни -
це кре а тив не ду ше пе сни ка, пи -
сца, есе ји сте и но ви на ра Слав ка
Ал ма жа на?

– Не ма гра ни ца. Све што нас
огра ни ча ва је ка та стро фал но. На
гра ни ца ма би тре ба ло по ста ви ти
скулп ту ру „Ка пи ја по љуп ца”, као
што је ре као Ни ки та Ста не ску.

ко ји при па да 21. ве ку. По не кад
вам се чи ни чак да сте до шли из
22. ве ка.

– У јед ном ин тер вјуу ко јег се
ра до се ћам, ис та као сам ову чи ње -
ни цу. Исти на је да сам ро ђен у 20.
ве ку и у овом ве ку сам се фор ми -
рао, за јед но с бур ном са вре ме но -
шћу тог сто ле ћа. Мно го се то га де -
си ло у 20. ве ку, ре во лу ци је, ра то -
ви, по ја ва ван ред них умет нич ких
трен до ва – аван гар де, мо дер ни -
зма, пост мо дер ни зма, из ван ред -
них трен до ва но вог ду ха, ко ји су
по ме ра ли пред ра су де, сте ре о ти пе.
Го ди на 1968, ко ју смо ин тен зив но
жи ве ли, до при не ла је бу ђе њу у
ствар но сти. За тим при ча о Бер -
лин ском зи ду итд. Све су би ле не -
по но вљи ве при че. На рав но, исто -
ри ја до га ђа ја по ста ла је исто ри ја
сум њи. Два де се ти век нам је по ка -
зао ап со лут ну исти ну: да ви ше не
мо ра мо да ве ру је мо у уто пи је, ре -
ал ност је кон ти ну и ра ни про цес и
да је умет ност у ста њу да нам ка же
да по сто ји бу дућ ност. По стао сам
чо век 21. ве ка, али че сто по ми -
слим да при па дам не по зна том
вре ме ну.

• Ко ли ко ме та мор фо за је про -
шло ва ше ства ра ње? Ко ли ко сте
успо на и па до ва има ли и ко ли ко
„кре а тив них ци гала” сте сва ко -
днев но до да ли?

– Про шло је тач но пе де сет го -
ди на од мог по ет ског де би ја „Пан -
то ми ма за не дељ но по под не”.
Књи га је об ја вље на у ле то 1968.
го ди не у из да њу Ма ти це срп ске.
Ве о ма сам по но сан на то, јер ову
књи гу сам пр во бит но по ну дио
још 1962. го ди не Из да вач кој ку ћи
„Ли бер та теа” и љу ди ко ји су та да
во ди ли из да ва штво ре кли су ми
да је су ви ше ра но да се об ја ви та -
ква вр ста по е зи је, јер сам био про -
тив тра ди ци о нал ног мо де ла и за -
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ИН ТЕР ВЈУ: СЛАВ КО АЛ МА ЖАН, ПЕ СНИК

СУ ШТИН СКЕ КЊИ ГЕ СА ДР ЖЕ ЕНЕР ГИ ЈУМа ни фе ста ци ја „Да ни Уз ди -
на” по че ла је 7. и 8. ју ла кам пом
умет нич ке фо то гра фи је, ор га ни -
зо ва ним у са рад њи с фо то-клу -
бом из Ара да, и пред ста вља њем
из ло жбе фо то гра фи ја „Из Ара да
до Уз ди на”.

Три да на ка сни је, 11. ју ла, све -
ча но је отво ре на из ло жба „Сјај
ру мун ске но шње”, ор га ни зо ва на
у са рад њи са Удру же њем же на
„Ба ки це” из Уз ди на. Истог да на
упри ли че на је про мо ци ја књи ге
пи сца Ло ри на Ћим по и е руа из
Ора ви це. У су бо ту, 14. ју ла, отво -
ре на је из ло жба умет нич ке фо то -
гра фи је „Ма сли не Грч ке” ау то ра

Ва си леа Бар буа и одр жа на про -
мо ци ја књи ге Алек сан друа Ва си -
леа Бар буа „Уз ди на ви ше не ма”.

За тим, 15. ју ла, одр жан је су -
срет пи са ца ко ји ства ра ју у ди ја -
лек ту „Јо ца Вин ка”, де вет на е сти
пут, а на кон то га је обе ле же на
про сла ва два де сет го ди на од Кру -
жо ка пе сни ка „Чи ка Вен ти ла” и
при ка зан је ко мад „Чо век у пу стој
ку ћи” То до ра Кре цуа То ше и Јо це
Вин ке, у ре жи ји Ада ма Он чуа.

У пе так, 20. ју ла, све ча но су
отво ре не две из ло жбе: на и ва „Сви
на ши пу те ви” и из ло жба фо то гра -
фи ја „Цар ство Еми на”. Дан ка сни -
је, 21. ју ла, про мо ви са не су књи ге:

„Се ћа ња” Ва ле ри ја Гро суа, „Оче -
ви сно ви, мај ко” Ва си леа Та ра це -
а нуа, „Уз дин – мо но граф ски ал -
бум” Ва си леа Бар буа и Еле не Ма -
ри је Мур гу и ан то ло ги ја „Лу го ж–
У здин”, ко ју је уре дио Ни ко ла је
То ма.

По зна ти сли кар Адам Ме зин
пред ста вио је сво је ра до ве на из -
ло жби на ив ног сли кар ства ко ја
је отво ре на 26. ју на.

Ма ни фе ста ци ја „Да ни Уз ди -
на” за вр ша ва се у су бо ту, 28. ју ла.
У пе так је от кри ве на и осве шта -
на спо мен-пло ча „До бит ни ци
2009–2018”, да би на истом ме сту
би ла отво ре на из ло жба пор тре та

до бит ни ка на гра да 25. ме ђу на -
род ног фе сти ва ла по е зи је „Пу те -
ви кла сја”.

Та ко ђе, то ком ма ни фе ста ци је
одр жа на је про мо ци ја Ан то ло ги -
је по е зи је ла у ре а та Ме ђу на род -
ног фе сти ва ла по е зи је „Пу те ви
кла сја”, под на зи вом „С на ма су
ре чи и њи хов дар” ау то ра Ва си -
леа Бар буа.

У су бо ту, 28. ју на, до де ље не су
на гра де два де сет пе тог Ме ђу на -
род ног фе сти ва ла по е зи је „Пу те -
ви кла сја” и Ве ли ка на гра да фе -
сти ва ла „Св. Ге ор ге”, а ла у ре ат
ове пре сти жне на гра де је Гри го ре
Ле ше из Бу ку ре шта (Ру му ни ја).

ВА ЖНА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

Да ни Уз ди на

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГА

Дан пу бли ци сти ке

У окви ру 23. ме ђу на род ног
сим по зи ју ма „Ба нат – исто ри ја и
мул ти кул ту рал ност”, одр жа ног
22. ју на, у зре ња нин ском се ди шту
Ин сти ту та за кул ту ру Ру му на у
Вој во ди ни, одр жа на је про мо ци ја
књи га ау то ра и из да вач ких ку ћа
из окру га Ал ба, Ка раш –Се ве рин,
Та миш и Арад (Ал ба Ју ли ја, Ре -
ши ца, Те ми швар и Арад).

Том при ли ком пред ста вље но
је се дам на сло ва, и то: „Ри је ка –
ју жни пол сред ње Европe” ау то -
ра Ер ви на Ду бро ви ћа (о књи зи
су го во ри ли Иле а на Ур су Не на -
дић и ау тор); „Збор ник ра до ва
22. и 23. ме ђу на род ног на уч ног
ску па” (пр во из да ње, Те ми швар,
2018; о збор ни ку је го во рио Јо ан
Да вид); „Пр ви свет ски рат у
штам пи екле зи ја ста из Ба на та”
ау тор ке Ма ри је Алек сан дре Пан -
тее (о књи зи је го во рио Ду ми тру
То мо ни); „Ан то ло ги ја књи жев -

них тек сто ва за де цу” (при ре ди -
ле Фе ли ћи ја Кол диа и Да ни је ла
Фло ри јан; о књи зи су го во ри ли
Сил ван Те о дор Стан ћел и ко а у -
тор ка Фе ли ћи ја Кол да); „Кул тур -
не пре пи ске: пи сма Јо на Лан -
кран жа на из ко лек ци је би бли о -
фи ла И. К. Ро го жа ну” (еди ци ју
при ре ди ла Да ни је ла Фло ри јан; о
књи зи је го во рио Ва лер Бу ту ра),
„Ет но гра фи ја из Тран сил ва ни је”,
пр ви том (о књи зи је го во ри ла
Фе ли ћи ја Кол диа).

Тре ба спо ме ну ти да су на овој
пре сти жној ма ни фе ста ци ји ди -
рек тор Ин сти ту та за кул ту ру Ру -
му на у Вој во ди ни То дор Ур су и
ди рек тор Окру жне би бли о те ке
„Лу ћи јан Бла га” из Ал ба Ју ли је
Сил ван Те о дор Стан ћел пот пи -
са ли про то кол о са рад њи с ци -
љем про ду бљи ва ња од но са при -
ја тељ ства из ме ђу ове две кул тур -
не и из да вач ке ин сти ту ци је.

КРИ ЗА ПРЕ ВО ДИ ЛА ШТВА

Ка ко да пре во ди мо ћу та ње ри ба

Ка ко да пре во ди мо кли ја ње жи та

Да упи та мо во ду да упи та мо зе мљу

Они су пре во ди о ци ри ба и жи та

Ка ко да пре во ди мо за чу ђу ју ћи од мор ка ме на

Ка ко да пре во ди мо ме ђу про стор на ли ни ји жи во та

Да упи та мо за спа ли ка мен

Да упи та мо не у мор ни от ку цај бес крај не на де
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У про сто ри ја ма асо ци ја ци је
„Тач ка су сре та ња” у Вр шцу 5. ју на
одр жа на је про мо ци ја књи ге „Ру -
мун ски пут ни ци у Ср би ји” ау то ра
др Мир че Ма ра на, про фе со ра Ви -
со ке шко ле стру ков них сту ди ја за
обра зо ва ње вас пи та ча у Вр шцу.

О књи зи су го во ри ли др Ива на
Ђор ђев, проф. Не вен Да ни чић,
проф. Сне жа на Ђе нић, проф. Ма -
ри ја Ђу ри чић и ау тор др Мир ча
Ма ран. Про мо ци ји су при су ство -
ва ли и ви со ки зва нич ни ци Ге ор ге
Ди ну, ге не рал ни кон зул Ру му ни је
у Вр шцу, и Дан Кон стан тин, кон -
зул Ру му ни је у Вр шцу. У му зич -
ком де лу про гра ма Мар ко Да ни -
чић је од сви рао на кла ри не ту не -
ко ли ко ком по зи ци ја.

По се ти о ци про мо ци је књи ге
има ли су при ли ку да са зна ју ка ко
је на ста ла ова за ни мљи ва књи га, о
пу то ва њи ма ру мун ских пу то пи са -
ца кроз Ср би ју то ком XIX и по -
чет ком XX ве ка, под ко јим окол -
но сти ма су ти пу то пи си на ста ли,

за што су их пи са ли не са мо пу то -
пи сци већ и исто ри ча ри. Ру мун -
ски пут ни ци кроз Ср би ју Ни ко ла -
је Бал че ску, Или је Гер ге ли, Те о дор
Фи ли пе ску и Ни ко ла је Јор га, ко ји
су пу то ва ли кроз на шу зе мљу то -
ком XIX и по чет ком 20. ве ка, опи -
са ли су и при ро ду и на чин жи во -
та љу ди из тог вре ме на.

Сам ау тор, Мир ча Ма ран, ре -
као је у свом пред ста вља њу књи ге
да су Ср би ју од дав ни на по се ћи ва -
ли стра ни пут ни ци, без об зи ра на
то да ли су до ла зи ли са За па да и
ишли пре ма Кон стан ти но по љу
или дру гим де сти на ци ја ма, или су
пло ви ли Ду на вом и ус пут опи си -
ва ли на се ља и ста нов ни штво са

оба ле ове ве ли ке ре ке, пре сто ни -
цу Бе о град, Сме де рев ску твр ђа ву
и Аду Ка ле.

Ау тор је ре као, из ме ђу оста лог,
да срп ско-ру мун ски од но си већ
ду ги низ де це ни ја пред ста вља ју
не пре су шну ин спи ра ци ју ис тра -
жи ва чи ма, а ре зул та ти ис тра жи -
ва ња ко је су спро во ди ли би ли су
пред ста вље ни на на уч ним ску по -
ви ма, окру глим сто ло ви ма, у мо -
но гра фи ја ма, збор ни ци ма, ча со -
пи си ма.

Ма ран ис ти че да, и по ред при -
сне са рад ње Ср би је и Ру му ни је,
срп ској и ру мун ској исто ри о гра -
фи ји не до ста ју ра до ви јед них о
дру ги ма. На про мо ци ји смо мо гли
чу ти да му је нај те же би ло да пре -
ве де с ру мун ског на срп ски пу то -
пи се Ни ко ла ја Јор ге, али да му је
то ком ра да нај дра жи по стао Те о -
дор Фи ли пе ску, јер је при пре ма ју -
ћи књи гу от крио да је он из на ших
кра је ва, ро дом из Гло го ња. За
Пан чев це ће би ти за ни мљи во да

про чи та ју ка ко су ови ру мун ски
пу то пи сци до жи ве ли Пан че во
кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка и
ка ко су о на шем гра ду из тог вре -
ме на пи са ли.

Пу то пи си за вре ђу ју по себ ну
па жњу јер по ја ча ва ју ути сак о ва -
жно сти овог де ла, опле ме њу ју
исто ри ју и има ју и књи жев ну
вред ност. Вред но је на по ме ну ти
да је од по себ не ва жно сти за ову
књи гу из бор пу то пи са ца ко ји до -
ча ра ва ју на нај бо љи на чин њи хов
по глед на Ср би ју.

Из да вач ове за ни мљи ве књи ге
је Цен тар за ба нат ске сту ди је, у са -
рад њи са Исто риј ским ар хи вом
Пан че ва.

Осно ван 1938, а 
ен ту зи ја стич ки
на ста вља рад

КУД „Ве се ли ја” је 26. ма ја на сту -
пио с фол клор ним ан сам блом и
ор ке стром у се лу Гло жа ну, не да -
ле ко од Но вог Са да, на сло вач -
ком фе сти ва лу „Тан цуј, тан цуј”.
Пре ма ре чи ма ор га ни за то ра тог
фе сти ва ла, КУД „Ве се ли ја” је
пр ви ру мун ски ан самбл ко ји је
на сту пио на овом фе сти ва лу,
ко ји по сто ји већ че тр де сет осам
го ди на.

КУД „Ве се ли ја” је 30. ма ја на -
сту пио на град ској смо три у Пан -
че ву, где се та ко ђе пред ста вио
фол клор ни ан самбл – игра ма из
Ер де ља, као и ор ке стар, ко ји је из -
вео сплет тра ди ци о нал них ру -
мун ских пе са ма.

Да би овај ан самбл био успе шан
у свом ра ду, свој до при нос су да ли
ко ре о граф Лу чи јан Да ни лов, ди -
ри гент ор ке стра До рел Мар ја ну,
као и пред сед ник КУД-а Кор не ли -
ју Идвор јан.

КУД се фи нан си ра ис кљу чи во
пу тем про је ка та и спон зор ства, а
ње го ви чла но ви не сно се ни ка кве
тро шко ве. Чла но ви тог дру штва
не пла ћа ју ни чла на ри ну ни пут не

тро шко ве, а но шња је та ко ђе обез -
бе ђе на пу тем про је ка та.

КУД „Ве се ли ја” за хва љу је Град -
ској упра ви Пан че ва, По кра јин -
ском се кре та ри ја ту за кул ту ру и
на ци о нал не ма њи не, као и Ми ни -
стар ству за Ру му не из ди ја спо ре
са се ди штем у Бу ку ре шту, ко ји су
са гле да ли зна чај функ ци о ни са ња

КУД-а „Ве се ли ја” за очу ва ње ру -
мун ске тра ди ци је са ових про сто -
ра и ко ји по ма жу рад Дру штва пу -
тем одо бре них про је ка та.

Као и прет ход них го ди на, уко -
ли ко вре мен ски усло ви до зво ле,
КУД „Ве се ли ја” ће на сту пи ти 15.
ав гу ста у ве чер њим са ти ма у дво -
ри шту ру мун ске пра во слав не цр -

кве у Гло го њу. У сеп тем бру ће сед -
ми пут би ти одр жа на дво днев на
ма ни фе ста ци ја „Да ни Ру му на у
Гло го њу”, на ко јој ће би ти при ка -
за на из ло жбе на род не но шње,
ста рих фо то гра фи ја и тра ди ци о -
нал них је ла, а би ће при ре ђен и
про грам са ан сам бли ма из Ср би је
и Ру му ни је. Д. Ма ри ја ну

Сва ка по ро ди ца по се ду је не што
спе ци фич но по че му се ис ти че у
од но су на дру ге по ро ди це.Ак о по -
ред то га осе ћаш да су нај ве ће бо -
гат ство де ца, схва тиш да је с
њи ма круг по ро ди це ком пле тан.
По ро ди ца Мик из Ба нат ског Но -
вог Се ла је по ро ди ца пу на то пло -
те и ду шев ног ис пу ње ња. Сре ћи у
по ро ди ци до при но се ма ма На та -
ша, та та До рел и њи хо во тро је
де це: Кри сти јан (23 го ди не), Кри -
сти на (19 го ди на) и Те о до ра (де -
вет го ди на).

За по ро ди цу Мик из Ба нат ског
Но вог Се ла му зи ка је страст и на -
чин жи во та. Тро је де це оди шу та -
лен том за му зи ку ко ји ни је остао
не при ме ћен.

Да их пред ста ви мо. Кри сти јан
је сту дент Фа кул те та за ин же ње -
ринг и ме наџ мент „Еф ти ми је
Мур гу” у Ре ши ци (Ру му ни ја). Од
ма лих но гу је за во лео му зи ку, сви -
ра ју ћи ги та ру, као члан му зич ки
сек ци је Основ не шко ле „Жар ко
Зре ња нин” у свом ме сту. Во ли
спорт и ак ти ван је у ка ра те клу бу у
Ба нат ском Но вом Се лу, у ком је
сти гао до бра он по ја са.

Кри сти на је за вр ши ла Му зич ку
шко лу „Јо ван Бан дур” у Пан че ву,
те о риј ски смер, а па ра лел но и
основ ну шко лу. За тим је за вр ши ла
и смер за кла вир та ко ђе у МШ „Јо -
ван Бан дур”. Кри сти на је ове го ди -
не упи са ла Учи тељ ски фа кул тет у
Вр шцу. Она је му зи кал на и има
ви ше ин те ре со ва ња. Ак тив на је у
пле сним клу бо ви ма „Дис ко денс”
и „Ба ле ри на” из Пан че ва, с ко ји ма
је осва ја ла пр ва ме ста на так ми че -
њи ма у Ср би ји.

По чев ши од пе тог раз ре да
основ не шко ле Кри сти на је уче -
ство ва ла на Деч јем му зич ком фе -
сти ва лу фол кло ра. Ка сни је, за хва -
љу ју ћи Те о до ри Смо љан, за во ле ла
је за бав ну му зи ку. Кри сти на је се -
дам пу та уче ство ва ла на по зна том
фе сти ва лу за мла де „Рас пе ва на
мла дост” у Уз ди ну. Ње на бес пре -
кор на ин тер пре та ци ја ни је оста ла
не за па же на.

Це ла по ро ди ца уче ству је у ак -
тив но сти ма До ма кул ту ре и дру -
шта ва ДАК и „Ра ду Фло ра” из Ба -
нат ског Но вог Се ла. Бо га ту ак тив -
ност има ју и у окви ру Кул тур но-
умет нич ког дру штва „Ве се ли ја”
из Гло го ња. У пе ри о ду од 28. до 29.
ју ла чла но ви дру штва ће се пред -
ста ви ти у Де ти (Ру му ни ја), на „Да -
ни ма гра да Де те”, где ће Кри сти на

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ

Пу то пи си опле ме њу ју
исто ри ју

ПО РО ДИ ЦА МИК ИЗ БА НАТ СКОГ НО ВОГ СЕ ЛА

МУ ЗИ КА ЈЕ ВЕ ЋА ОД СТРА СТИ

Кри сти ну че сто по зи ва ју на фе -
сти ва ле у Ру му ни ји, на ко ји ма
уче ству је с ве ли ком љу ба вљу. Сва -
ки пут осво ји на гра ду, ди пло му
или по хва лу. На Ве ли ком фе сти -
ва лу ру мун ске на род не му зи ке и
фол кло ра по ја вљи ва ње Кри сти не
на сце ни и њен на чин ин тер пре та -
ци је иза зва ли су ве ли ко ин те ре со -
ва ње жи ри ја и пу бли ке. На том
фе сти ва лу је осво ји ла нај ви ше на -
гра де, а нај ва жни ја је спе ци јал на
на гра да ко ју је осво ји ла про шле
го ди не. Кри сти на на сту па и на
Фе сти ва лу ру мун ских ро ман си.

Нај ва жни ји је „Икс 
фак тор”
Нај мла ђа, Те о до ра Мик, уче ни ца
је тре ћег раз ре да ОШ „Жар ко Зре -
ња нин” у Ба нат ском Но вом Се лу.
За вр ши ла је па ра лел но и пр ви
раз ред основ не Му зич ке шко ле
„Јо ван Бан дур” у Пан че ву, на од -
се ку за кла вир, код проф. Ма ри ја -
не Миљ ко вић.

Те о до ра пе ва од сво је пе те го ди -
не. Пр ви пут је ста ла на сце ну на

„Фи лоф те ја Ла ка ту шу” у гра ду
Хо ре зуу (Ру му ни ја), 17. мар та, где
је на сту пи ла за јед но са уче сни ци -
ма из дру гих ру мун ских за јед ни -
ца, из Укра ји не, Бу гар ске и Ре пу -
бли ке Мол да ви је. На том фе сти ва -
лу Те о до ра је осво ји ла по ча сну на -
гра ду за умет нич ко пред ста вља -
ње, а њен отац До рел до био је на -
гра ду за из вр сност.

До рел ка же да се за хва љу ју ћи
му зи ци це ла по ро ди ца осе ћа див -
но, јер је му зи ка њи хов на чин жи -
во та. Њи хо ва ку ћа је ис пу ње на
по зи тив ном енер ги јом, див ним
зву ци ма му зи ке. Сва ко ве че се ве -
жба. Те о до ра има вр хун ски та ле -
нат, онај икс фак тор ко ји је по тре -
бан за ин тер пре та ци ју, јер с ла ко -
ћом пра ти ри там ор ке стра и зна
ка ко се тре ба по на ша ти на сце ни.

До рел је по ре клом из Гло го ња и
љу бав пре ма му зи ци је на сле дио
од сво је мај ке, ко ја је пе ва ла ро -
ман се. За во лео је му зи ку још у
основ ној шко ли. За вр шио је
Основ ну шко лу „Бра ћа Ста мен ко -
вић” у Бе о гра ду. За про фе со ра
Дра га на Ва со ви ћа, код ког су се
уса вр ша ва ли мно ги вр хун ски хар -

КУД „ВЕ СЕ ЛИ ЈА” ИЗ ГЛО ГО ЊА

Очу ва ње ру мун ске тра ди ци је

мо ни ка ши, ка же да је знао да пре -
не се уче ни ци ма љу бав пре ма му -
зи ци. Кад је имао ше сна ест го ди -
на, До рел је ком по но вао јед но ко -
ло, по сле ког су на ста ле и дру ге
пе сме на ру мун ском и срп ском је -
зи ку, ко је са да из во де ње го ве ћер -
ке Кри сти на и Те о до ра. Ове го ди -
не су сви уче ство ва ли на кар не ва -
лу у Пан че ву с гру пом „Дар мар”,
об у че ни у див ну оде ћу. До рел је
осво јио и не ко ли ко на гра да за
ком по зи ци ју. По себ но спо ми ње
тре ће ме сто за ком по зи ци ју на фе -
сти ва лу „Рас пе ва на мла дост”. С
ве ли ком љу ба вљу и ис ку ством во -
ди во кал ну гру пу „Бо бо ћи” ко ја
функ ци о ни ше у окви ру Основ не
шко ле у Ба нат ском Но вом Се лу и
с ко јом је осво јио пр во ме сто с пе -
сма ма из Ба на та. Ње го ва же ља је
да ова во кал на гру па у бу дућ но сти
из во ди пе сме на дру гим је зи ци ма,
као што су ру ски и ма ке дон ски.

Ње го ва нај зна чај ни ја ми си ја у
жи во ту је ду хов но ис пу ње ње и
љу бав ко ју пре но си сво јој по ро ди -
ци. По же ли мо им пу но успе ха на
по љу му зи ке и мно го пре сти жних
на гра да у бу дућ но сти.

и Те о до ра ин тер пре ти ра ти на род -
ну и за бав ну му зи ку. Тре ба да на -
по ме не мо да обе сви ра ју кла вир.

Ве ли ко ис ку ство је би ло Кри -
сти ни но уче ство ва ње као во кал не
со лист ки ње на фе сти ва лу „Ма ри -
ја на Дра ги ће ску” у Те ми шва ру
(Ру му ни ја, 2016. го ди не), где је от -
пе ва ла ме ло ди ју ко ју је ком по но -
вао њен отац До рел, а сти хо ве је
на пи са ла Ма ри ја на Стра ту лат.
Ње ном спре ма њу за овај фе сти вал
у ве ли кој ме ри су до при не ле Те о -
до ра Смо љан и ње на ма ма На та -
ша. Фе сти вал за бав не му зи ке у
Де ви за њу је био по себ но ис ку -
ство, јер је та мо упо зна ла ве ли ки
број по зна тих лич но сти ко је су
би ле у жи ри ју за из бор ру мун ског
пред став ни ка за „Пе сму Евро ви -
зи је”.

Деч јем фе сти ва лу му зи ке и фол -
кло ра у Вој во ди ни ко ји је одр жан
у Еч ки. Ње на пр ва по ја ва је на гра -
ђе на спе ци јал ном на гра дом за ин -
тер пре та ци ју и по ча сном на гра -
дом.

Обе ћер ке има ју сву љу бав сво -
јих ро ди те ља. Ма ма На та ша је
увек по ред њих на про ба ма или у
му зич кој шко ли у Пан че ву. Она
пра ви и из бор пе са ма ко је ће ка -
сни је До рел ком по но ва ти.

Те о до ра уче ству је ре дов но на
фе сти ва лу „Рас пе ва но про ле ће” у
Пан че ву, где сва ки пут ин тер пре -
ти ра пе сму ко ју је њен отац ком -
по но вао. Ове го ди не је осво ји ла
пр во ме сто с ме ло ди јом „Дар мар
фе сти вал”.

Те о до ра је пред ста вља ла Ср би ју
на Ме ђу на род ном деч јем фе сти ва лу



сти са оп шти ло оно што је пут ник
же лео да ка же, по себ но ка да опис
ни је био сам по се би циљ, већ про -
мо ви са ње са мог ау то ра или љу бав
пре ма пи са ној ре чи, или мо жда из
не ких тре ћих раз ло га.

Пред на ма су де ла че ти ри ру -
мун ска ау то ра-пут ни ка, од ко јих
тро ји цу мо же мо сло бод но да свр -
ста мо ме ђу пу то пи сце, али не и
че твр тог, исто вре ме но и нај ста ри -
јег ме ђу њи ма. То је Ни ко ла је Бал -
че ску, ру мун ски пи сац, исто ри чар
и ре во лу ци о нар ко ји је 1848/1849.
го ди не, на кон што је про те ран из
Вла шке, у не ко ли ко на вра та про -
ла зио или се за др жа вао у срп ском
По ду на вљу и во дио ко ре спон ден -

Петак, 27. јул 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Уз до зво лу др Мир че Ма ра на об ја -
вљу је мо увод не на по ме не из не дав -
но об ја вље ног пу то пи са. Књи га је
при ву кла из у зет ну па жњу, јер по -
ред исто риј ске ва жно сти има и
ве ли ку књи жев ну вред ност.

Срп ско-ру мун ски од но си већ ду -
ги низ де це ни ја пред ста вља ју не -
пре су шну ин спи ра ци ју ис тра жи -
ва чи ма ра зних про фи ла – исто ри -
ча ри ма, ан тро по ло зи ма, лин гви -
сти ма, исто ри ча ри ма умет но сти,
ет но му зи ко ло зи ма, а ре зул та ти
ис тра жи ва ња ко је су спро во ди ли
би ли су пред ста вље ни на на уч ним
ску по ви ма, окру глим сто ло ви ма,
у мо но гра фи ја ма, збор ни ци ма,
ча со пи си ма.

И упр кос то ме, из гле да да се
ова два су сед на на ро да, ко ји су то -
ком исто ри је увек га ји ли при ја -
тељ ске и до бро су сед ске од но се,
ипак не до вољ но по зна ју. Још увек
има пу но не ис тра же них или ма ло
по зна тих обла сти, још увек има
ка пи тал них тек сто ва ру мун ских
ау то ра ко ји се од но се на њи хо ве
су се де Ср бе и обр ну то. Та кве из -
во ре она дру га стра на ско ро и не
по зна је; ма ло су ко ри шће ни или
пот пу но не ис ко ри шће ни од стра -
не „оног дру гог” при ли ком на уч -
них ис тра жи ва ња, а са мим тим
сла бо и по зна ти њи хо вим на уч -
ним кру го ви ма, али и ши рој кул -
тур ној јав но сти. Раз лог то ме ле жи
и у ма лом бро ју струч ња ка ко ји
по зна ју оба је зи ка и ко ји би из тог

ИЗ КЊИ ГЕ „РУ МУН СКИ ПУТ НИ ЦИ У СР БИ ЈИ”

ЧЕ ТИ РИ РУ МУН СКА АУ ТО РА-ПУТ НИ КА
Пред ста ви ло се 70
уче сни ка са 64 ра да
у пет сек ци ја

Два де сет тре ћи Ме ђу на род ни
сим по зи јум „Ба нат – исто ри ја и
мул ти кул ту рал ност” одр жан је
22. и 23. ју на у Ба рок ној са ли
Скуп шти не гра да Зре ња ни на.

Сим по зи јум су ор га ни зо ва ли
Ру мун ско дру штво за ет но гра -
фи ју и фол клор Вој во ди не и Ин -
сти тут за кул ту ру Ру му на у Вој -
во ди ни, за јед но са Уни вер зи те -
том „Еф ти ми је Мур гу” из Ре ши -
це и Окру жним ве ћем Ка раш –
Се ве рин из Ре ши це, у парт нер -
ству с Ру мун ском ака де ми јом на -
у ка – Фи ли ја ла у Те ми шва ру и с
Му зе јом Вој во ди не. Сим по зи јум
је отво рио пот пред сед ник Скуп -
шти не Вој во ди не Ду шан Ја ко -
вљев.

Ово го ди шњи сим по зи јум „Ба -
нат – исто ри ја и мул ти кул ту рал -
ност” био је по де љен у пет сек -
ци ја, на ко ји ма су би ла пред ста -
вље на 64 на уч на ра да. По де ла по
сек ци ја ма је би ла сле де ћа: 13 ра -
до ва у пр вој сек ци ји („Сто го ди -
шњи ца 1918. – узро ци и по сле ди -
це”); 15 ра до ва у дру гој сек ци ји
(„Књи жев ност и ме мо ри ја ли сти -
ка”); 14 ра до ва у тре ћој сек ци ји
(„Цр ква, но ви нар ство и шко ла”);

13 ра до ва у че твр тој сек ци ји
(„Кул ту ра од тра ди ци је до пер -
спек ти ве”) и 9 ра до ва у пе тој сек -
ци ји („На сле ђе, ет но гра фи ја, ту -
ри зам”).

На пле нар ној сед ни ци су би ле
пред ста вље не две зна чај не књи -
ге. Пр ва је књи га ру мун ског ака -
де ми ка Еу ђе на Си ми о на, у пре -
во ду др Ма ри је Не на дић на срп -
ски је зик, а дру га је књи га ди -
рек то ра Му зе ја Вој во ди не, др
Дра га Ње го ва на. О пр вој књи зи,
под на сло вом „Мла ди Ежен Јо -
не ско” Еу ђе на Си ми о на, го во -

ри ле су др Јо не ла Мен гер и ау -
тор ка пре во да, а о дру гој, под
на сло вом „Вој во ди на 1918–
1938”, не што ви ше су ре кли Дра -
ган Пе тро вић и ау тор.

На прет ход на 22 сим по зи ју -
ма уче ство ва ло је ви ше од хи -
ља ду де вет сто на уч ни ка из ви -
ше од 30 уни вер зи тет ских цен -
та ра, ин сти ту та, ака де ми ја на -
у ка, кул тур них цен та ра и дру -
шта ва, из Ср би је, Ру му ни је,
Хр ват ске, Ма ке до ни је, Цр не
Го ре итд. Циљ ме ђу на род ног
сим по зи ју ма ко ји се одр жа ва

јед ном го ди шње и ор га ни зу је
се с обе стра не гра ни це, је сте
ана ли за исто ри је и мул ти кул -

ту рал но сти с мул ти ди сци пли -
нар ног ста но ви шта; ре а ли за -
ци ја по треб них збор ни ка ра -
до ва мо но граф ског ти па о нај -
зна чај ни јим ис тра жи ва чи ма и
ау то ри ма ко ји су уче ство ва ли
на сим по зи ју му, из исто ри је,
пре во ђе ња, пу бли ка ци је с ра -
зним те ма ма итд., као и ис тра -
жи ва ње исто риј ских ме ђу људ -
ских од но са, од но сно њи хо вог
ства ра ла штва и де ла на уч них
ин сти ту ци ја то ком вре ме на.
Ве ли ки број ра до ва ко ји су би -
ли пред ста вље ни на овом сим -

по зи ју му об ја вљен је у збор ни -
ци ма с не ко ли ко сто ти на стра -
ни ца, од ко јих ве ли ки број
дво је зи чан, на срп ском и на
ру мун ском је зи ку.

МЕ ЂУ НА РОД НИ СИМ ПО ЗИ ЈУМ

Ба нат – исто ри ја и
мул ти кул ту рал ност

мун ски хе ми чар, ет но граф, пу бли -
ци ста и, на рав но, пу то пи сац, ро ђен
на на шим про сто ри ма, у Гло го њу
код Пан че ва. Тре ћи пу то пи сац, нај -
ма ње по знат, али не и нај ма ње ин те -
ре сан тан, био је Или је Гер гел, док -
тор фи ло ло ги је, ко ји је спро вео нео -
бич но пу то ва ње на би ци клу по Ср -
би ји, Бо сни и Дал ма ци ји. Због то га
ње гов пу то пис са др жи и нај ви ше
еле ме на та аван ту ре у се би.

И још не што: Или је Гер гел је
спле том окол но сти, на сим бо ли -
чан на чин, лич ност кроз ко ју се
по ве зу ју сви оста ли пут ни ци ко је
при ка зу је мо у овом на шем ра ду:
ра дио је као про фе сор не мач ког
је зи ка у гим на зи ји „Ни ко ла је Бал -
че ску” у Бра и ли, срео је при ли ком
пу то ва ња ко је опи су је у свом пу -
то пи су Те о до ра Фи ли пе скуа у Са -
ра је ву 1908. го ди не и на ви ше ме -
ста га ци ти рао у свом ра ду и, нај -
зад, свој пу то пис је об ја вио у ли -
сту Sаmаnаtorul (1909), где је Јор га
го ди на ма био уред ник, а 1906. је
об ја вио и је дан рад по све ћен ве -
ли ком исто ри ча ру: „Го спо дин Јор -
га и ви да ри по ли ти кант ства”.

На по ми ње мо да су у на шем ра -
ду об ја вље ни са мо они од лом ци
из пу то пи са Или је Гер ге ла ко ји се
од но се на те ри то ри ју на ше зе мље,
док је у слу ча ју два при ка за на пу -
то пи са Ни ко ла ја Јор ге је дан об ја -
вљен у це ли ни, а дру ги са мо у
оним де ло ви ма ко ји се од но се на
Ср би ју, као део ме ђу рат не Ју го сла -
ви је. Нај зад, из де ла Те о до ра Фи -
ли пе скуа су из ба че ни не ки од лом -
ци за ко је смо сма тра ли да има ју
ма њу пу бли ци стич ку и исто риј -
ску вред ност, али смо са мо у ње го -
вом слу ча ју, сма тра ју ћи га зна чај -
ним за нас по што је ро ђен на те ри -
то ри ји на ше зе мље и по сма тра ју -
ћи га као зна ме ни ту лич ност на -
шег Ба на та, об ја ви ли и од лом ке
ко ји го во ре о да ле ком Кон стан ти -
но по љу, где је овај наш Ба на ћа нин
бо ра вио на свом пу то ва њу.

По ку ша ли смо да об ја вљи ва -
њем ових пу то пи са у пре во ду на
срп ски је зик да мо наш скром ни
до при нос да љем упо зна ва њу и
про у ча ва њу срп ско-ру мун ских
од но са кроз ве ко ве. На да мо се да
смо у то ме ус пе ли и да ће ова књи -
га пред ста вља ти под стрек за да ља
ис тра жи ва ња у овој обла сти.

Др Мир ча Ма ран

Оста ла три ау то ра мно го су бли -
жи је дан дру гом по са мој го ди ни
ро ђе ња и при па да ју при бли жно ис -
тој ге не ра ци ји, иа ко се ра ди о лич -
но сти ма ко је на пр ви по глед не ма ју
то ли ко то га за јед нич ког. Ни ко ла је
Јор га је ве ли кан ру мун ске и европ -
ске исто ри о гра фи је, пред сед ник ру -
мун ске вла де у јед ном ман да ту и
ње гов ре но ме сва ка ко пу но од ска че
у од но су на оста ле ау то ре. Те о дор
Фи ли пе ску се раз ли ку је од оста лих
по то ме што је ро ђен на про сто ри ма
та да шње Ау стро у гар ске мо нар хи је
и што је био др жав ни чи нов ник у
ње ној слу жби, та ко да је спро вео
сво је пу то ва ње као Ру мун ко ји жи -
ви ван ма тич не зе мље, а ко ји ће тек

на кон рас па да двој не мо нар хи је
пре ћи да жи ви у Ру му ни ји. За нас је
пак нај зна чај ни је то што је овај ру -

ци ју са сво јим са бор ци ма ко ји су
се на ла зи ли на дру гим де сти на ци -
ја ма. Бал че ску је бо ра вио у Бе о -
гра ду, Пан че ву, До њем Ми ла нов -
цу и Не го ти ну и упр кос чи ње ни ци
што ту не ма пу но ин фор ма ци ја о
љу ди ма и на се љи ма у ко ји ма је бо -
ра вио, ње го ва пи сма пред ста вља ју
ин те ре сан тан из вор за упо зна ва -
ње оп штих по ли тич ких при ли ка
ко је су вла да ле на ју го и сто ку
Евро пе и у По ду на вљу 1848/1849.
го ди не.

На пле нар ној сед ни ци
су би ле пред ста вље не
две зна чај не књи ге.
Пр ва је књи га 
ру мун ског ака де ми ка
Еу ђе на Си ми о на, у
пре во ду др Ма ри је
Не на дић на срп ски 
је зик, а дру га је 
књи га ди рек то ра 
Му зе ја Вој во ди не, др
Дра га Ње го ва на. 

Ни ко ла је Јор га је 
ве ли кан ру мун ске и
европ ске 
исто ри о гра фи је, 
пред сед ник ру мун ске
вла де у јед ном 
ман да ту. 

раз ло га би ли нај ком пе тент ни ји да
пре зен ту ју оној дру гој стра ни из -
во ре ко је ну де. То, на рав но, мо же,
али и не мо ра да под ра зу ме ва и
пре вод та квих из во ра у це ли ни
или у од лом ци ма, али би то сва ка -
ко пред ста вља ло пред ност у сми -
слу бо љег раз у ме ва ња и до ступ но -
сти до тич ног из во ра „оној дру гој
стра ни”.

Пу то пи си пред ста вља ју за исто -
ри ча ре из во ре од пр во ра зред ног
зна ча ја ка да је реч о упо зна ва њу
на се ља, ста нов ни штва, еко но ми је,
кул ту ре, ци ви ли за ци је, исто риј -
ских окол но сти у ко ји ма су се раз -
ви ја ли и дру штве но по ли тич ког
уре ђе ња кра је ва кроз ко је су про -
ла зи ли њи хо ви ау то ри, а у свој ству
др жав них функ ци о не ра, вој них
ли ца, тр го ва ца, ра ди оба вља ња не -
ких при ват них по сло ва, или про -
сто из хе до ни стич ких раз ло га. Као
зе мља кроз ко ју про ла зе зна чај не
са о бра ћај ни це ко је по ве зу ју Ори -
јент и Ок ци дент, Ср би ју су од дав -
ни на по се ћи ва ли стра ни пут ни ци,
би ло да су до ла зи ли са За па да и
упу ти ли се пре ма Кон стан ти но по -
љу или дру гим де сти на ци ја ма на
Ле ван ту, или су пло ви ли Ду на вом
и ус пут опи си ва ли на се ља и ста -
нов ни штво са оба ле ове ве ли ке ре -
ке, пре сто ни цу Бе о град, Сме де -
рев ску твр ђа ву, Аду Ка ле. Би ло је,
сва ка ко, и пут ни ка са Ори јен та ко -
ји су про ла зи ли кроз на ше зе мље.
Са свим је при род но да је ве ли ки
број та квих пут ни ка до ла зио из
Ср би ји су сед них зе ма ља, због са ме
ге о граф ске бли зи не, с ци љем оба -
вља ња ра зних по сло ва, су сре та ња
с дру гим љу ди ма, као по сле ди ца
на сил ног про те ри ва ња из ма тич не
зе мље итд.

Ру мун ски пут ни ци су ве ко ви ма
по се ћи ва ли су сед не срп ске те ри -
то ри је, али ће тек од XIX ве ка по -
че ти у ве ћој ме ри да за пи су ју ути -
ске с тих пу то ва ња. Пу то пис се као
жа нр све че шће ко ри сти код ру -
мун ских ау то ра кра јем XIX и по -
чет ком XX ве ка ка ко би се јав но -



La Aso ciaţia “Pun ctul de Întâlni-
re” din Vârșeţ a avut loc lan sa rea de
car te „Călători români prin Ser bia” a
prof. dr. Mir cea Măran, pro fe sor la
Șco a la de Înalte stu dii pen tru Edu -
ca to ri din Vârșeţ. 

De spre car te au vor bit prof. dr.
Iva na Đor đev, isto ri cul Ne ven Da ni -
čić și au to rul ace stui vo lum de o se bit.
Frag men te din vo lum a ci tit stu den -
ta Ma ri ja Đu ri čić iar mo de ra to rul
eve ni men tul a fost Sne ža na Đe nić

Tânărul Mar ko Da ni čić a in ter pre tat
la cla ri net câteva me lo dii.

Cei pre zeţi la lan sa re, au avut plă-
cutul pri lej de a afla da te însemnate
de spre mo dul în ca re a apărut aceas-
tă car te deosebită, de spre călătorii
români prin Ser bia din se co lul XIX
și la începutul se co lu lui XX, în ce
con diții au apărut ace ste no te de
drum, de ce au scris im pre si i le lor de
călătorie etc. Este vor ba de spre Ni co -
lae Bălcescu, Ilie Gherg he li, Te o dor
Fi li pe scu și Ni co lae Ior ga. Au călăto-
rit prin ținu tu ri le no a stre și au de -
scris atât na tu ra, cât și mo dul de
viață al oa me ni lor

Au to rul a menţio nat că de-a lun -
gul tim pu lui, Ser bia a fost vizitată de
călători străini, in di fe rent dacă au
ve nit din Vest și s-au îndreptat spre
Con stan ti no pol sau al te de sti nații ,
când au na vi gat pe Dunăre și au de -
scris sa te le de pe ma lul ace stui ma re
râu, ca pi ta la Bel grad, Ce ta tea Sme -
de re vo și Ada Ka les. În ace eași or di -
ne de idei, re lații le sârbo-române
timp de mul te de ce nii, au re pre zen -
tat o sursă de in spi rație  neîntreruptă

pen tru cercetătorii, oa me nii de
știință, iar re zul ta te le cercetărilor pe
ca re le-au desfășurat, au fost pre zen -
ta te la întâlniri științifi ce, me se ro -
tun de, mo no gra fii, lucrări, re vi ste. 

Măran a su bli ni at că, pe lângă co -
o pe ra rea strânsă din tre Ser bia și Ro-
mânia, isto ri o gra fi ei sârbe și române
lip sesc lucrările de acest gen. La lan -
sa rea de car te, au to rul a afir mat că
cel mai greu de tra dus i-a fost no te le
de călătorie sem na te de Ni co lae Ior -

ga, dar  în tim pul mun cii sa le, l-a în-
drăgit pe Te o dor Fi li pe scu, pen tru
că pregătind car tea, a de sco pe rit că
el este din re gi u nea noastră și că este
na tiv din Glo go ni. 

Pen tru ci ti to rii din Pan ci o va este
in te re sant mo dul în ca re acești scri i -
to ri români, la sfârșitul se co lu lui al
XIX-lea și începutul se co lu lui al XX-
lea, au trăit mo men te de o se bi te vizi-
tând orașul no stru și cum au de scris
mo me nte le pe ca re le-au trăit în acea
vre me.

Cărțile de călătorie merită o
atenție deosebită, de o a re ce spo resc
im pre sia im por tanței  ace stei lucrări,
înnobilează is to ria și au o va lo a re li-
terară instimabilă. Este de re mar cat
fap tul că o im por tanță deosebită
pen tru această car te sunt ale ge rea
personalităților ca re cel mai bi ne
ilustrează vi zi u nea lor asu pra Ser bi ei
din vre mu ri le ace lea.

Vo lu mul este edi tat de Cen trul de
Stu dii Ban ti ce, al cărui di rec tor este
prof. dr. Mir cea Măran din anul
2014, de la înființare, împreună cu
Ar hi ve le Isto ri ce din Pan ci o va.

Înfiinţată în1938
activează cu ace lași
en tu zi asm

La da ta de 26.mai cu rent S.C.A. “Ve -
se lia” s-a pre zen tat cu for maţia de
dan sa to ri și or che stra în lo ca li ta tea
Glo žan, în apro pi e re de No vi Sad, la
Fe sti va lul slo va ci lor “Tan cuj, tan cuj”.
Po tri vit ce lor evi denţia te de or ga ni za -
to rul ediţiei din acest an a ace stei
emu laţii de o se bi te a slo va ci lor,  S.C.A.
“Ve se lia” este pri mul an samb lu româ-
nesc ca re a par ti ci pat la ace ast fe sti val,
aflat la cea de a 48-a ediţie a sa.

Este vred nic de amin tit fat pul că
mem brii ace stei societăţi cul tu ral în
fi e ca re an se prezintă la Tre ce rea în
revistă a an sa blu ri lor fol clo ri ce din
Pan ci o va. În acest an, for maţia de
dan su ri s-a pre zen tat cu o suită de
dan su ri din Ar deal pre cum și cu or -
che stra ca re a in ter pre tat un pot pu -
riu de me lo dii po pu la re românești. 

O con tri buţie inestimabilă la reu-
șita interpretării an sam blu lui de
dan sa to ri, are co re gra ful Lu cian Da -
ni lov,  di ri jo rul or che strei Do rel Ma -
ri a nu pre cum și președin te le S.C.A.,
Cor ne liu Idvo rian.

Re fe ri tor la fi nanţarea societăţii
cul tu ral-ar ti sti ce, amin tim fap tul că
ace st luc ru se efectuează prin pro i ec te
și sponsorizări, iar me mbrii S.C.A. nu
suportă ni ci o cheltuială de o a re ce nu
plătesc co ti zaţia  și ni ci nu suportă

chel tu i e li le de drum când se deplasea-
ză în altă lo ca li ta te. Co stu me le naţio -
na le sunt asi gu ra te în ba za pro i ec te lor. 

Cu acest pri lej, con du ce rea S.C.A
“Ve se lia” mulţumește Ad mi ni -
straţie i Mu ni ci pa le a orașului Pan ci -
o va, Sec re ta ri a tu lui Pro vin cial pen -
tru Cultură și Comunităţi naţio na le
pre cum și Mi ni ste ru lui pen tru Ro-
mânii de Pre tu tin de ni din Bu cu -
rești , România, ca re au re cu no scut

im por tanţa funcţionării S.C.A “Ve -
se lia” în ve de rea păstrării  tra diţiei
românești și ca re con tri bu ie la păs-
trarea funcţionării ace stei societăţi
cul tu ral prin ac cep ta rea pro i ec te lor. 

Mem brii S.C.A. “Ve se lia” activează
cu mult en tu zi asm, ast fel că, și în anii
pre ce denţi, con form tra diţiei , și în
acest an, la da ta de 15 au gust, în cur -
tea Bi se ri cii Or to do xe Române din lo -
ca li ta te, se va or ga ni za un pro gram

cul tu ral tra diţio nal. În sep tem brie se
va or ga ni za cea de a șap tea ediţie a
manifestării cul tu ra le “Zi le le români-
lor din Glo go ni”, în durată de două zi -
le, în ca drul cărora se va or ga ni za o
ex po ziţie  a por tu lui po pu lar româ-
nesc, o ex po ziţie  de fo to gra fii vec hi, a
mâncărurilor tra diţio na le iar totodată
se va pri le jui și un pro gram cul tu ral-
ar ti stic în ca drul căruia se vor pre zen -
ta an sa blu ri din Ser bia și România. 

Vineri, 27 julie 2018

pancevac@pancevac-online.rs

VII

Fi e ca re fa mi lie are ce va spe ci fic prin
ca re se de o se bește  de al te fa mi lii. În
sânul fa mi li ei te simţi bi ne și dacă
mai ada u gi fap tul că cea mai de preţ
comoară sunt co pi ii, atun ci cer cul fe -
ri ci rii este com plet. Fa mi lia Mic din
Sa tu Nou este o fa mi lie plină de căl-
dură, împlinire sufletească. La fe ri ci re
în fa mi lie con tri bu ie ma ma Na ta ša,
tatăl Do rel și cei trei co pi ii ai lor, Cri -
stian (23 de ani), Cri sti na (19 ani) și
Te o do ra (9 ani).  

Pen tru fa mi lia Mic din Sa tu Nou,
mu zi ca nu este do ar o pa si u ne, ci un
mod de viaţă.Cei trei co pi ii sunt de -
o se biţi prin ha rul pri mit de la Dum -
ne zeu, prin ta len tul ieșit din co mun
faţă de muzică.

Dar, să îi prezentăm: Cri stian este
stu dent de suc ces la Fa cul ta tea de In -
gi ne rie și Ma na ge ment „Ef ti mie
Mur gu” din Reșiţa, România. De
mic a iu bit mu zi ca, cântând la chita-
ră, fi ind mem bru ac tiv la secţia mu-
zicală din ca drul Șco lii Ge ne ra le
„Žar ko Zre nja nin” din lo ca li ta te. Iu -
bește  spor tul, fi ind ac tiv la Clu bul de
ka ra te din Sa tu Nou,  ajungând la
cen tu ra ma ro.

Cri sti na a pro mo vat Șco a la de
muzică  „Jo van Ban dur” din Pan ci o -
va, secția teoretică iar pa ra lel cu șco -
a la elementară, a pro mo vat și pro fi -
lul pian, la ace eași Școală de Muzică
din Pan ci o va. Anul ace sta, Cri sti na a
înscris Fa cul ta tea de Învățători, la
Vârșeţ. Cri sti na este fo ar te muzicală
și are mai mul te înclinaţii. Este acti-
vă și la Clu bu ri le de dans „Dis ko
dens”  și „Ba le ri na” din Pan ci o va cu
ca re a cu ce rit lo cul I la întrecerile
din Ser bia.

Expierienţe noi
Încă din cla sa a V-a primară, Cri sti na,
s-a pre zen tat la Fe sti va lul de Muzică și
Fol clor al co pi i lor. Mai târziu s-a ori -
en tat spre mu zi ca distractivă, datorită
Te o do rei Smo lean, de la ca re a îndră-
git dra go stea faţă de acest gen mu zi -
cal. Cri sti na a par ti ci pat la șap te ediţii
ale Fe sti va lu lui „Ti ne reţea  Cântă“ din
Uzdin, ma ni fe sta re de am plo a re pen -
tru ti ne ri. In ter pre ta rea ei impecabilă
nu a tre cut neobservată, ast fel că anul
tre cut de vi ne la u re a ta pre mi u lui întâi.

Întreaga fa mi lie este activă atât în
ca drul activităţilor de la Căminul
cul tu ral cât și în ca drul Aso ciații lor

LAN SA RE DE CAR TE 

No te le de drum
înnobilează  is to ria

FA MI LIA MIC DIN SA TU NOU

MU ZI CA ESTE MAI MULT DECÂT 
O PA SI U NE

că distractivă de la De va a fost o ex -
pe ri enţă deosebită pen tru ea fiindcă
aco lo a cu no scut perosonalităţi de
seamă din lu mea mu zi cii din Româ-
nia, personalităţi ca re au fost în ju riu
pen tru se lecţia  re pre zen tanților Ro-
mâniei la Eu ro vi sion.

Cri sti na este me reu invitată la
anu mi te fe sti va lu ri din România un -
de participă cu drag. De fi e ca re dată
a cu ce rit mul te pre mii, di plo me și
menţiu ni. La Ma re le Fe sti val de Mu-
zică Populară Românească și Fol clor,
apa riţia Cri sti nei pe scenă și mo dul
de in ter pre ta re. a tre zit atât in te re sul
ju ri u lui cât și al pu bli cu lui spec ta tor.
La această emu laţie de am plo a re, a
obţinut pre mii de vârf, iar cel mai în-
semnat pre miu îi este Pre miul Spe -
cial obţinut la ediţia de anul tre cut.
De ase me nea, Cri sti na se prezintă și
la Fe sti va lul de Ro manţe.

„Fac to rul X” atât de
im por tant
Cea mai mică,Te o do ra Mic este elevă
în cla sa a III-a la Ș.G. „Žar ko Zre nja -
nin” din Sa tu Nou. La Șco a la Infe-
rioară de Muzică „Jo van Ban dur” din
Pan ci o va, a pro mo vat cla sa I la pian
la pro fe so a ra Ma ri ja na Milj ko vić.

Te o do ra a re pe re zen tat Ser bia la
Fe sti va lul In ter naţio nal al Co pi i lor
„Fi lof te ia Lăcătușu” din Ho re zu, Ro-
mânia, pe 17 mar tie cu rent, alături
de ce i lalţi par ti ci panţi ca re au re pre -
zen tat comunitățile de români din
Uc ra i na, Bul ga ria și Re pu bli ca Mol -
do va. La acest fe sti val de pre sti giu,
pen tru pre staţia artistică, Te o do ra a
obţiнut pre miul de ono a re, iar tatăl
ei Do rel, – pre miu de ex ce lenţă. 

Do rel menţionează că prin muzi-
că, întreaga fa mi lie se sim te mi nu -
nat, dat fiindcă mu zi ca  este mo dul
lor de viaţă. Ca sa lor este plină de
ener gie pozitivă, de su ne te le mi nu -
na te ale mu zi cii. Seară de seară se
fac re pe tiţii . De spre Te o do ra spu ne
că este un ta lent de o se bit, dat fiin-
dcă are acel fac tor X în in ter pre ta re,
urmărește cu ușurinţă rit mul or che -
strei și știe cum să se com por te pe
scenă. 

Do rel este de ori gi ne din Glo go ni
și dra go stea faţă de muzică a moște -
nit-o de la ma ma lui  ca re a cântat ro -
manţe. A îndrăgit mu zi ca încă din
băncile șco lii ge ne ra le. Do rel a ter mi -
nat Șco a la Inferioară de muzică
„Bra ća Sta men ko vić” din Bel grad. 

De spre pro fe so rul Dra gan Va so -
vić,  ca re a pus ba ze le la mulți acor de -
o niști, Do rel menționează că a ști ut
cum să transmită ele vi lor săi dra go -
stea faţă de muzică. La 16 ani, Do rel a
com pus o horă după ca re au ur mat fo -
ar te mul te me lo dii pen tru fe te le lui, atât
în lim ba română cât și în lim ba sârbă.
Menţionează că au par ti ci pat la ediția
din acest an a Car na va lu lui din Pan ci o -
va cu gru pul „Dar mar”, îmbrăcând o
co stu maţie  minunată ca re a tre zit ad -
mi raţia  pu blu cul spec ta tor. Do rel a ob-
ţinut mai mul te pre mii pen tru com po -
ziţie. Menţionează în mod apar te lo cul
III pen tru com po ziţie la Fe sti va lul „Ti -
ne reţea  cântă”. In stru iește  cu multă pri -
ce pe re Gru pul vo cal „Bo bo cii” de pe
lângă Șco a la Generală din Sa tu Nou cu
ca re s-a pre zen tat la Fe sti va lul de Muzi-
că și Fol clor al Co pi i lor obţinând lo cul I
cu me lo dii din Ba nat. In tenţia  lui este
ca pe vi i tor acest grup vo cal să in ter pre -
te ze me lo dii și în al te lim bi cum sunt
lim bi le rusă și macedoneană.

Mi si u nea lui în viaţă este împlini-
rea sufletească și iu bi rea pe ca re o
tran smi te fa mi li ei sa le. Îi do rim mult
suc ces în lu mea mu zi cii și încă mul -
te pre mii de pre sti giu.  

S.C.A. ”VE SE LIA” DIN GLO GO NI 

Păstrarea tra diţiei  po pu la re românești 

„Dac” și „Ra du Flo ra” din lo ca li -
ta te. O ac ti vi ta te însemnată o desfă-
șoară și în ca drul S.C.A. „Ve se lia” din
Glo go ni. De ase me nea, în pe ri o a da
28-29 iu lie, mem brii societății se vor
pre zen ta la De ta, România în ca drul
Zi le lor orașului De ta, un de Cri sti na
și Te o do ra, vor in ter pre ta atât muzi-
că populară cât și muzică distractivă.
Este vred nic de menţio nat fap tul că
am be le cântă la pian.

O ma re ex pe ri eнţă pen tru Cri sti -
na este par ti ci pa rea ca solistă vocală
la Fe sti va lul „Ma ri a na Drăghicescu”
din Ti mișoa ra, România (2016) un -
de a in ter pre tat me lo dia compusă de
tatăl ei, Do rel, pe ver su ri le Ma ri a nei
Stra tu lat iar la pregătire, un spi jin
preţios i-a ofe rit Te o do ra Smo lean și
ma ma ei, Na tașa. Fe sti va lul de muzi-

Te o do ra cântă încă de la vârsta de 5
ani. A apărut pe sce na Fe sti va lu lui de
Muzică și Fol clor al Co pi i lor din Vo i -
vo di na la Eci ca și pri ma ei apa riţie pe
scenă a fost una de suc ces obţinând
pre miul spe cial și pre miu de ono a re.

Am be le fe te se bucură de toată iu -
bi rea părinţilor lor, iar ma ma Na -
tașa, este me reu alături de ele, înso-
ţin du-le  la re pe tiţii  sau la Șco a la de
muzică la Pan ci o va. Tot ea, selectea-
ză tex te le pen tru me lo di i le pe ca re le
com pu ne Do rel pen tru fi i ce le lor.  

Te o do ra participă cu re gu la ri ta te
la ediţii le Fe sti va lul „Primăvara cântă
(„Ras pe va no pro le će”) din Pan ci o va,
interpretând de fi e ca re dată me lo di i -
le com pu se de tatăl ei. Anul ace sta a
obţinut pre miul I cu me lo dia „Dar
Mar car na val”, compusă de tată ei.
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nerală ca re a pre do mi nat în Eu ro -
pa de Sud-Est și în re gi u nea Du-
nării în pe ri o a da 1848-1849.

Ce i lalți trei au to ri sunt mult
mai apro piați unul de celălalt
prin anul de naște re și aparțin
ace le iași ge ne rații , deși sunt per -
so a ne ca re la pri ma ve de re nu au
atâtea luc ru ri co mu ne. Ni co lae
Ior ga este o per so na li ta te cunos-
cută a isto ri o gra fi ei românești și
eu ro pe ne, președin te le gu ver nu -
lui român într-un man dat, iar re -
pu tația  lui este deosebită faţă de
alți au to ri. Te o dor Fi li pe scu dife-
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Cu per mi sul dr Mir cea Măran în
ce le ce urmează vom re pro du ce
no te in tro duc ti ve din car tea sa
apărută re cent. Car tea a tre zit un
ma re in te res, de o a re ce  pe lângă
va lo a rea sa istorică, are și o inesti-
mabilă va lo a re literară.

Re lații le sârbo-române de mai
mul te de ce nii sunt in spi rație  ine-
puizabilă pen tru cercetători de
di fe ri te pro fi lu ri - isto ri ci, an tro -
po lo gi, lin gviști, isto ri ci de artă,
et no mu zi co lo gi, și re zul ta te le
cercetărilor ca re au fost efec tu a te
au fost pre zen ta te la re u ni u ni le
științifi ce, con fe rințe, me se ro -
tun de, în mo no gra fii, cărți și re vi -
ste.

În ci u da fap tul că ace ste două
po po a re ve ci ne, ca re de-a lu nul
is to ri ei, au cul ti vat întotdeauna
re lații  de vecinătate și pri e te nie,
nu se cu nosc su fi ci ent. Încă mai
există o mulțime de zo ne ne ex -
plo ra te sau puțin cu no scu te, exis-
tă încă tex te ale au to ri lor români
cu pri vi re la ve ci nii lor sârbi și vi -
ce-ver sa. Ast fel de sur se, cealaltă
par te apro a pe că nu o cu noaște ,
fi ind puțin utilizată sau neutiliza-
tă de loc de „celălaltă par te“ în
cer ce ta rea științifică, și, prin ur -
ma re, puțin cu no scu te în cer cu ri -
le științifi ce ale ace so ra dar și opi -
ni ei pu bli ce. 

Mo ti vul pen tru ace a sta se află
într-un număr mic de ex perți, ca -
re sunt fa mi li a ri zați cu am be le
lim bi și, prin ur ma re, sunt com -
pe tenţi să pre zin te ce le i lal te părţi
re sur se le de ca re dis pun. Ace a sta,
de si gur, subînţele ge și implică
tra du ce rea de re sur se, în întregi-
me sau do ar une le frag men te, ce -
ea ce cu si gu ranță este un avan taj
în ce ea ce pri vește o mai bună
înțele ge re și ac ce sul la sur se le re -
le van te „ale ce le i la te părţi“.

Cărțile de călătorie sunt pen tru
isto ri ci sur se ine sti ma bi le atun ci
când do rim să cu noaște m o lo ca -
li ti ta te, o po pu lație  sau eco no -
mia, cul tu ra și ci vi li zația , cir cum -
stanțele  isto ri ce în ca re s-a de -
zvol tat un po por și or ga ni za rea
so cial-politică a re gi u ni lor prin
ca re au tre cut, în ca li ta te de ofi ci -
a li gu ver na men ta li, per so na lul
mi li tar, co mer cianți, în sco pul de
a efec tua une le afa ce ri pri va te,
sau pur și sim plu din mo ti ve he -
do ni ste.

Ca țară, intersectată de dru mu -
ri le prin ci pa le ca re leagă Ori en tul
și Oc ci den tul, Ser bia a fost vizita-
tă de pa sa ge ri străini, in di fe rent
dacă au ve nit din Vest și s-au în-
drumat sprea Con stan ti no pol sau
al te de sti nații  din Le vant, sau au
călătorit pe Dunăre și în acest
mod au de scris zo ne le și po pu -
lația  de țărm a ma re lui flu viu, ca -
pi ta la Bel grad, Ce ta tea din Sme -
de re vo  sau Ada Ka leh.

Acești pa sa ge rii ca re au ve nit
din țările ve ci ne și au tre cut prin
Ser bia, au ve nit cu sco pul de a
efec tua o va ri e ta te de sar ci ni, de a
se întâlâlni cu al te per so nae sau
ca ur ma re a ex pul zării vi o len te
din țara lor de ori gi ne etc. 

Timp de se co le  călătorii ro-
mâni au vi zi tat te ri to ri i le sârbe,
dar abia din se co lul al XIX-lea
încep să scrie mai mul te im pre sii
de spre ace ste călătorii. No te de
călătorie sunt folosite din ce în ce
mai mult de către au to rii români
la sfârșitul se co lu lui al XIX-lea și
începutul se co lu lui al XX-lea de a
fa ce cu no scut pu blic ce ea ce călă-
torul scri se se, mai ales atun ci
când de scri e rea nu era un scop în
si ne, ci pro mo va rea a au to ru lui
sau dra go stea faţă de cuvântul
scris sau pro ba bil din al te mo ti ve. 

În această car te sunt lucrările a
pa tru scri i to ri români, din tre ca -
re trei din tre ei îi pu tem cla si fi ca
li ber prin tre scri i to rii de no te de
drum. Cel de al pa tru lea și în ace -
lași timp cel mai mai în vârstă
din tre ei, este Ni co lae Bălcescu,
un scri i tor, isto ric și re vo luțio nar
român, ca re în pe ri o a da 1848-
1849 după ce a fost ex pul zat din
Vlaš ka, a tre cut în mai mul te rân-

DIN CAR TEA “CĂLATORI ROMÂNI PRIN SER BIA”

PA TRU AU TO RI ROMÂNI- CĂLĂTORI
Au asi stat pe ste 70
de par ti ci panți ca re
au pre zen tat 64 de
lucrări în ca drul 
a cin ci secţiu ni 

Sim po zi o nul a fost or ga ni zat de
So ci e ta tea română de et no gra fie și
fol clor din Vo i vo di na și In sti tu tul
de Cultură al românilor din Vo i -
vo di na împreună cu Uni ver si ta tea
,,Ef ti mie Mur gu“ și Con si liul ju -
dețea n Ca raș-Se ve rin din Reșița,
în par te ne ri at cu Aca de mia Ro-
mână-Fi li a la Ti mișoa ra și Mu zeul
Vo i vo di nei. 

Ediţia din acest an a Sim po zi o -
nu lui In ter națio nal ,,Ba nat  - is to -
rie și mul ti cul tu ra li ta te”, a fost in-
augurată de Du šan Ja ko vljev, vi ce -
președin te le Adunării Vo i vo di nei. 

Ediţia din acest an a re u ni u nii
științifi ce ,,Ba na tul – is to rie și
mul ti cul tu ra li ta te”  a fost împărţi-
tă pe cin ci secţiu ni, cuprinzând 64
de comunicări știinţifi ce, pre zen -
ta te oral sau în scris. Re par ti za rea
pe secţiu ni a fost următoarea: 13
lucrări la secţiu nea I, ,,Cen te nar
1918 – pre mi se și con se cințe”, 15
lucrări la secţiu nea a II-a, ,,Litera-
tură și memoralistică“, 14 lucrări la
secţiu nea a III-a, ,,Bi se ri ca, pre sa
și șco a la”, 13 comunicări și lucrări
la secţiu nea a IV-a, ,,Cul tu ra de la
tra diție la per spec ti ve “ și 9 comu-

SIM PO ZI O NUL IN TER NAŢIO NAL 

Ba nat- is to rie 
și mul ti cul tu ra li ta te

duri sau a rămas în re gi u nea du-
năreană sârbă și a pur tat co re -
spon dența cu co le gii săi ca re se
aflau în al te de sti nații . Bălcescu
era în Bel grad, Pan ci o va, Do nji
Mi la no vac și Ne go tin și, în ci u da
fap tu lui că nu există prea mul te
in for mații  de spre oa me nii și
așezările în ca re a lo cu it, scri so ri -
le sa le reprezintă o sursă intere-
santă pen tru si tuația  politică ge-

ră de ce i lalți prin fap tul că s-a
născut în se diul mo nar hi ei au -
stro-un ga re de atun ci și a fost un
funcțio nar de stat, ast fel a trăit în
afa ra țării sa le de ori gi ne, ca re,
după prăbușirea mo nar hi ei, a re -
ve i nit în România. Pen tru noi,
cel mai im por tant luc ru este că
acest et no graf, pu bli cist și,
bineînțeles, un scri i tor de călăto-
rie român, s-a născut în zo na

noastră, în Glo go ni. Cel  de-al
tre i lea scri i tor de călătorie, cel
mai puțin cu no scut, dar nu mai
puțin in te re sant, a fost Ilie
Gherg he li, doc tor fi lo log ca re a
efec tu at o călătorie neo bișnuită

cu bi cic le ta prin Ser bia, Bo snia și
Dal mația. De ace ea, car tea sa de
călătorie conține ce le mai mul te
ele men te de aventură. Și încă ce -
va: Ilie Gherg he li este print-o co -
in ci denţă,  într-un mod sim bo lic,
per so a na ca re are ele men te co -
mu ne cu toți ce i lalți călători pe
ca re îi prezentăm în această luc -
ra re: a fost pe post de pro fe sor de
germană la Li ceul “Ni co lae Băl-
cescu” din Brăila, l-a întâlnit pe
Te o dor Fi li pe scu  într-o călătorie,
pe ca re o de scrie, la Sa ra je vo în
1908 și îl amin tește în mul te al te
lucrări ale sa le, și, în fi nal, no te le
sa le de călătorie le-a pu bli cat în
zi a rul “Sămănătorul” (1909), a
cărui re da ca tor a fost ani în șir. În
1906 a pu bli cat o luc ra re dedicată
ma re lui isto ric, dom nu lui Ior ga.

Tre bu ie re mar cat fap tul că în
luc ra rea noastră au fost pu bli ca te
do ar frag men te din car tea de că-
lătorie a lui Ilie Gherg he li re fe ri -
to a re la călătoriile prin țara noas-
tră, în timp ce în ca zul a două jur -
na le de călătorie ale lui Ni co la ie
Ior ga, unul a fost pu bli cat în în-
tregime, iar celălalt do ar aco lo
un de se amin tește Ser bia, ca par -
te a Iu go sla vi ei in ter be li ce. 

În ce le din urmă, din ope ra lui
Te o dor Fi li pe scu s-au eli mi nat
câteva frag men te con si de ra te ca
fi ind mai puţin împortante re fe ri -
tor la va lo a rea istorică și publicis-
tică. Do ar în ca zul lui considerân-
du-l sem ni fi ca tiv pen tru noi dat
fiindcă s-a născut pe te ri to riul
țării no a stre și l-am văzut ca fai-
moasă per so na li ta te a Ba na tu lui
no stru, am pu bli cat și frag men te
ca re vor besc de spre îndepărtatul
Con stan ti no pol, un de bănăţea nul
no stru călătorise.

Prin pu bli ca rea ace stor jur na le
de călătorie în lim ba sârbă, am
încercat să ofe rim o con tri buție
modestă la cu noaște rea și ce r ce -
ta rea re lații lor sârbo-române de-a
lun gul se co le lor. Sperăm că am
reușit acest luc ru și că această car -
te va fi un sti mu lent pen tru con ti -
nu a rea cercetărilor în acest do -
me niu.

Dr Mir cea Măran

La şedinţa în plen, au
fost  lan sa te două  cărți
im por tan te. Cea dintâi
aparţine  
aca de mi ci a nu lui Eu gen
Si mion, tra du ce re în
lim ba sârbă dr. Ma ria
Ne na dić, iar a do ua lui
dr. Dra go Nje go van, 
di rec to rul Mu ze u lui 
Vo i vo di nei. 

nicări și lucrări la secţiu nea a V-a,
,,Pa tri mo niu, et no gra fie, tu rism“.

La ședinţa în plen, au fost  lan -
sa te două  cărți im por tan te. Cea
dintâi aparţine  aca de mi ci a nu lui
Eu gen Si mion, tra du ce re în lim ba
sârbă dr. Ma ria Ne na dić, iar a do -
ua lui dr. Dra go Nje go van, di rec -

to rul Mu ze u lui Vo i vo di nei. La fi -
na lul eve ni men tu lui științific a
avut loc du bla lan sa re de car te ale
cărților ,,Tânărul Eu gen Io ne scu“
de Eu gen Si mion, prezentată de dr.
Io ne la Meng her și au to a rea tra du -
ce rii, pre cum și ,,Vo i vo di na 1918-

creaţii lor ace sto ra  și ale in sti tuţii lor
științifi ce de-a lun gul tim pu lui. Ma -
jo ri ta tea lucrărilor susţinu te au fost
pu bli ca te în vo lu me ma si ve, cu câte-
va su te de pa gi ni, mul te din tre ace -
stea bi lin gve, în lim bi le română și
sârbă.  

multiculturalității; re a li za rea an to -
lo gi i lor ne ce sa re și a lucrărilor de tip
mo no gra fic de spre cei mai im por -
tanţi cerectători și au to ri par ti ci -
panți la re u ni u ne, de spre is to rie, tra -
du ce ri, pu bli caţii  pe te me pre zen ta te
etc., pre cum și cer ce ta rea re laţii lor
isto ri ce in ter u ma ne, re spec tiv a

zi o nul in ter naţio nal, ma ni fe sta re
știinţifică anuală, organizată suc ce -
siv de am be le părți ale fron ti e rei, are
drept scop re a li za rea unei periodi-
zări și o analiză din perspectivă plu-
ridisciplinară a is to ri ei și

1938 “ prezentată de Dra gan Pe tro -
vić și de au tor.

La ce le 22 de ediții an te ri o a re ale
sim po zi o nu lui, au par ti ci pat pe ste o
mie nouă su te de oa me ni de știință
și de cultură din pe ste 30 de cen tre
uni ver si ta re, in sti tu te ale aca de mi i -
lor de știinţă din Ser bia, România,
Croația, Ma ce do nia și Mun te ne gru,
aso ciaţii și cen tre cul tu ra le. Sim po -



Ми ни стар ство за шти те жи вот -
не сре ди не до не ло је од лу ку о
из бо ру про је ка та за до де лу
сред ста ва за по др шку про јек -
ти ма ци вил ног дру штва у обла -
сти за шти те жи вот не сре ди не
у 2018. го ди ни и на осно ву ко -
нач не ли сте вред но ва ња и ран -
ги ра ња при ја вље них про је ка -
та др жа ва ће су фи нан си ра ти
73 про јек та. Вре ди ис та ћи да
је на адре су еко ло шког ми ни -
стар ства сти гло око 300 раз ли -
чи тих про гра ма не вла ди них
ор га ни за ци ја.

Не дав но је ми ни стар за шти -
те жи вот не сре ди не Го ран Три -
ван пот пи сао уго во ре с пред -
став ни ци ма не вла ди них ор га -
ни за ци ја о до де ли бес по врат -
них сред ста ва за по др шку про -
јек ти ма у обла сти за шти те жи -
вот не сре ди не. Том при ли ком
он је из ја вио да не ма раз ви је -
ног дру штва без раз во ја не вла -
ди ног сек то ра, чи ји је зна чај
не про це њив у ства ра њу дру -
штве не кли ме у ко јој ће за шти -
та жи вот не сре ди не би ти је дан

од при о ри те та. Ука зао је на то
да ће бит ка за здра ву жи вот ну
сре ди ну и до сти за ње ЕУ стан -

дар да тра ја ти три де сет го ди на:
– У тој бор би ва жна нам је по -

др шка свих, вла ди ног и не вла -

ди ног сек то ра, ме ди ја, пред став -
ни ка на у ке и стру ке, при вре де,
мла де ге не ра ци је, али нам је
дра го це но ис ку ство ста ри је ге -
не ра ци је, пен зи о не ра. Циљ је да
сви бу де мо зе ле на вој ска.

Са све ча но сти је упу ћен јав -
ни по зив дру штве но од го вор -
ним ком па ни ја ма да по др же
и по мог ну ак тив но сти ци вил -
ног дру штва. Др жа ва је за ову
на ме ну из дво ји ла 35 ми ли о на
ди на ра, што је ви ше не го ла -
ни, али пре ма ре чи ма др жав -
них зва нич ни ка, то ни је до -
вољ но да се под ми ре све по -
тре бе. Пан че вач ка удру же ња
ове го ди не ни су при ку пи ла до -
во љан број по е на, па се та ко
ни су на шла на ли сти Ми ни -
стар ства. По крет го ра на и цен -
тар во лон те ра апли ци ра ли су
про јек том „Жи вот и за шти та
По та миш ја”, а Удру же ње гра -
ђа на за раз вој еко ло шке све -
сти и за шти ту жи вот не сре ди -
не „Еко пан” пред ло жи ло је про -
грам „Деч ја еко ло шка мре жа”.

ри ја и при ла го ђа ва ње при вре -
де но вим усло ви ма ко је про -
пи су је европ ско за ко но дав ство.
Овај по сао ре а ли зу је се у са -
рад њи с Цен тром за чи сти је
про из вод ње Тех но ло шко-ме та -
лур шког фа кул те та у Бе о гра ду
и њи ме су об у хва ће ни сек то ри
енер ге ти ке, ме тал ске, пре храм -
бе не, пре ра ђи вач ке ин ду стри -
је итд. Свр ха овог до ку мен та је
де фи ни са ње пре ла зних пе ри о -
да за ускла ђи ва ње за сва ког
опе ра те ра по је ди нач но, као и
де фи ни са ње по треб них фи нан -
сиј ских ула га ња за ис пу ње ње
ових оба ве за. Он ће би ти осно -
ва за пре го ва ра ње о пре ла зним
ро ко ви ма за ин ду стри ју.

Тре нут но др жа ва раз го ва ра
са сва ком ком па ни јом (оне ко -
је по ва же ћем за ко ну мо ра ју
да по се ду ју ин те гри са ну до зво -
лу) о ро ко ви ма при ла го ђа ва -
ња, као и о то ме ко ли ка ула га -
ња су по треб на да би се про из -
вод ни си сте ми до ве ли на ни во
ко ји ће за до во љи ти стан дар де
ЕУ. Вре ди ис та ћи да се ускла -
ђи ва ње од но си на при ме ну нај -

Пре го ва рач ки про цес
мо ра би ти па жљи во
при пре мљен

С ја сним пла ном
пред ЕУ

Ре пу бли ка Ср би ја је Европ ској
ко ми си ји по чет ком ју на по сла -
ла На црт пре го ва рач ке по зи -
ци је за По гла вље 27. У ње му је
ак це нат ста вљен на две нај те -
же обла сти – упра вља ње от па -
дом и упра вља ње от пад ним во -
да ма, у чи је ће уса гла ша ва ње
са европ ским про пи си ма Ср -
би ја мо ра ти на ин ве сти ра око
6,4 ми ли јар де евра. За ни мљи -
во је да др жав ни ор га ни ни су
ура ди ли све спе ци фич не пла -
но ве им пле мен та ци је, али се
зна да се сце на рио при ла го ђа -
ва ња про те же чак до 2040. го -
ди не.

Стра те ги ја Ср би је је ја сна –
пре го ва рач ки про цес мо ра би -
ти па жљи во при пре мљен и све
је усме ре но ка том ци љу. Тек
ка да бу ду го то ви сви спе ци -
фич ни пла но ви, кад Ср би ја бу -
де зна ла с ко ли ко нов ца из фон -
до ва ЕУ рас по ла же и ко ли ко је
на ших па ра опре де ље но за зе -
ле ни фонд за ре ша ва ње пи та -
ња от пад них во да, др жа ва ће
мо ћи пре ци зни је да ис пла ни -
ра ро ко ве за ис пу ње ње на ших
оба ве за пре ма ЕУ. А све го ре -
на ве де но је пред у слов за утвр -
ђи ва ње ко нач не пре го ва рач ке
по зи ци је.

Им пле мен та ци ја за ко на
Над ле жни у др жа ви твр де да
ће стра те шки пла но ви за им -
пле мен та ци ју про гра ма за ре -
ша ва ње про бле ма за шти те во -
да и то ко ве от па да би ти за вр -
ше ни до је се ни, а план ре ша -
ва ња ин ду стриј ског за га ђе ња
до кра ја го ди не. Убе ђе ни су да
ће Ср би ја би ти спрем на за пре -
го во ре за го ди ну да на, а он да
од ЕУ за ви си ка да ће би ти отво -
ре но еко ло шко по гла вље. Про -
це њу је се да се то не ће до го ди -
ти пре но вем бра или де цем бра
2019.

Пре ма тврд ња ма над ле жних
из Ми ни стар ства за шти те жи -
вот не сре ди не, у је ку су при -
пре ме за ре а ли за ци ју пла на им -
пле мен та ци је Ди рек ти ве о ин -
ду стриј ским еми си ја ма ЕУ. Реч
је о за кон ским од ред ба ма ко је
се од но се на ре гу ли са ње ра да
ин ду стриј ских по стро је ња у
скла ду са еко ло шким стан дар -
ди ма ко ји ва же у зе мља ма
Европ ске уни је. То се на ро чи -
то од но си на ускла ђи ва ње ни -
воа еми си ја за га ђу ју ћих ма те -

Ми ни стар ство про све те, на -
у ке и тех но ло шког раз во ја
упу ти ло је јав ни по зив на -
став ни ци ма фи зи ке да кон -
ку ри шу за уче шће у че тво -
ро днев ном про гра му струч -
ног уса вр ша ва ња Европ ске
ла бо ра то ри је за ну кле ар на
ис тра жи ва ња (ЦЕРН). Про -

грам се ре а ли зу је од 9. до
15. сеп тем бра, а тро шко ве
пре во за, хра не и сме шта ја
обез бе ђу је ЦЕРН. Пра во на
под но ше ње при ја ве има ју на -
став ни ци фи зи ке за по сле ни
у гим на зи ја ма, сред њим

струч ним шко ла ма и основ -
ним шко ла ма.

Кан ди да ти тре ба да по пу -
не елек трон ски при ја ву, ко ја
се на ла зи на адре си:
http://upitnici.mpn.gov.rs. Њи -
хо ве при ја ве раз ма тра ће ко -
ми си ја ко ју ће фор ми ра ти ми -
ни стар про све те, на у ке и тех -

но ло шког раз во ја. Рок за под -
но ше ње при ја ва је 19. ав густ,
а до дат не ин фор ма ци је мо гу
се до би ти на број те ле фо на
011/36-16-527, или пре ко
имејл адре се: sred-
nje@mpn.gov.rs.

Ау тор тек ста „За вр ше на бор -
ба за бо до ве” (об ја вље ног у
„Пан чев цу” бр. 4770) у увод -
ном де лу на вео је део ста ти -
стич ких по да та ка ко ји се од -
но се на ре зул та те ко је су пан -
че вач ке основ не шко ле по -
сти гле на не дав но за вр ше ној
ма лој ма ту ри.

Иа ко је пре ма зва нич ној
ста ти сти ци ОШ „Мо ша Пи -
ја де” из Ива но ва би ла „убе -
дљи во пр ва у Пан че ву по бро -
ју бо до ва на сва три те ста”,
ау тор оспо ре ног тек ста ни је
узео у об зир овај по да так, јер
зва нич на ста ти сти ка не по ка -

зу је ре ал ну сли ку ствар них
по стиг ну ћа ма ле ма ту ре оства -
ре них на те ри то ри ји гра да
Пан че ва. На и ме, у го ре по ме -
ну тој шко ли за вр шни ис пит
ра ди ло је се дам уче ни ка, док
је у дру гим пан че вач ким шко -
ла ма тај број де се то стру ко ве -
ћи и став пот пи сни ка „не про -
фе си о нал ног” члан ка је да од -
ли чан ре зул тат ОШ „Мо ша
Пи ја де” не мо же да се вред -
ну је у ис тој ка те го ри ји, по
истим ста ти стич ким па ра ме -
три ма, с по стиг ну ћем дру гих
шко ла. Ау тор се по зи вао „на
ре чи ко ор ди на то ра Окру жне

упи сне ко ми си је Го ра на Бо -
ка ни ћа”, али не у кон тек сту
ко ји је из нет у тек сту „Ива -
нов ча ни нај бо љи”. На и ме, ко -
ор ди на то ру је у раз го во ру ре -
че но ка кав став за у зи ма уред -
ник стра не, од но сно ау тор
оспо ре ног тек ста ка да је реч
о зва нич ној ста ти сти ци ово -
го ди шње ма ле ма ту ре. Да кле,
у из ве шта ју „За вр ше на бор ба
за бо до ве” но ви нар ни је при -
крио по дат ке, већ их ни је узео
у об зир.

„Пан че вац” је угле дан лист
ко ји по шту је „пра ви ла но вин -
ског из ра жа ва ња” и у ко ме

но ви на ри и гра ђа ни има ју
пра во да ис ка жу сво ја ми -
шље ња и ста во ве. Син таг му
„ма ла шко ла” не же лим да
ко мен та ри шем, јер сма трам
да ни јед на вас пит но-обра зов -
на уста но ва ни је ма ла и да
сва ка, ко ли ко год ђа ка има -
ла, игра ве ли ку уло гу у раз -
во ју на ше за јед ни це.

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 27. јул 2018.
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ПРЕ ЛА ЗНИ ПЕ РИ ОД ЈЕ НУ ЖАН

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

бо љих до ступ них тех ни ка и до -
сти за ње гра нич них вред но сти
еми си ја опа сних и за га ђу ју ћих
ма те ри ја.

Ис ку ства дру гих
Став др жа ве је ве о ма ја сан: не
сме мо до ћи у си ту а ци ју да пла -
ћа мо пе на ле или да по је ди на
по стро је ња тре ба да бу ду за -
тво ре на јер ни смо ис пу ни ли
стан дар де у пред ло же ним ро -
ко ви ма, ко ји ће би ти де фи ни -
са ни то ком са мих пре го во ра.
Ср би ја на ме ра ва да из бег не суд -
би ну Бу гар ске и Ру му ни је, ко -
је пла ћа ју ми ли он ске пе на ле
сва ке го ди не, или Сло ве ни је,
ко ја је би ла при ну ђе на да за -
тво ри ра фи не ри ју наф те јер
ни је до бро про це ни ла и ис пре -
го ва ра ла пре ла зне ро ко ве.

Де ле га ци ја Европ ске уни је у
не ко ли ко на вра та упо зна ла је
срп ску јав ност с тим да је ЕУ
све сна ком плек сно сти По гла -
вља 27 и да је за др жа ве у при -
ступ ним пре го во ри ма те шко да
ис пу не ви со ке стан дар де. Евро -
па је ја сно да ла до зна ња да
упра во због то га и по сто ји пре -

ла зни пе ри од, ка да ЕУ са ра ђу -
је с тим др жа ва ма ка ко би се
оне при ла го ди ле европ ским
зах те ви ма. Упо зо ри ли су над -
ле жне да он да ка да др жа ва по -
ста не чла ни ца, Европ ска ко -
ми си ја има ме ха ни зме да је
фи нан сиј ски ка зни уко ли ко не
ис пу ња ва ди рек ти ве Европ ске
уни је у обла сти за шти те жи -
вот не сре ди не.

Пре две го ди не Ср би ја је до -
би ла зе ле но све тло да без ме -
ри ла, од но сно до дат них усло -
ва, за поч не при пре ме за отва -
ра ње По гла вља 27 о жи вот ној
сре ди ни. Реч је о јед ном од нај -
те жих по гла вља у при сту па њу
ЕУ. Про це њу је се да је по треб -
но до не ти 700 про пи са и уло -
жи ти де сет ми ли јар ди евра да
би се Ср би ја у пот пу но сти
ускла ди ла с пра ви ли ма ЕУ, па
је ово јед на од рет ких обла сти
у ко ји ма Ср би ја мо же да оче -
ку је пре ла зне пе ри о де, од но -
сно мо гућ ност да у не ким обла -
сти ма при ла го ђа ва ње на ста ви
и на кон за вр шет ка пре го во ра,
па чак и на кон што по ста не
чла ни ца ЕУ.

СТРУЧ НО УСА ВР ША ВА ЊЕ

Че ти ри да на 
у ЦЕРН-у

РЕ А ГО ВА ЊЕ НА ТЕКСТ „ИВА НОВ ЧА НИ НАЈ БО ЉИ”,

„ПАН ЧЕ ВАЦ” 4772, ОД 13. ЈУ ЛА

Ни је све у број ка ма и
ста ти сти ци

АК ТИВ НОСТ МИ НИ СТАР СТВА ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

По др шка не вла ди ном сек то ру



Сви они ко ји су би ли при ну ђе -
ни да на ба ве би ло ка кво ор то -
пед ско по ма га ло, зна ју ко ли ко
је те шко про на ћи ква ли те тан
про из вод по до број це ни. Све
и да у то ме ус пе те, мо же се де -
си ти да про да вац не уме да вам
об ја сни ка ко да ко ри сти те оно
што сте ку пи ли.

Да би сте из бе гли не же ље не
си ту а ци је, ку пуј те на про ве ре -
ним ме сти ма и би рај те рад ње
с ду го го ди шњим ис ку ством.
Ако пи та те Пан чев це, ве ћи на
ће вам пре по ру чи ти „Ор то бајк”.

Реч је о про дав ни ци ор то -
пед ских по ма га ла и ме ди цин -
ске опре ме ко ја у по ну ди има
ми де ре, про те зе, по ја се ве за
кич му и ки лу, сте зни ке, ор то -
зе, хо да ли це, шта ке, шта по ве,
кре ве те, ан ти де ку би тал не ду -
ше ке и ја сту ке, ин ва лид ска ко -
ли ца, лон ге те, то мас краг не,
ор то пед ске уло шке по ме ри и
мно ге дру ге ства ри.

„Ор то бајк” из два ја не са мо три -
де се то го ди шње ис ку ство у обла -
сти ор то ти ке и про те ти ке већ и

чи ње ни ца да им је истин ски ста -
ло до то га да ефи ка сно ре ше про -
бле ме сва ког па ци јен та.

– Ми се не ба ви мо са мо тр -
го ви ном, већ и еду ка ци јом љу -
ди ко ји се пр ви пут су сре ћу
са ова квим про бле ми ма, па
та ко обез бе ђу је мо струч ну кон -
сул тант ску по моћ ле ка ра спе -
ци ја ли ста ор то пе ди је и фи зи -
кал не ме ди ци не. По себ ну па -
жњу по све ћу је мо ра ду с де -
цом, ко ја нам све че шће до -
ла зе због рав них та ба на, не -
пра вил ног др жа ња, де фор ми -
те та груд ног ко ша или ра ме -
на, као и због ки фо зе, ско ли -
о зе и дру гих про бле ма – ка жу
у „Ор то бај ку”.

По ред нај мла ђих, пра во на
по год но сти има ју и пен зи о не -
ри. Сви про из во ди ко је ну ди
ова спе ци ја ли зо ва на про дав -
ни ца ис пу ња ва ју европ ске стан -
дар де, а це не су нај ни же на тр -
жи шту. „Ор то бајк” из да је по -
ма га ла на ове рен на лог Ре пу -
блич ког фон да, вр ши до ста ву
на кућ ну адре су, а ра ди и сер -
вис по ма га ла. Про дав ни ца се
на ла зи у Ули ци Све то за ра Ми -
ле ти ћа 41, а до дат не ин фор -
ма ци је мо гу се до би ти пу тем
те ле фо на 013/35-33-35 и
064/17-65-008.

Петак, 27. јул 2018.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Ко ко со во уље је по след њих
го ди на по ста ло вр ло по пу лар -
но за не гу ли ца и те ла, али с
њим, као и с мно гим дру гим
уљи ма, тре ба би ти опре зан и
зна ти ка ко и на ком де лу те -
ла мо гу да се ко ри сте.

Ко ко со во уље ни је при клад -
но за на но ше ње на ли це, јер
за че пљу је по ре, оп те ре ћу је
ли це и спре ча ва ко жу да ди -
ше. У осно ви, ко ко со во уље
је ве о ма за си ће но и уме сто
да се ап сор бу је, оста ће на ко -
жи. По себ но се не пре по ру -
чу је осо ба ма ко је су скло не
ак на ма и ми те се ри ма. Иа ко
је бо га то ви та ми ном Е и ли -
но лен ском ки се ли ном, ко ја
сми ру је ири ти ра ну ко жу, ни -
је се по ка за ло као до бро у
бор би про тив ак ни и бу бу љи -
ца. Ипак, по сто је ти по ви ко -

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

Исти не и за блу де о
ко ко со вом уљу

(О)пра шта ње

З
а
к
у
п
љ

е
н
 п

р
о
с
то

р ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Ово је основ ни ре цепт за при пре -

му уку сног до ма ћег сла до ле да од

ва ни ле, ко ји се по же љи мо же обо -

га ти ти уку си ма чо ко ла де, све жег

во ћа, ка фе, ле шни ка...

Са стој ци: 2,5 де ци ли тра мле ка,

2,5 де ци ли тра слат ке па вла ке,

шта пић ва ни ле, шест жу ма на ца и

125 гра ма ше ће ра.

При пре ма: Ста ви ти у по су ду мле ко и слат ку па вла ку и до да ти шта -

пић ва ни ле. За гре ја ти да про ври, па скло ни ти с рин гле и оста ви ти

де се так ми ну та. Уму ти ти пе на сто жу ман ца и ше ћер, док сме са не

по бе ли, па за тим па жљи во си па ти у вру ће мле ко.

Вра ти ти на рин глу и за гре ва ти по но во на ла га ној ва три док не поч -

ну да се по ја вљу ју ме ху ри ћи, још око пет до де сет ми ну та. Да би сте

про ве ри ли да ли је гу сти на од го ва ра ју ћа, по ву ци те пр стом по спољ -

ној стра ни др ве не вар ја че ко ју сте про ву кли кроз сме су – ако оста -

не чи ста ли ни ја, мо же те скло ни ти с рин гле.

Сме су си па ти у ме тал ну мо длу за сла до лед и оста ви ти не ко вре -

ме на соб ној тем пе ра ту ри да се охла ди, па за тим ста ви ти у за мр зи -

вач. Мо же те по кри ти фо ли јом или ма сним па пи ром да се не би

ство ри ли кри ста ли ле да. По сле два са та сме су из ва ди ти из за мр -

зи ва ча и про ме ша ти, па вра ти ти на хла ђе ње.

Ово је основ ни ре цепт за сла до лед од ва ни ле. По же љи мо же те

до да ти и рас то пље ну чо ко ла ду, из мик са но во ће (ма ли не, ба на не и

сл.), ора ша сте пло до ве, ка фу, ци мет, гри ли јаш... Ужи вај те у но вим

уку си ма.

На по ме на: За пу ни укус сла до ле да, пре слу же ња пре ба ци те сме -

су у оби чан фри жи дер да се ма ло опу сти и тек он да сер ви рај те.

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

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

Пи ше: Лана Белић

Сла до лед од ва ни ле

же ко ји ма уље од ко ко са при -
ја (углав ном је реч о су вој
ко жи), али у тим слу ча је ви -
ма ге не ти ка игра бит ни ју уло -
гу од ле ко ви то сти са мог про -
из во да.

Ко ко со во уље мо же те ко -
ри сти ти за ко су као ма ску та -
ко што ће те га на не ти на кра -
је ве ко се, уви ти у ке су и пе -
шкир и др жа ти на гла ви бар
по ла са та, а по том уо би ча је -
но опра ти ко су. Уље опо ра -
вља ис пу ца ле кра је ве вла си и
не гу је. Та ко ђе се мо же ко ри -
сти ти за бр жи раст обр ва и
тре па ви ца (као и чич ко во уље),
али се мо ра во ди ти ра чу на да
не до спе у очи. Уве че, пре
спа ва ња, ово уље мо же те на -
не ти на усне ка ко би сте их
на хра ни ли и омек ша ли.

При ли ком сун ча ња ни ка -
ко не тре ба на но си ти ко ко -
со во или ма сли но во уље, јер
се он да ва ша ко жа по на ша
као ме со у ти га њу – го ри.
Евен ту ал но, ако же ли те, мо -
же те на ма за ти ко ко со во уље
на чи сту ко жу те ла на кон
сун ча ња. Ако има те за нок ти -
це, мо же те утр ља ва ти ко ко -
со во уље два пут днев но по
це лом нок ту. Има ће те не го -
ва не и здра ве пр сте и но кат -
ну пло чу. Овај на чин не ге је
из у зет но би тан ка да ски не те
гел или на до град њу нок ти ју
ка ко би се нок ти бр зо опо ра -
ви ли.

За вр ше не две 
тре ћи не по сла

Ре кон струк ци ја ко шта
око 500 ми ли о на 
ди на ра

Об но вље на и опре ма

– Иа ко је би ло нео че ки ва них
про бле ма ко ји су ус по ри ли ток
ра до ва на ре кон струк ци ји Ин -
тер ни стич ког бло ка Оп ште бол -
ни це Пан че во, око две тре ћи -
не по сла је оба вље но, па се за -
вр ше так ра до ва на том де лу
згра де оче ку је кра јем ок то бра
– из ја вио је Игор Ми ро вић,
пред сед ник вла де Вој во ди не, у
по не де љак, 23. ју ла, при ли ком
по се те пан че вач кој бол ни ци.

Бол ни цу је, по ред Ми ро ви -
ћа, об и шао и доц. др Зо ран Гој -
ко вић, по кра јин ски се кре тар за
здрав ство, а го сте су до че ка ли
Пре драг Жив ко вић, за ме ник
гра до на чел ни ка, и ди рек тор
Бол ни це др Сло бо дан Ову ка с
по моћ ни ци ма др Дра же ном Је -
ла чом и др Сло бо да ном Про -
да но ви ћем.

До бре ве сти
– У ра до ве на ре кон струк ци ји
уло же но је око 500 ми ли о на
ди на ра и то је тре нут но је дан
од на ших нај ве ћих и нај ва жни -
јих за да та ка. Осим то га, пан -
че вач ка бол ни ца је у про те -
клих го ди ну да на до би ла и са -
вре ме ну ме ди цин ску опре му у
вред но сти од пре ко 40 ми ли о -
на ди на ра. На ста ви ће мо с на -
бав ком опре ме за ову и за све
дру ге бол ни це у по кра ји ни.
Наш циљ је да об но ви мо здрав -
стве ни си стем, да ре кон стру и -

ПРЕД СЕД НИК ВЛА ДЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ ОБ И ШАО БОЛ НИ ЦУ

КРАЈ РА ДО ВА НА ИН ТЕР НОМ У ОК ТО БРУ

ше мо све ре ги о нал не бол ни -
це, све кли ни ке и све ин сти ту -
те ко ји се на ла зе у Вој во ди ни
– ис та као је Игор Ми ро вић.

Он је с јав но шћу по де лио и
ин фор ма ци ју да ће ло кал на са -
мо у пра ва у Пан че ву у до го во ру
са упра вом Бол ни це из дво ји ти
но вац и за при пре му про јект не
до ку мен та ци је за ре кон струк -
ци ју остат ка бол нич ке згра де.

– У за ви сно сти од то га ко ли ки
ће би ти обим ра до ва, део сред -
ста ва за тај по сао мо жда би мо -
гла обез бе ди ти вла да Вој во ди не,
али ће мо тим про јек том кон ку -
ри са ти и код Кан це ла ри је за јав -
на ула га ња – на ја вио је Ми ро вић.

Оста ли са мо зи до ви
Пре ма ре чи ма ди рек то ра Бол -
ни це др Сло бо да на Ову ке, од по -

чет ка ра до ва у ок то бру про шле
го ди не до да нас Ин тер но оде ље -
ње је за др жа ло са мо бе тон ску
опла ту, а све оста ло је но во. Ре -
кон струк ци ја је об у хва ти ла све
ин ста ла тер ске, тер мо ма шин ске
и гра ђе вин ске ра до ве на при бли -
жно 8.000 ква драт них ме та ра
про сто ра. Мај сто ри ра де на свих
шест ета жа згра де – од по дру ма,
пре ко При јем но-ур гент не слу -
жбе, па све до че твр тог спра та.

Гру би ра до ви су за вр ше ни,
за ме ње ни су кров и ком плет на
ин ста ла ци ја, као и звуч на изо -
ла ци ја, ози да ни су зи до ви. Са -
да ће сва ка со ба има ти сво је
ку па ти ло, а ра до ви на овим
про сто ри ја ма при во де се кра -
ју. По ста вља ју се се то ви у сва -
кој од со ба, а тре ба да бу де
угра ђен и но ви, тре ћи лифт.

– У обје кат ни је уло же но ни -
шта ско ро пе де сет го ди на и ја -
ко до бро зна те у ка квом је ста -
њу био пре по чет ка ра до ва. Из -
нос од 500 ми ли о на ди на ра,
ко ли ко вре ди чи тав про је кат,
до вољ но го во ри о то ме ко ли ки
је био сте пен за пу ште но сти
објек та. На ша је бри га и оба -
ве за да до кра ја ок то бра за вр -
ши мо ком плет ну ре кон струк -
ци ју. За сад ра ди мо у по ла згра -
де и функ ци о ни ше мо до бро –
ре као је Ову ка.

Ре кон струк ци ју Ин тер ног фи -
нан си ра Упра ва за ка пи тал на
ула га ња АП Вој во ди не, а ра до -

ве из во ди пред у зе ће „Мо ду лор”
из Бе о гра да.

Сти жу но ви уре ђа ји
Ка да је реч о на бав ци опре ме,
ва ља под се ти ти на то да је са -
мо на осно ву јав ног кон кур са
за фи нан си ра ње од но сно су -
фи нан си ра ње из град ње, одр -
жа ва ња и опре ма ња здрав стве -
них уста но ва чи ји је осни вач
АП Вој во ди на у 2018. го ди ни
пан че вач кој бол ни ци до де ље -
но ви ше од 32 ми ли о на ди на -
ра. Уго вор је пот пи сан пре не -
што ви ше од ме сец да на и рас -
пи са не су јав не на бав ке за ку -
по ви ну но вих апа ра та и ин -
стру ме на та.

– До би ће мо но ви ди ги тал ни
ренд ген, апа рат за ане сте зи ју,
као и ре спи ра тор за вен ти ла ци -
ју плу ћа од ра слих и де це. Би ће
за ме њен ком пле тан хи рур шки
ин стру мен та ри јум у вред но сти
од око се дам ми ли о на ди на ра.
Обез бе ђен је и је дан сте ри ли за -
тор за по тре бе Оч не бол ни це,
што ће по ди ћи ква ли тет опе ра -
ци ја и до при не ти до дат ном сма -
ње њу ли ста че ка ња. Но ву опре -
му до би ће и оде ље ње ор то пе -
ди је – на ја вио је Ову ка.

Он је за хва лио По кра јин ској
вла ди на то ме што је ве ли ким
ула га њи ма у ре кон струк ци ју и
опре ма ње Бол ни це до при не ла
ква ли тет ни јој здрав стве ној за шти -
ти свих гра ђа на ју жног Ба на та.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, од ра ста ње свих
нас, без из у зет ка, пра ће но је
уче њем кроз из бе га ва ње ка -
зне, стра хом од по на вља ња
гре ша ка и све ре ђе, ка ко по -
ста је мо ста ри ји, не ким об -
ли ком на гра де од ре ђе не од
стра не ва жних, во ље них од -
ра слих, за слу жних за на ше
вас пи та ње.

Опрост усва ја мо то ком
жи во та нај пре као по јам
„угу ран” у све ре ли ги је као
нај по год ни је сред ство за др -
жа ње „не по жељ них” ре ак -
ци ја или по на ша ња под кон -
тро лом. Ве за но за соп стве -
ни осе ћај кри ви це и до бру
во љу и ми лост дру гих, опра -
шта ње не до жи вља ва мо као
про цес, већ као свр шен чин
и не што што тре ба за слу -
жи ти.

У слу ча ју да смо бит ни у
не чи јем жи во ту то ли ко да се
од нас тра жи опрост, мо же -
мо по ста ти „ва жни” у соп -
стве ним очи ма и за сле пље -
ни осе ћа јем мо ћи у ко ји нас
ста вља по зи ци ја не ко га ко је
„из над” дру гих и са мим тим
без гре ша ка и кри ви це. Сво -
јим ми сли ма гра ди мо сли ку
о се би ко ја сто ји на крх ким
те ме љи ма илу зи је мо ћи и
не за си тог eга. Ше пу ре ћи се
у стал но ра сту ћем осе ћа ју
са мо ва жно сти, ру ши мо „мо -
сто ве” ко је смо из гра ди ли ка
дру ги ма, јер по ста је мо мај -
сто ри у сми шља њу но вих раз -
ло га за њи хо ве гре шке и на -
ше пра шта ње.

Илу зи ја мо ћи, као сва ка
жи вот на (са мо)об ма на, не
тра је веч но, већ са мо до
тре нут ка ка да до ђе вре ме
да се осе ти си ли на раз је да -
ња од стра не соп стве не са -

ве сти. Спо зна ја да смо по -
вре ди ли во ље но би ће и пре -
шли дав но по ста вље не лич -
не гра ни це хра не ћи са мо -
по у зда ње по ста вља њем се -
бе из над дру гих, до во ди нас
у по зи ци ју тра же ња опро -
ста од љу ди, ви ше си ле и
од се бе са мог.

Са мо не ко ко (на)учи да
во ли се бе и жи вот та кав ка -
кав је, има сна гу да схва ти
пра во зна че ње пра шта ња.
Опро сти ти зна чи на у чи ти ка -
ко се пре у зи ма од го вор ност
за сво је по ступ ке, ре чи и по -
на ша ње; не кри ви ти ни ко га
за лич не не во ље, јер је је ди -
но на ша про јек ци ја за слу -
жна за све што ви ди мо до -
бро или ло ше у не ко ме или
не че му. Опра шта ње је нај -
де ло твор ни је ка да је упу ће -
но ка уну тра, пре ма сво јој
су шти ни. Тре ба да по ку ша -
ва мо да опро сти мо се би не -
зна ње и све што је из ње га
на ста ло. Та да смо спрем ни
за уче ње но вог и дру га чи јег.
Пре по зна ва ње у дру гим љу -
ди ма осо би на и по сту па ка
ко ји су вред ни по хва ле и
при зна ња пред ста вља ја сан
по ка за тељ да то исто раз ви -
ја мо у се би. Ба вље ње со бом
учи нас ка ко да опро сти мо
сла бо сти ко је су нас усме ра -
ва ле на кри ти ке и осу ђи ва -
ња дру гих.

(О)пра шта ње је дуг и не -
пре ки дан про цес ко ји је нај -
те же по кре ну ти. Стал но тре -
ба има ти на уму да нам при -
сти жу про гра ми из про шло -
сти на осно ву ко јих ства ра -
мо уве ре ња во ди ље. Учи мо
ка ко да опро сти мо се би по -
сту па ње по уста ље ним ша -
бло ни ма ко ји нам одав но не
слу же. Ка да јед ном поч не да
се од ви ја про цес пра шта ња,
по чи ње и упо ред ни про цес
љу ба ви пре ма се би ко ји као
не ис црп на искра рас па љу је
све оста ле љу ба ви.

Пра шта ње као по јам или
про цес – од лу ка је на ва ма.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Про ме не су очи глед не

АКО ВАМ ТРЕ БА ОР ТО ПЕД СКО ПО МА ГА ЛО

„Ор то бајк” – за лак ши
и без бол ни ји жи вот

ЗГРА ДА ЗА ВО ДА ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ 

ДО ГО ДИ НЕ?

Упи тан да ли Вла да Вој во ди не има не ке кон крет не пла но ве

у ве зи са за вр шет ком но ве згра де пан че вач ког За во да за

јав но здра вље, на ко ји се че ка већ чи та ву де це ни ју, Игор

Ми ро вић је ре као да би тај про блем мо жда мо гао би ти ре -

шен до го ди не.

– У ви ше на вра та смо раз го ва ра ли с пред став ни ци ма ло -

кал не са мо у пра ве у Пан че ву и са упра вом За во да. Ра ди ће -

мо на том про бле му и ве ру јем да ће мо већ сле де ће го ди не

има ти ре ше ње и за пре се ље ње и за из град њу но ве згра де

– ре као је пред сед ник По кра јин ске вла де.



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

Идеј но ре ше ње пла ка та тре -
ба да ука же на по тре бу за за -
шти том од ко ри шће ња ра зно -
вр сних ду ван ских про из во да и
на нео п ход ност очу ва ња здра -
вља по је дин ца и дру штва у це -
ли ни, без об зи ра на уз раст, пол,
ра су и ве ро и спо вест. Кан ди да ти

мо гу под не ти са мо је дан ау -
тор ски рад у ори ги на лу и он
не сме би ти прет ход но об ја -
вљи ван, из ла ган или на би ло
ко ји на чин пу бли ко ван и не
сме кр ши ти пра ва тре ћих ли -
ца. Под не ти ра до ви тре ба да
бу ду од штам па ни у фор ма ту
Б2 (50 x 70 цм), у ко ло ру. Ода -
бир жан ра и ау тор ски при ступ
пот пу но су сло бод ни.

Ра до ве тре ба до ста ви ти лич -
но или по сла ти по штом на
адре су: Ин сти тут за јав но здра -
вље Ср би је „Др Ми лан Јо ва но -
вић Ба тут”, за Кан це ла ри ју за
пре вен ци ју пу ше ња, Ули ца др

Су бо ти ћа 5, 11000 Бе о град, с
на зна ком „за ли ков ни кон курс”
(под ши фром). Рок за сла ње
ра до ва је 1. но вем бар. Уз рад
је оба ве зно при ло жи ти за тво -
ре ну ко вер ту с ја сно ис пи са -
ном ши фром на по ле ђи ни, ко -
ја ће са др жа ти од штам па ну или
чит ко штам па ним сло ви ма по -
пу ње ну при ја ву за кон курс, ко -
ја се мо же до би ти при пре да -
ва њу ра до ва или на зах тев елек -
трон ском по штом пу тем меј ла
tatjana_nov@yahoo.com.

Струч ни жи ри ће ода бра ти
12 нај у спе шни јих пла ка та, чи -
јим ће ау то ри ма при па сти нов -

ча не на гра де. Пр ва из но си
50.000 ди на ра, дру га 40.000,
тре ћа 30.000, а де вет оста лих
– по 10.000 ди на ра. Ре зул та ти
кон кур са би ће об ја вље ни на
сај ту www.batut.org.rs до кра ја
2018. го ди не.

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

Д. К.

Ве ли ка ру ска кне ги ња и ен -
гле ски но ви нар по ве за ни јед -
ном од нај ве ћих ми сте ри ја
свих вре ме на. Љу бав. Сло -
мље но ср це. Ме да љон ко ји
скри ва тај ну.

Го ди на 1914. Ру си ја се на -
ла зи на иви ци про па сти, док
се по ро ди ца Ро ма нов су о ча -
ва с вр ло не из ве сном бу дућ -
но шћу. Ве ли ка кне ги ња Та -
тја на за љу бље на је у ко њич -
ког офи ци ра Дми три ја, али
до га ђа ји до би ја ју ка та стро -
фал ни пре о крет ста вља ју ћи
њи хо ву ро ман су и жи во те у
опа сност.

Про ле ће 2016. На кон што
је от кри ла да је муж ва ра,
Ки ти је ре ши ла да по бег не
из Лон до на у ма лу брв на ру у

Аме ри ци, ко ју је на сле ди ла
од пра де де. Та мо, на оба ла -
ма је зе ра Ака на би, она от -
кри ва ве ли чан стве ни ме да -
љон и кре ће на пу то ва ње ко -
је ће спо ји ти про шлост и са -
да шњост у не за бо рав ној љу -
бав ној при чи.

ДРУШТВО
Петак, 27. јул 2018.
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас да ли има -
те стро га пра ви ла у жи во ту.
„Пан че вац” и из да вач ка ку -
ћа „Вул кан из да ва штво” при -
пре ми ли су по је дан при ме -
рак књи ге „Пра ви ла ви ше не
ва же” Џо на Санд фор да за два
на ша чи та о ца или чи та тељ -
ке ко ји су нај кре а тив ни је од -
го во ри ли на то пи та ње.

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

„Имам не ка пра ви ла, али
из гле да да ни су баш стро га.
Да је су, био бих јед но 20
ки ло гра ма мр ша ви ји.”
064/3198...

„Имам и стро га и ла ба ва.
Ла ба ва су за ме не, а стро га
мо ра да по шту је мој муж.
Шта ће ја дан, та ко му је кар -
та па ла.” 064/3162...

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

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

Чи ча Гли шу. Они ће осво ји -
ти по је дан при ме рак књи -
ге „Чи ча Гли ша” Си Џеј Тју -
дор.

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

„Пр ви пут на цр тах Чи ча
Гли шу кад су ме пи та ли шта
бих за ро ђен дан. За ма ло да
до би јем бра та уме сто оног
’чу да од слат ки ша’.”
063/1622...

„Пр ви пут сам га слу чај но
на цр та ла у пред школ ском и
до да на да на шњег ми се по -
ја ви на цр те жу сва ки пут кад
по ку шам да на цр там чо ве -
ка. Баш је до са дан.”
064/5775...

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

Д. К.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 1. ав гу ста, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње: „Ко -
је књи ге вас се ћа ју на де тињ ство?”, на гра ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „Пе та де вој чи ца, Мар ја” Гра ди ми ра Стој -
ко ви ћа. Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју
„Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

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

Пра ва љу бав ни кад ни је
обич на успо ме на. „Учи те љи -
ца је од ре ди ла да се дим с
но во при до шлом де вој чи цом
Мар јом, у тре ћој клу пи. Ис -
пред нас је рас по ре ди ла Ива -
ну и Та њу, а иза На сту и Ла -
ну. У че твр том раз ре ду фа -
зон де вој чи ца по стао је да се
за љу бе и све че ти ри, две ис -
пред и две иза, од мах су се у
ме не за љу би ле. А ја ни сам
ни у јед ну. Чак ни у Мар ју,
ко ја се ни је за љу би ла у ме -
не. Гле дао сам сво ја по сла, а
њих че ти ри су гле да ле мо ја
по сла.”  Алек сан дар иде у
че твр ти раз ред и из ме ђу ње -
га и Мар је, но ве дру га ри це
из клу пе, раз ви ја се по се бан
од нос. Уз ве се ле до го дов шти -
не и дра ма тич не си ту а ци је,

њи хо во дру гар ство пре ра шће
по ла ко у љу бав, али њу ће
пре ки ну ти бо лест, због ко је
ће Мар ја мо ра ти да от пу ту је
у Ру си ју.

„Пе та де вој чи ца, Мар ја”
Гра ди ми ра Стој ко ви ћа

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Огр ли ца кне ги ње
Та тја не” Џил Пол

Два чи та о ца ко ји до сре де, 1. ав гу ста, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње: „Да
ли има те ко мад на ки та ко ји вам је по себ но драг?”, на гра ди ће -
мо по јед ним при мер ком књи ге „Огр ли ца кне ги ње Та тја не”
Џил Пол. Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју
„Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

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

ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НИ ЛЕТ ЊИ КАМП СПОРТ СКОГ СА ВЕ ЗА ПАН ЧЕ ВА

С ДИВ ЧИ БА РА У НО ВЕ ПО БЕ ДЕ

Од лич ни усло ви 
у од ма ра ли шту

Тре нин зи, за ба ва,
дру же ње...

Тек не што ви ше од сто ки ло -
ме та ра по треб но је пре ва ли ти
ка ко би се сти гло у пра ву при -
род ну оа зу. На об рон ци ма пла -
ни не Ма љен сме ште но је ме -
ста шце мно го по зна ти је као
Див чи ба ре, где ма ли спор ти -
сти из на шег гра да већ го ди на -
ма тре ни ра ју, дру же се и ужи -
ва ју са сво јим вр шња ци ма. Тра -
ди ци о нал ни лет њи камп одр -
жа ва се и ове го ди не, за хва љу -
ју ћи од лич ној са рад њи Спорт -

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

За ма ло да до би јем
бра та

ског са ве за Пан че ва, ЈП-а „Ур -
ба ни зам” и Гра да Пан че ва.

Од 13. до 20. ју ла у дру гој
сме ни ово го ди шњег лет њег кам -
па на Див чи ба ра ма бо ра ви ло
је де ве де сет дво је кли на ца и
клин це за из клу бо ва из на се -
ље них ме ста Пан че ва. У пра -
вој при род ној оа зи, у го то во
иде ал ним усло ви ма, ве жба ли
су, али и ужи ва ли, ру ко ме та -
ши и ру ко ме та ши це из До ло -
ва, Ја бу ке и Ка ча ре ва, чла но ви
Ко шар ка шког клу ба „Бо рац” из
Стар че ва, али и нај мла ђи џу -
ди сти ка ча ре вач ког „Је дин ства”.

О њи ма су бри гу во ди ли ко -
ор ди на то ри кам па, а ма ли ша -
ни су сва ко днев но вред но ве -
жба ли са сво јим тре не ри ма.

КОН КУРС ИН СТИ ТУ ТА „БА ТУТ”

За нај бо љи пла кат 50.000 ди на ра

У дру гој сме ни лет њег кам па
на Див чи ба ра ма бо ра ви ли су
и: Љу бо мир Стев ков ски, Ми -

на Див чи ба ра ма за хва љу ју из -
у зет но љу ба зном осо бљу, су пер
ку ва ри ца ма, а по себ но Јо ва ну

лош Па вић, Ни ко ла Ја нев ски,
Ва ња Лу ко вић, Са ша Ан ђе ло -
вић, Зо ран Ко ка но вић и Ду -
шан Ша јин. Они су се по тру -
ди ли да клин ци ма и клин це -
за ма и овај бо ра вак на Див -
чи ба ра ма оста не у ле пом се -
ћа њу.

Као и сва ке го ди не, по сле се -
дам да на бо рав ка у овој при -
род ној оа зи, пан че вач ки ма ли -
ша ни се сво јим ку ћа ма вра ћа -
ју пу ни ути са ка, али и „пу них
ба те ри ја” за све оно што их
оче ку је по чет ком је се ни. Чел -
ни љу ди Спорт ског са ве за на -
шег гра да, али и сви по се ти о -
ци пан че вач ког од ма ра ли шта

има ли све нео п ход не усло ве за
не сме та ни рад.

Див чи бар ска бај ка се на ста -
вља... А. Жив ко вић

Слеп че ви ћу, управ ни ку по ме -
ну тог од ма ра ли шта, јер су то -
ком бо рав ка у овом објек ту



Ми ни стар ство уну тра шњих
по сло ва Ср би је апе ло ва ло је
на све на ше гра ђа не ко ји се
спре ма ју да иду у ино стран -
ство на ле то ва ње да пре по -
ла ска оба ве зно про ве ре ва -

жност па со ша, као и ва жност
пут них ис пра ва де це.

Уко ли ко се спре ма ју да пу -
ту ју у зе мље Европ ске уни је,
нео п ход но је да им па со ши
ва же ми ни мум 90 да на у од -
но су на дан по врат ка. За Тур -

ску тај пе ри од из но си 150
да на од ула ска у зе мљу.

Они ко ји се спре ма ју да пу -
ту ју у Цр ну Го ру, Ма ке до ни ју
или у Ре пу бли ку Срп ску, у те др -
жа ве мо гу да уђу са мо уз лич ну

кар ту, али је и за тај до ку ме нат
бит но да је ва же ћи. Гра ђа ни
Ср би је ко ји на ме ра ва ју да пу -
ту ју у дру ге др жа ве тре ба да се
оба ве сте о нео п ход ним усло -
ви ма на зва нич ним сај то ви ма
њи хо вих др жав них ор га на.

По сле про шло не дељ не фуд бал -
ске утак ми це из ме ђу „Цр ве не
зве зде” и „Спар та ка” из би ли су
не ре ди, у ко ји ма је по вре ђен
ве ли ки број по ли ца ја ца и при -
ве де но до ста на ви ја ча.

По во дом тих не ми лих до га -
ђа ја Не за ви сни по ли циј ски син -
ди кат Ср би је са оп штио је да је
то још је дан до каз да се не на -
зи ре крај ди вља њу на ви јач ких
гру па на ста ди о ни ма. Због то -
га ће још упор ни је ин си сти ра -
ти на по о штра ва њу ка зни за
из гред ни ке ко ји на па да ју по -
ли цај це док су на ду жно сти.

„Утак ми ца из ме ђу ’Зве зде’ и
ње ног ри ва ла је, као и мно ге
дру ге, оста ла у сен ци ме ђу соб -
ног су ко ба на ви ја ча и њи хо вог
на па да на при пад ни ке МУП-а.
Пр во су се на пла тоу се вер не
три би не су ко би ле две гру пе на -
ви ја ча бе о град ског клу ба па су
ин тер ве ни са ли при пад ни ци
Жан дар ме ри је и раз дво ји ли су -
ко бље не стра не. Ме ђу тим, на -

ви ја чи су се та да ре ор га ни зо -
ва ли и усме ри ли су сав бес на
по ли ци ју. Ху ли ган ског ди вља -
ња ни је био по ште ђен ни са о -
бра ћај ни по ли ца јац ко ји је био
ан га жо ван на ре гу ли са њу са о -
бра ћа ја, јер је ди вљач ки пре -
ту чен. На кон то га ве ћи број на -
ви ја ча по бе гао је у обли жњи
ка фић, али су жан дар ми ушли

уну тра и све их при ве ли”, пи -
ше из ме ђу оста лог у са оп ште -
њу Не за ви сног по ли циј ског
син ди ка та Ср би је.

У ње му се мо же про чи та ти
и да се на ви јач ке гру пе че сто
су ко бља ва ју и ме ђу соб но, кад
не ма спорт ских до га ђа ја. Ис -
ти че се да се и у тим си ту а ци -
ја ма, као и на спорт ским до га -

ђа ји ма, ја сно ви ди њи хо ва не -
тр пе љи вост пре ма по ли цај ци -
ма, јер је ни са ми не при кри -
ва ју.

– Упра во је из тих раз ло га
ва жно да сва ки на пад на по ли -
цај це бу де нај о штри је санк ци -
о ни сан. Ин си сти ра ће мо на до -
след ној при ме ни ка зне не по -
ли ти ке до кле год то бу де би ло
по треб но, јер сма тра мо да је
то ва жан чи ни лац без бед но сти.
При пад ни ци МУП-а у об ра чу -
ни ма с ху ли га ни ма ри зи ку ју
сво је жи во те, а на кон по сту па -
ка пра во суд них ор га на тај ри -
зик по ста је уза лу дан. Због то га
мо ра ју да ре а гу ју сви над ле -
жни – ре као је Ми лош Је лен -
ко вић, пред сед ник Не за ви сног
син ди ка та Ср би је.

ХРОНИКА
Петак, 27. јул 2018.
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То је озбиљан
безбедносни проблем
јер се оно користи за
вршење кривичних
дела

Про це њу је се да у Ср би ји има
1,5 ми ли о на иле гал ног ла ког и
ма ло ка ли бар ског оруж ја и 1,1
ми ли он ле гал ног, што пред ста -
вља озби љан без бед но сни про -
блем, с об зи ром на то да се оно
ко ри сти за кри ми нал, на па де
на дру ге осо бе и по ро дич но на -
си ље – упо зо ра ва се у но вом
ис тра жи ва њу Бе о град ског цен -
тра за без бед но сну по ли ти ку.

На ша зе мља ни је у то ме из у -
зе так, јер гра ђа ни чу ва ју у ку -
ћа ма пи што ље, ау то мат ске и
ло вач ке пу шке и дру го оруж је
и у Цр ној Го ри, на Ко со ву и у
Ма ке до ни ји. Да би се ре шио
овај про блем, на не дав но одр -
жа ном Са ми ту о за пад ном Бал -
ка ну у Лон до ну усво је на је тзв.
ма па пу та (спи сак ме ра ко је је
нео п ход но пред у зе ти да би овај
про блем био убла жен, а по том
и ре шен).

Про блем иле гал ног по се до -
ва ња ва тре ног оруж ја на стао је
по чет ком де ве де се тих го ди на,
у вре ме ра то ва на на шим про -
сто ри ма. Због стра ха за лич ну
без бед ност, не по ве ре ња у др -
жав не ин сти ту ци је и оте жа не
про це ду ре за до би ја ње до зво ла
ко је омо гу ћу ју ле гал но но ше -
ње оруж ја, ве ли ки број љу ди је

СТА ТИ СТИ КА КО ЈА МО РА ДА ЗА БРИ НЕ

ЈОШ УВЕК МНО ГО ИЛЕ ГАЛ НОГ ОРУЖ ЈА
КОД ГРА ЂА НА

осе тио по тре бу да га иле гал но
на ба ви и по том др жи у ку ћи
или стал но но си са со бом.

Ка да је реч о ме ра ма усво је -
ним у Лон до ну ко је тре ба пред -
у зе ти да би се убла жио овај
про блем, Ми ни стар ство уну -
тра шњих по сло ва јед ну већ при -
ме њу је. По ли ци ја је до са да у
ви ше на вра та по зи ва ла гра ђа -
не Ср би је ко ји иле гал но чу ва ју
оруж је да га ле га ли зу ју или до -
не су у по ли циј ске упра ве и по -
ли циј ске ста ни це, али је њи хов
од зив био не за до во ља ва ју ћи. То -
ком пр ве ак ци је, ко ја је спро ве -
де на 2003. го ди не, гра ђа ни су
вра ти ли по ли ци ји 82.769 ко ма -
да ва тре ног оруж ја, а на кра ју

про шло го ди шње ле га ли за ци је
са мо 1.104!?

Ме ђу тим, без об зи ра на то,
на ша др жа ва је пред у зе ла мно -
го у ре ша ва њу про бле ма иле -
гал ног оруж ја код гра ђа на –
из ја вио је на са ми ту у Лон до ну
ми ни стар уну тра шњих по сло -
ва Не бој ша Сте фа но вић.

– То ком про шле го ди не при -
пад ни ци МУП-а су под не ли
1.269 кри вич них при ја ва и ухап -
си ли ви ше од 170 осо ба. Од
њих су од у зе ли 1.881 ко мад ва -
тре ног оруж ја, 24,27 ки ло гра -
ма екс пло зи ва и 47.727 ко ма да
му ни ци је раз ли чи тих ка ли ба -
ра. Од по чет ка 2018. го ди не по -
ли ци ја је под не ла 747 кри вич -

Страну припремио

Михајло
Глигорић

них при ја ва и ухап си ла 54 осо -
бе. Од њих су од у зе ти 815 ко -
ма да ва тре ног оруж ја, 33.264
мет ка раз ли чи тих ка ли ба ра и
13,3 ки ло гра ма екс пло зи ва –
ре као је Сте фа но вић.

Он је до дао да је МУП то ком
про шле го ди не уни штио 18.000
ко ма да оруж ја, чи ме је та ко ђе до -
при нео да се си ту а ци ја убла жи.

Ме ђу тим, кри јум ча ре ње оруж -
ја ни је за у ста вље но. То је и да -
ље уно сан по сао, о че му го во ри
сле де ћи при мер: це на јед не ау -
то мат ске пу шке „ка ла шњи ков”
на цр ном тр жи шту у Ср би ји из -
но си од 150 до 200 евра, а у
скан ди нав ским др жа ва ма за њу
се мо же до би ти и до 2.000 евра.

Во зач ау то мо би ла О. В. и
ње гов су во зач Б. М. (обо ји ца
из Вла ди ми ров ца) ових да -
на су на па ли дво ји цу по ли -
ца ја ца из Али бу на ра у са о -
бра ћај ној па тро ли ко ја их је
за у ста ви ла у ра ним ју тар њим
са ти ма.

Ка ко је са оп штио Син ди -
кат срп ске по ли ци је, О. В. је
том при ли ком ви ше пу та уда -
рио у гла ву јед ног од са о бра -
ћа ја ца, а Б. М. је нај пре вер -
бал но на пао ње го вог ко ле гу,

па га је по том гур нуо и на ср -
нуо на ње га. За тим је дру гом
на пад ну том по ли цај цу при -
шао О. В., ко ји га је уда рио у
гла ву, по сле че га је по бе гао
с ли ца ме ста у не по зна том
прав цу. На пад ну тим по ли -
цај ци ма је ука за на ле кар ска
по моћ у Оп штој бол ни ци у
Пан че ву. Та мо је кон ста то -
ва но да су лак ше по вре ђе ни
и на кон пре гле да су пу ште -
ни ку ћи.

Је дан од на па да ча, Б. М.,
до ве ден је на ал ко те сти ра ње
у По ли циј ску ста ни цу у Али -
бу на ру. Та мо је утвр ђе но да
је имао 1,21 про мил ал ко хо -
ла у кр ви. Због то га је по на -
ло гу основ ног јав ног ту жи о -
ца за др жан.

Пре тре сен је и ау то мо бил
у ко ме су за те че ни О. В. и Б.
М. и том при ли ком је про -
на ђе на ма ња ко ли чи на дро -
ге „спид”.

Б. М.-у су због то га ста -
вље на на те рет кри вич на де -
ла на пад на слу жбе но ли це у

вр ше њу слу жбе не рад ње и
нео вла шће но др жа ње опој -
них дро га, а за О. В.-ом је
рас пи са на по тер ни ца.

Син ди кат срп ске по ли ци је
до шао је до ин фор ма ци је да
су О. В. и Б. М. по врат ни ци у
вр ше њу ова квих и слич них
кри вич них де ла, што је још
је дан до каз у при лог то ме да
је ка зне на по ли ти ка пра во -
суд них ор га на бла га.

Ина че, кри вич но де ло на -
пад на слу жбе но ли це у вр -

ше њу слу жбе не ду жно сти
пред мет је чла на 323 Кри -
вич ног за ко ни ка Ср би је. Под
тим пре сту пом се под ра зу -
ме ва пред у зи ма ње рад њи ко -
је су усме ре не ка те лу и фи -
зич ком ин те гри те ту слу жбе -
ног ли ца. То је нај че шће фи -
зич ки кон такт из ме ђу по чи -
ни о ца кри вич ног де ла и осо -
бе ко ја је ме та ње го вог на па -
да. За твор ске ка зне за вер -
бал ни или фи зич ки на пад на
слу жбе но ли це кре ћу се у ра -
спо ну од три ме се ца до три
го ди не, а у слу ча ју да је у на -
па ду ко ри шће но и ва тре но
оруж је, ка зна мо же из но си -
ти од шест ме се ци до пет го -
ди на.

Уко ли ко је ме та на па да
би ло слу жбе но ли це ко је је
при пад ник јав не или др жав -
не без бед но сти и ако се на -
пад од и грао док је та осо ба
би ла на ду жно сти, он да ће
на па дач би ти ка жњен за -
твор ском ка зном у ра спо ну
од јед не до осам го ди на.

СИН ДИ КАТ СРП СКЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

На пад ну ти са о бра ћај ци
из Али бу на ра

ПО ВО ДОМ ДО ГА ЂА ЈА ПО СЛЕ ПРО ШЛО НЕ ДЕЉ НЕ УТАК МИ ЦЕ „ЦР ВЕ НЕ ЗВЕ ЗДЕ”

По ли ци ја опет же сто ко ра то ва ла с на ви ја чи ма

АКО ПУ ТУЈЕТЕ ПРЕ КО ГРА НИ ЦЕ

Оба ве зно про ве ри те
па со ше

ЗБОГ ГРЕ ША КА У ПРА ВО СУ ЂУ

Ис пла ћени високи из но си нео сно ва но оп ту же ни ма
Они ко ји су би ли нео сно ва но у
за тво ру или су оп ту же ни, па на -
кнад но осло бо ђе ни сва ке кри -
ви це, има ју пра во да од др жа ве
до би ју од ште ту, што је мо гућ -
ност ко ју го то во сви ко ри сте.

Ми ни стар ство прав де Ср би -
је ис пла ти ло је то ком про шле
го ди не, на осно ву 170 зах те ва,
14 ми ли о на ди на ра за од ште -
те због нео сно ва них осу да, што
је за чак 2,4 ми ли о на ди на ра
ви ше не го то ком 2016. го ди не.

На чин по сту па ња у та квим
слу ча је ви ма пред ви ђен је чла -
но ви ма Кри вич ног за ко ни ка од
583 до 595, а ви си ну од ште та
ко је се ис пла ћу ју оште ће ни ма
од ре ђу ју чла но ви ко ми си ја ко -
је од ре ђу је Ми ни стар ство прав -
де. Пре ис пла те о ви си ни сва -
ке на кна де мо ра прет ход но да
се по сле пре го ва ра ња по стиг -
не спо ра зум из ме ђу оште ће ног
и ко ми си је.

У слу ча ју да оште ће ни ни је
за до во љан ви си ном су ме ко ја
му је од ре ђе на, мо же тра жи ти
ви ше нов ца. Ме ђу тим, да би
то оства рио, нај пре мо ра да
под не се ту жбу за на кна ду ште -
те про тив Ре пу бли ке Ср би је.

Пред ви ђе но је да на кна да
ште те за осло бо ђе не кри ви це
или нео прав да но при тво ре не

по јед ном да ну из но си од 1.500
до 20.000 ди на ра. При од ре -
ђи ва њу ви си не од ште те узи ма
се у об зир ви ше кри те ри ју ма,
а пр вен стве но се раз ма тра ју
по сле ди це ко је је оште ће ни
имао због нео сно ва ног осу ђи -
ва ња.

Бит ни кри те ри ју ми су и вр -
ста кри вич ног де ла због ко јег

је оште ће ни осу ђен, да ли је
због то га био из ло жен ома ло -
ва жа ва њу на по слу и пре зи ру
сре ди не, да ли су о пре су ди ко -
ја му је из ре че на пи са ли ме -
ди ји итд.

До са да је нај ве ћа на кна да
ште те, у из но су од 145 ми ли о -
на ди на ра, ис пла ће на Угље ши
Гр гу ру, вла сни ку де тек тив ске
аген ци је „Гво зден”, ухап ше ном
2008. го ди не у афе ри „Гра ђе -
вин ска ма фи ја” за јед но с Го -
ра ном Кне же ви ћем, бив шим
ми ни стром при вре де. По шест
ми ли о на ди на ра до би ли су ге -
не ра ли ЈНА и Вој ске Ју го сла -
ви је Вла до Три фу но вић и Ацо
То мић, ко ји су ду го би ли иза
ре ше та ка без раз ло га. Бив шем
ди рек то ру БИА Ра де ту Бу ла -
то ви ћу, ко ји је био 90 да на у
при тво ру, ис пла ће на је од ште -
та ко ја је из но си ла око 670.000
ди на ра.



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

Цена: 350 динара 

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА CRP

Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

TSH - цена: 450 динара

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

ПАКЕТ 7 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА 

Цена: 100 динара

• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ 
Цена: 90 динара

Петак, 27. јул 2018.

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

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

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

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

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

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

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

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

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

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА ОД МАЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”



У га ле ри ји До ма омла ди не
Пан че во у че твр так, 19. ју ла,
отво ре на је пр ва са мо стал на
из ло жба цр те жа мла де пан че -
вач ке умет ни це Бар ба ре Ла ко -
вић.

Ка ко је на отва ра њу из ло -
жбе ре че но, њен дар за умет -
ност је раз ви јан од ра ног де -

тињ ства, а овом из ло жбом је
до био сво ју по твр ду. Ра зно ли -

кост са мих цр те жа, од пор тре -
та и људ ских фи гу ра до жи во -

ти ња и мр тве при ро де, ука зу -
је на рас ко шност та лен та ове
мла де умет ни це. Ис так ну то је
и то да је Бар ба ри но по себ но
ин те ре со ва ње ва јар ство, а да
је ва јар ству при шла пре ко сли -
кар ства.

Бар ба ра Ла ко вић је сту дент -
ки ња дру ге го ди не Фа кул те та
ли ков них умет но сти у Бе о гра -
ду. Сво је ра до ве је пред ста вља -
ла на го ди шњим и груп ним из -
ло жба ма, а ово јој је пр ви са -
мо ста лан на ступ.

Н. П.

У дво ри шту На род ног му зе ја
Пан че во у пе так, 27. ју ла, у
окви ру про гра ма „Кул тур но ле -
то”, би ће од и гра на пред ста ва
„Ла жи ме” у ре жи ји Дра го сла -
ва Да би ја.

По зо ри шни ко мад „Ла жи ме”
ин спи ри сан је цр но ху мор ним
по ет ско-про зним за пи си ма о
људ ској сва ко дне ви ци Са ше
Си мо но ви ћа „О љу ба ви, смр ти
и још не ким сит ни ца ма” („Срп -
ска књи жев на за дру га”, 2012).
За ми шљен је као ко ме ди ја ка -
рак те ра са еле мен ти ма гро те -
ске. Глав ни и је ди ни про та го -
ни сти су Ле по мир (Алек сан -
дар Ду нић) и Ру жи ца (Сан дра

Бу гар ски), ко ји глу ме сре до ве -
чан брач ни пар. Он је хи по -
хон дар ко ји све ви ше гу би ко -
рак са убр за ним дру штве ним
про ме на ма и са вре ме ном ствар -
но шћу ко ја са со бом но си не -
из ве сност и страх од бу дућ но -
сти. Она је же на ја ког ка рак те -
ра, хра бра и пред у зи мљи ва,
спрем на да се ак ци јом и ри зи -
ком бо ри про тив сва ко днев не
ру ти не и пе си ми зма ко ји јој
угро жа ва брак.

Ка да су по су ста ли, по сле два -
де сет пет го ди на, ре ши ли су
да от пу ту ју у ба њу у ко јој су
про ве ли ме де ни ме сец, а та да
на по вр ши ну по чи њу да из ла -

зе ла жи – оне сва ко днев не, на -
ив не, бе ле ла жи на ко је се обич -

но и не освр ће мо и оне цр не,
те шке, суд бо но сне и „смр то но -
сне” ла жи ко је су по ки да ле то -
ли ке ве зе.

За гла вље ни на се о ској же -
ле знич кој ста ни ци, че ка ју ћи
воз ко ји ни ка ко не до ла зи, су -
пру жни ци све ви ше упа да ју у
ла ви ринт сум њи, по лу и сти на,
ин си ну а ци ја и ин три га ко је их
до во де на иви цу ап сур да. Из
тог вр тло га у ко ме су се на -
шли, је ди ни спас је љу бав –
она искон ска, пра ва и ле ко ви -
та љу бав због ко је се га зе мо -
рал ни прин ци пи и због ко је
се, ка да је то је ди ни из лаз, и
ла же.

Од 16. до 22. ју ла у Де ли блат -
ској пе шча ри је одр жа на дру га
ин тер на ци о нал на там бу ра шка
ра ди о ни ца (ИТР) „Чар дак”, у
ор га ни за ци ји Там бу ра шког цен -
тра „Там бу ра то ри јум” Пан че во,
на ко јој је уче ство ва ло три де сет
пет по ла зни ка из шест зе ма ља.

Ра ди о ни ца је осми шље на с
ци љем да оку пи мла де там бу -
ра ше уз ра ста од де сет до осам -
на ест го ди на из зе ма ља у окру -
же њу и ши ре. Ове го ди не на
њој су уче ство ва ли там бу ра ши
из Че шке, Ма ке до ни је, Бо сне,
Цр не Го ре, Хр ват ске и Ср би је.

С њи ма су ра ди ли еми нент ни
там бу ра ши: проф. Мар ко Се -
сар из Оси је ка, проф. Да мир
Бут ко вић из Сла вон ског Бро -
да, проф. Зла тан Ми рић из Ба -
ња лу ке и ре дов ни про фе сор но -
во сад ског уни вер зи те та Зо ран
Му лић. Ра ди о ни цу су чи ни ла
три сег мен та: со ли стич ки, ка -
мер ни и ор ке стар ски.

– У пре див ном ам би јен ту
СРЦ-а „Чар дак”, ко ји је и пред -
ви ђен за ова кве еду ка ци је, де -
ца су ужи ва ла и сти ца ла зна ња
кроз груп не ве жбе чи ји је циљ
да об је ди не там бу ра шки звук

и при ступ там бу ри – ре као је
пред сед ник Там бу ра шког цен -
тра „Там бу ра то ри јум” Бу ди мир
Сто ја но вић.

По ла зни ци су има ли пре да -
ва ња два пу та днев но, а на кра -
ју ра ди о ни це одр жан је кон -
церт у са ли До ма кул ту ре Мра -
мо рак.

– Там бу ра шки цен тар по сто -
ји три го ди не и има циљ да по -
ве же там бу ра ше и ство ри усло -
ве да там бу ра бу де што ви ше
при сут на у умет нич ком све ту.
Цен тар има деч ји ор ке стар и
ор ке стар од ра слих, ко ји је до -

сад по сти гао за вид не ре зул та -
те на кон цер ти ма ши ром Ср -
би је и упра во оства ру је ви зи ју
да там бу ра тре ба да се по диг -
не на још ви ши ни во – за кљу -
чио је Сто ја но вић.

На ред ног ви кен да Там бу ра -
шки цен тар „Там бу ра то ри јум”
уче ство ва ће на кон цер ту по во -
дом че тр де сет го ди на по сто ја -
ња и ра да Му зич ког дру штва
„Ко вин ски бе ћа ри” у окви ру
„Ко вин ског ле та”, а на кон то га
ће на сту пи ти на Фе сти ва лу ма -
лих там бу ра шких са ста ва у
При је до ру.

На та ша Ни ко лић, 

ди је те ти чар-ну три ци о ни ста

КЊИ ГА: „Ноћ мла дог ме се -
ца” Лин де Ла фер ти је од лич -
на књи га ко ја иза ро ман тич -
ног на сло ва има вр ло ја ку
при чу. То је ау тен тич на при -
ча о до га ђа ји ма на дво ру тур -
ског сул та на Мах му да II, чи -
ја је по лу се стра би ла сул та -
ни ја Есма, ве ли ки бо рац за
људ ска пра ва. Глав ни ју нак
је ја ни чар Иван Ста ме нић.
Ау тор ка је ве о ма вер но пред -
ста ви ла исто риј ске бе ле шке,
лич но сти из тог вре ме на, уз
реч ник тур ских пој мо ва. Ње -
на ма шта је до дат но упот пу -
ни ла и увер љи во до ча ра ла
жи вот у Ца ри гра ду по чет ком
19. ве ка. Ро ман је из у зет но
за ни мљив, јер нам опи су је
ка ко је би ло жи ве ти у пре -
сто ни ци тур ског цар ства пред
по че так ре фор ми, уз ин три -
гант не при че о чла но ви ма
цар ске по ро ди це.

ФИЛМ: Нај ви ше во лим да
гле дам ко ме ди је и ла га ни је
фил мо ве уз ко је мо гу да се
опу стим, али је је дан од нај -
но ви јих фил мо ва, „Дра ку ла
– не ис при ча но”, оста вио сна -
жан ути сак на ме не. У овој
ак ци о ној аван ту ри ко ја убр -
за ва пулс, по но во је ожи вље -
на јед на од ле ген дар них лич -
но сти из про шло сти. Глав ни
ју нак је пред ста вљен као
вред на очин ска фи гу ра, су -

пруг без прем ца, ко ји ће ђа -
во лу за ку ца ти на вра та. Та ко
до бар и пра ве дан про да је сво -
ју ду шу да би спа сао по ро -
ди цу и на род. Љу бав пре ма
нај бли жи ма, те шка по зи ци -
ја при ли ком осва ја ња и од -
лу ке вла да ра – глав не су те -
ме овог атрак тив ног фил ма.
Он до но си но ве де та ље о жи -
во ту књи жев ног ли ка Вла да
III, ро ђе ног у Тран сил ва ни -
ји 1431. го ди не, око ко јег се
и да нас на га ђа да ли је по -
сто јао или ни је. 

МУ ЗИ КУ би рам пре ма рас -
по ло же њу и при ли ци, та ко
да би мо ја ли ста пе са ма не -
ко ме би ла кон фу зна и чуд -
на. Ипак, пре по ру чи ћу ин -
стру мен та ле ги та ре и кла ви -
ра, јер ка да ра ди те не што,
чи та те или учи те, ве о ма при -
јат но ути чу на мен тал но и
фи зич ко опу шта ње. 

КУЛТУРА
Петак, 27. јул 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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КРЕ А ТИВ НА РА ДИ О НИ ЦА У МУ ЗЕ ЈУ

УМЕТ НОСТ РУЧ НЕ ИЗ РА ДЕ ПА ПИ РА
Обу ку за вр ши ло 
три де сет по ла зни ка

На род ни му зеј Пан че во ор га -
ни зо вао је ра ди о ни цу за руч но
пра вље ње па пи ра, ко ја је одр -
жа на од 10. до 26. ју ла, у окви -
ру про гра ма „Кул тур но ле то”.

Ра ди о ни ца је би ла на ме ње -
на свим уз ра сти ма, али пр вен -
стве но ти неј џе ри ма и ста ри -
јим по ла зни ци ма. Око три де -
сет за ин те ре со ва них ра ди ло је
с дипл. кон зер ва то ром-ре ста у -
ра то ром Алек сан дром Ксе ни -
јом Ми ло са вље вић, ко ја је их
упо зна ла с тех ни ком из ра де
па пи ра ста ром пре ко 2.000 го -
ди на.

– Сам на чин про из вод ње се у
Ки ни чу вао као на ци о нал но бла -
го чи та вих се дам ве ко ва, да би
по сле не ког вој ног ин ци ден та
ухап ше ни Ки не зи под прет њом
смр ћу от кри ли тај ну. Тај ре цепт
и сам на чин пра вље ња па пи ра
про ши рио се пре ко Ме со по та -
ми је и ма ле Ази је све до Евро -
пе. Не ко ли ко ве ко ва по сле то га
су већ по сто ја ле ма ње фа бри -
ке. Про из ве де ни па пир је у по -
чет ку био мно го јеф ти ни ји од
па пи ру са и од пергамeнта. Би -
ло је мно го јеф ти ни је про из ве -
сти па пир и пи са ти или штам -
па ти на ње му – ре кла је Ксе ни -
ја Ми ло са вље вић.

Она је об ја сни ла да се у сред -
њем ве ку у Евро пи ско ро три-

Ноћ мла дог ме се ца

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

ту ку влак на, да се блен ди ра ју,
а за тим по ме ша ју с дру гим пу -
ни о ци ма ли ста. Он да смо пра -
ви ли па пир и од би ља ка, а мо -
гућ но сти су за и ста бес крај не –
ре кла је мен тор ка.

Она је на гла си ла да онај ко
има умет нич ке скло но сти, с
па пи ром мо же мно го да екс -
пе ри мен ти ше, а то је био и циљ
тре ћег сег мен та ра ди о ни це –
кре а тив ност.

На кон за вр ше не обу ке по ла -
зни ци ће мо ћи са ми да пра ве
па пир, ко ји мо гу да ко ри сте за
из ра ду че стит ки, све за ка, фо -
то-ал бу ма, па спар туа за сли ке

и фо то гра фи је, али и да сли -
ка ју по ње му.

По ла зни ци су ра ди ли три да -
на у не де љи по два са та. Ре зул -
тат ра да, око две ста три де сет
па пи ра у ра зним ва ри јан та ма,
би ће у на ред ном пе ри о ду пред -
ста вљен на из ло жби.

Алек сан дра Ксе ни ја Ми ло -
са вље вић ис та кла је да је ве о -
ма за до вољ на ре зул та том и да
је њој био циљ да обу ка бу де
ра зно вр сна у тех но ло шком и
умет нич ком сми слу ка ко би се
по ла зни ци на нај бо љи на чин
упо зна ли с тех ни ком руч не из -
ра де па пи ра.

-че ти ри ве ка пра вио од кр па
од но сно од па муч них вла ка на,
што је пред ста вља ло сво је вр -
сну ре ци кла жу. То је и био дру -
ги циљ тре нин га, јер су по ла -
зни ци ко ри сти ли от пад ни па -
пир ко ји су мо гли да про на ђу у
свом окру же њу. На ра ди о ни ци
су на у чи ли да тај ма те ри јал
при пре ме и на пра ве од ње га
но ви па пир.

– Пра ви ли смо га и од ко ма -
ди ћа сви ле, џин са и би ља ка.
До но си ла сам при пре мље ну
пул пу од биљ них вла ка на, јер
су ипак по треб на 24 са та за
при ку пља ње би ља ка, да се ис -

Културни телекс
Му зи ка

Пе так, 27. јул, 21 сат, лет ња сце на До ма омла ди не: џем-сешн

дру же ње „На ран Џе мо ва ње”.

Су бо та, 28. јул, 21 сат, лет ња сце на До ма омла ди не: му зич -

ко ве че „Just R’n’B”.

Изложбе

Уторак, 31. јул, 18 сати, Народни музеј: изложба фотогра-

фија Чедомира Милосављевића под називом „Знате шта је-

смо, али не знамо шта смо могли бити”.

ИЗ ЛО ЖБА ЦР ТЕ ЖА БАР БА РЕ ЛА КО ВИЋ

Рас ко шни та ле нат панчевачке умет ни це

ПО ЗО РИ ШНА ПРЕД СТА ВА У МУ ЗЕ ЈУ

Ла жи ме

СЕДМО ЛИКОВНО САБОРОВАЊЕ ПАЛЕ

„Сликарско писмо” 
за Хусара

У прекрасном амбијенту на
Палама, у кући домаћина и
љубитеља уметности др Гора-
на Шиника и његових прија-
теља, од 14. до 22. јула одржа-
но је седмо Ликовно саборо-
вање, у организацији Удружења
љубитеља уметности Пале.

Ове године су учествовали
сликари Чедомир Кесић
(Панчево), Олгица Марковић
(Панчево), Драгослав Хусар
(Панчево), Маја Јагодић (Кра-
љево), Маја Везорти (Нови
Сад), Радуле Бошковић (Но-
ви Сад), Јелена Бјелица (Но-

ви Сад), Нина Тодоров (Ниш),
Веша Нишовић (Н. Пазар),
Ненад Несторовић (Брчко) и
пет сликара с Пала.

Драгослав Хусар је и овог
пута својим пејзажем приву-
као пажњу публике и колега
сликара, који су му уручили
„Сликарско писмо”, које се
за најбољи рад сваке године
додељује сликарима учесни-
цима овог саборовања.

– Заиста је права почаст
бити у таквом окружењу при-
јатеља и љубитеља уметно-
сти – рекао је Хусар.

ЗА ВР ШЕ НА ИН ТЕР НА ЦИ О НАЛ НА РА ДИ О НИ ЦА У ПЕ ШЧА РИ

Дру же ње там бу ра ша



На но вом тр гу у цен тру До -
ло ва у су бо ту, 21. ју ла, одр -
жан је дру ги про грам у окви -
ру лет њег про гра ма До ма кул -
ту ре. Број ни ме шта ни ис ко -
ри сти ли су ле по вре ме ка ко
би ис пра ти ли фол кло ра шко
ве че КУД-а „Ба нат ски вез”,
ко ји је овом при ли ком на сту -
пио са че ти ри ан сам бла –
мла ђом и ста ри јом гру пом
де це, као и из во ђач ким и пр -
вим ан сам блом с во кал ним
со ли сти ма.

До ло вач ко дру штво, ко је
три го ди не као ко ре о граф во -
ди Зо ран Ра до и чић из Стар -
че ва, пред ста ви ло се игра ма
из Ср би је, Ба на та, Ле сков ца,
Шу ма ди је, Пи ро та, за тим

„Шоп ским игра ма” и ко ре о -
гра фи ја ма „Врањ ско по ље” и
„Се ден ка”.

Во кал не со лист ки ње Ми -
ли ца Ни ко лић и Та ма ра Ко -
стић от пе ва ле су пе сме „Вр -
би це, вр бо зе ле на” и „Ђим -
ђи ри”. Пред сед ни ца КУД-а
„Ба нат ски вез” Дра га на Пен -
дић из ра зи ла је за до вољ ство
број но шћу де це и мла дих ко -
ји уче ству ју у ра ду тог дру -
штва и при ка зу ју сво је играч -
ко уме ће.

Ба нат ски Бре сто вац: Ло кал -
но омла дин ско удру же ње је
пу тем кон кур са обез бе ди ло
два де сет кан ти за сме ће. И
да ље је у то ку при ку пља ње
књи га за се о ску би бли о те ку.
Рад ни ци ЈКП-а „Ком брест”
ко се школ ско дво ри ште.

Ба нат ско Но во Се ло: У то ку
је по ста вља ње га сне це ви из -
ме ђу Но вог Се ла и До ло ва.
Так ми че ње у ку ва њу го ве ђег
гу ла ша под на зи вом „Бан гул”
би ће одр жа но у не де љу, 29.
ју ла, од 8 са ти, а сви за ин те -
ре со ва ни за уче шће мо гу се
при ја ви ти на број те ле фо на
062/616-436.

До ло во: Кул тур но-за бав но ве -
че КУД-а „Ба нат ски вез” одр -
жа но је у окви ру лет њег про -
гра ма До ма кул ту ре у су бо ту,
21. ју ла, на тр гу у цен тру. Лет -
ње еду ка тив не ра ди о ни це ко -
је ор га ни зу је Град Пан че во, а
во де сту ден ти у окви ру сту -
дент ске лет ње прак се, одр жа -
ва ју се у До му кул ту ре.

Гло гоњ: Отва ра ње по ну да за
уре ђе ње атар ског пу та за ка -
за но је за пе так, 27. јул. Дом
кул ту ре је до био ре ше ње о
оза ко ње њу. Лет ња ли га у ма -
лом фуд ба лу, ко ја се сва ко -
днев но одр жа ва на школ ском
те ре ну, за вр ша ва се у пе так,
ка да је на про гра му фи на ле.
КУД „Ве се ли ја” за ви кенд пу -
ту је у ру мун ску Де ту.

Ива но во: Из град ња атар ског
пу та ка Стар че ву је у за вр -
шној фа зи. На ста ди о ну су у
то ку по ста вља ње огра де и из -
град ња ку па ти ла за су ди је.

Ја бу ка: Тра ју ра до ви на Хра -
му Све тог Или је. Тре ћи
„Илин ден ски тур нир у ма лом
фуд ба лу” по чео је у су бо ту,
21. ју ла, а при ја вље на је чак
два де сет јед на еки па, због че -
га ће тур нир по тра ја ти до 5.
ав гу ста. На СРЦ-у „По бе да”
по ста вље не су три спра ве за
ве жба ње. У то ку су при пре ме
за пред сто је ћу се о ску сла ву
Све ти Или ја.

Ка ча ре во: Пред ста ва „Свла -
че ње” из ве де на је у пе так, 20.
ју ла, на лет њој сце ни До ма
омла ди не. КУД „Вељ ко Вла -
хо вић” уче ство вао је у не де -
љу, 22. ју ла, на сед мом Фе -
сти ва лу фол кло ра „Мар ко ви
да ни” у Бу ко ву и том при ли -
ком осво јио пр во ме сто у кон -
ку рен ци ји за нај бо љу ко ре о -
гра фи ју. Но ва књи га афо ри -
за ма Зо ра на Т. По по ви ћа би -
ће про мо ви са на у пе так, 27.

ју ла, од 19 са ти, у све ча ној са -
ли Ме сне за јед ни це. Већ су -
тра дан, од 10 са ти, на СРЦ-у
„Је зе ро” би ће пред ста вље на
ру мун ска кул ту ра и тра ди ци -
ја, у ви ду кул тур но-умет нич -
ког про гра ма, ра ди о ни це ве -
за, из ло жби но шње, хра не,
пи ћа...

Омо љи ца: Жи ри ра ње фил мо -
ва за пред сто је ћи фе сти вал
„Жи сел” одр жа но је у уто рак,
24. ју ла, а дан ка сни је то је
учи ње но и ка да је реч о умет -
нич кој фо то гра фи ји. По че ле
су при пре ме за сни ма ње еми -
си је „Зна ње –и ма ње” у Омо -
љи ци. Школ ска фуд бал ска
еки па у че твр так, 26. ју ла,
игра ла је фи на ле „Спорт ских
ига ра мла дих” на Ади Ци ган -
ли ји. Фуд ба ле ри до ма ће „Мла -
до сти” су у при ја тељ ској утак -
ми ци у су бо ту, 21. ју ла, по бе -
ди ли ОФК Бе о град с 1 : 0.

Стар че во: Из град ња атар ског
пу та ка Ива но ву је у за вр -
шној фа зи. Ово го ди шњи „Да -
ни дру же ња” по чи њу у пе -
так, 27. ју ла, и тра ја ће до 12.
ав гу ста, а за то вре ме би ће
при ре ђе но се дам де се так про -
гра ма.

Петак, 27. јул 2018.
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Месне актуелности 
Се дам де се так 
про гра ма од 27. ју ла
до 12. ав гу ста

Два де сет тре ћи „Да ни дру же -
ња”, у ор га ни за ци ји Ме сне за -
јед ни це, До ма кул ту ре, удру -
же ња и спорт ских клу бо ва, би -
ће одр жа ни по оби ча ју кра јем
ју ла и по чет ком ав гу ста, у пе -
ри о ду око две се о ске сла ве –
Ог ње не Ма ри је и Све тог Пан -
те леј мо на.

Бо гат про грам стар то ва ће у
пе так, 27. ју ла, у 16 са ти, ка да
ће у Клу бу ин ва ли да ра да би ти
при ре ђен тур нир у до ми на ма,
а два са та ка сни је у ка феу „Зе -
ро-бе т” кре ну ће и над ме та ње у
пи ка ду 501. Уве че, на Тр гу нео -
ли та, ди-џеј Гу ле пу шта ће не -
ка да шње хи то ве дис ко-му зи ке.

На ред ног да на, у 10 са ти, у
ка феу „Пе чур ка” по че ће так ми -
че ње у ку ва њу па су ља, за тим из -
ло жба во зи ла „ал фа ро мео” у 18
са ти на пла тоу ис пред клу ба
„Ча плин”, а три са та ка сни је на
истом ме сту кре ће сал са жур ка.
Исто вре ме но, Трг нео ли та би ће

СЕЛО

СТАР ТУ ЈЕ ПО ЗНА ТА СТАР ЧЕ ВАЧ КА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

ПО ЧИ ЊУ „ДА НИ ДРУ ЖЕ ЊА”

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ЛЕТ ЊИ ПРО ГРА МИ ДО ЛО ВАЧ КОГ 
ДО МА КУЛ ТУ РЕ

КУД „Ба нат ски вез”
по ка зао уме ће

по при ште на сту па исто и ме ног
там бу ра шког ор ке стра.

Га ђа ње гли не них го лу бо ва на
хи по дро му, од 9 са ти, отво ри -
ће пред слав ску не де љу, на кон
че га ће од 18 са ти на ста ди о ну
би ти при ре ђен три ја го нал ве -
те ра на из До ло ва, Гло го ња и
до ма ћег „Бор ца”. Сат ка сни је
на те ре ну у шко ли игра ће ко -
шар ку се ни о ри стар че вач ког
клу ба и План ди шта, а у исто

вре ме би ће упри ли че на пре -
зен та ци ја зум бе на Тр гу нео -
ли та, где ће по том на сту пи ти
по зна ти аку сти чар То ђа.

Ог ње на Ма ри ја би ће обе ле -
же на у по не де љак, 30. ју ла, уо -
би ча је ним ре за њем ко ла ча у Ме -
сној за јед ни ци, да би од 17 са ти
на Тр гу нео ли та би ла отво ре на
из ло жба пче ли њих про из во да,
ви на, ру ко тво ри на, го лу бо ва и
дру гих сит них жи во ти ња… Сат

ка сни је на ста ди о ну по че ће ре -
ви јал на утак ми ца „Бо рац” – БСК
из Бор че; у исто вре ме у ККК-у
би ће одр жа но пре да ва ње Спа -
со ја Вла ји ћа под на зи вом „Моћ
у ми сли ма”, а у 19 са ти на Тр гу
ће усле ди ти на ступ деч јих ани -
ма то ра под на зи вом „Чи гра”.

Су тра дан од 18 са ти у Клу бу
ин ва ли да стар то ва ће так ми че -
ње у јам бу, два са та ка сни је на
ста ди о ну сна жни мом ци ба ца -
ће ка ме ње с ра ме на, а од 20
са ти на Тр гу ће би ти одр жан
кон церт КУД-а „Нео лит”.

Ша хов ски тур нир је на про -
гра му у сре ду, 1. ав гу ста, од 16
са ти, у уго сти тељ ском објек ту
„Код Тер зе”; сат ка сни је на пи -
јач ном пла тоу усле ди ће так ми -
че ње у по ли гон ској во жњи ау то -
мо би ла за де цу до пет го ди на, а
у 19 са ти у ККК-у би ће при ре ђе -
на ви део-про јек ци ја о Ста рој пла -
ни ни. Пр во так ми че ње у пе ва њу
под на зи вом „Злат ни ми кро фон
Стар че ва” по че ће у 21 сат, у ка -
феу „Мекс М”, ка да ће на Тр гу
за сви ра ти и бенд „По лу мрак”.

Али, узбуђења тек следе на
„Данима дружења”...
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СЕ О СКЕ БИ БЛИ О ТЕ КЕ – ОМОЉИЦА (4)

Сто го ди шња тра ди ци ја и бо гат књи жни фонд
То ком нај то пли јег го ди шњег
до ба и лет ње ше ме „Пан че вац”
се ба ви ак ту ел ним ста њем се -
о ских би бли о те ка, ко је го ди -
на ма функ ци о ни шу под окри -
љем до мо ва кул ту ре.

С тим у ве зи би ће ре чи и о
ин те ре со ва њу жи те ља на се ље -
них ме ста за књи гу, о то ме ко -
ли ко и шта се чи та, као и о
пер спек ти ва ма у бу дућ но сти.

Би бли о те ка у Омо љи ци фор -
ми ра на је 1924. го ди не, а три -
де сет го ди на ка сни је пре ме -
ште на је у згра ду но во о сно ва -
ног До ма кул ту ре, тач ни је на
њен спрат. У тој ве ли кој про -
сто ри ји с мно го про зо ра и по -
гле дом на цен тар се ла до ми -
ни ра ко пи ја сли ке „Се о ба Ср -
ба” Па је Јо ва но ви ћа, ко ју је на -
сли као омо љич ки учи тељ Ма -
ти ја Па лек још при са мом на -
стан ку би бли о те ке, чи јем раз -
во ју су ве о ма до при не ле не ка -
да шње књи жни чар ке Мил ка
Пе тро вић и Јо жи ца Ва сић.

И да нас се њи хо ва ак ту ел на
на след ни ца Ксе ни ја Јо ва нов
тру ди да одр жи ду го сти ца ни
ре но ме. То ме у при лог го во ри
број од 466 при лич но ак тив -

них чла но ва, ме ђу ко ји ма је
сто де ве де сет че тво ро де це.
Фонд би бли о те ке са др жи
12.183 на сло ва, од че га је 1.639
струч них књи га и 3.809 де ла
за мла ђе уз ра сне ка те го ри је.

– Тру ди мо се да пра ти мо ак -
ту ел ну про дук ци ју књи га и
усли ши мо же ље чи та ла ца. Про -
шле го ди не смо на ба ви ли 368
књи га, ко је углав ном ку пу је мо
на ок то бар ском Сај му књи га
или пре ко ин тер не та. Све то
фи нан си ра мо из соп стве них
из во ра, а до тра ја ле и оште ће -
не књи ге об на вља мо но вим из -
да њи ма, док смо се пре две го -
ди не про ши ри ли за шест по -
ли ца. Не рет ко нам и са ми чи -
та о ци по кла ња ју де ла из лич -

них би бли о те ка, а из дво ји ла
бих по ро ди цу Илић и Са ву Ди -
ми три је ви ћа – на ве ла је књи -
жни чар ка.

По ред лек ти ра, де ца нај ви -
ше тра же сме шне и „стра шне”
при че, по пут оних из се ри ја ла
„Џе ро ни мо Стил тон” и „Пет
при ја те ља”. И да ље је ак ту е -
лан Ха ри По тер, а од до ма ћих
пи са ца по пу лар ни су Урош Пе -
тро вић и Вла да Сто јиљ ко вић.

– По ред са др жа ја са ме књи -
ге, бит ну уло гу у ода би ру има
ди зајн, па се че сто до го ди да
де ца за тра же не ко де ло, али се
пре до ми сле ка да им се не сви -
де ко ри це. Ина че, ђа ци су ак -
тив ни ји док тра је школ ска го -
ди на и обич но до ла зе у гру па -

ма. С дру ге стра не, од ра сли се,
по ред бе ле три сти ке, ин те ре су -
ју и за по пу лар ну пси хо ло ги ју
и исто риј ске књи ге, на ро чи то
оне ко је се ба ве на шим про сто -
ри ма. Нај по пу лар ни ји су Но ра
Ро бертс, Ни ко лас Спаркс, Ги -
јом Му со, Сти вен Кинг и Па о -
ло Ко е љо, а од до ма ћих Љи ља -
на Ха бја но вић Ђу ро вић, Је ле на
Ба чић Алим пић, Ва ња Бу лић,
Бра ни слав Јан ко вић, Де јан Сто -
јиљ ко вић... Чи та о це има ју и Ум -
бер то Еко, Те ри Брукс, Све ти -
слав Ба са ра, Дра ган Ве ли кић, а
не ки љу ди се вра ћа ју Ки шу, Пе -
ки ћу, Цр њан ском, Ан дри ћу... 

Има мо и ве о ма ак тив не чла -
но ве као што су Ма ја Иса и ло -
вић, На да Је зди ми ро вић и Би -
ља на Лу кић, а од де це – Ан ђе -
ла Лу пин ка и Ми ли ца Ко ва че -
вић – ис та кла је Ксе ни ја Јо ва -
нов.

Све у све му, два де се так чи -
та ла ца днев но по се ти би бли о -
те ку, ко ја не ма чи та о ни цу у
сми слу фи зич ки одво је ног про -
сто ра, али по сто ји ку так са се -
де ње и чи та ње, у ко јем су за -
ин те ре со во ни ма на рас по ла га -
њу „Ве чер ње но во сти”, „Пан -
че вац” и „Старт 013”.

На пи та ње ка ко про во де нај то пли је го -
ди шње до ба у свом ме сту, нај че шћи од -
го вор на су мич но ода бра них Бре стов ча -
на је сте да им је оми ље на де сти на ци ја
обли жња По ња ви ца.

Јед на од њих је Рад ми ла Оре шко вић
(75), ко ја та мо про сто ужи ва за вре ме нај -
то пли јег го ди шњег до ба. А то се огле да у
ле жа њу на по ња вич кој пла жи, ла га ној

пло вид би чам цем или шет њи пре ко мо -
сти ћа и окол ног жи во пи сног зе ле ни ла.
Реч ју, за њу је то пра ви ма ли рај. Она ни
уве че не се ди „скр ште них ру ку”, већ оде
до Пан че ва на не ку ве че ру, а че сто и у
не ку ак ци ју са удру же њем пен зи о не ра.
Њен до бар при ја тељ и слу чај ни парт нер
у овом раз го во ру – Ми ло мир Ан ђел ко -
вић, не кад мо ре пло вац, а да нас та ко ђе
пен зи о нер, ве ћи ну то плих да на ко ри сти
за уз гој цве ћа. Бу ду ћи да жи ви тик уз
По ња ви цу, он је та мо из гра дио лич ну

пла жи цу и сим па тич ну ма ри ну где је
уко твио ча мац; во ли и да пе ца, а уве че
оба ве зно – шет ња. Ми ло мир би во лео да
с По ња ви це јед ног ле пог да на бу де укло -
њен ви ше де це ниј ски та лог му ља, јер је
ис под ње га пе сак, што би ве о ма до при -
не ло ква ли те ту тог ку па ли шта.

Дра ган Ни ко лић (59) то ком ле та – ка ко
ка же – ма ло ра ди, ма ло не ра ди. На не сре -
ћу, ове го ди не је вре ме не ста бил но, па ни -
је по год но за ку па ње, али он во ли и да пе -
ца, а за ту на ме ну са свим су му при клад не
ба бу шке, ко јих је та мо у со лид ном бро ју.
Дра ган уве че на вра ти на не ку кул тур ну ак -
тив ност До ма кул ту ре, прем да сма тра да
би тре ба ло ма ло по спе ши ти кул тур ни и
спорт ски жи вот, али и до да је да то ни је ла -
ко, јер да на шња омла ди на гра ви ти ра ка гра -
ду. Мил ка Чу рић (62) ле то про во ди рад но,

јер је пред сед ни ца ло кал ног Ак ти ва же на
„Со са”, па уче ству је у при пре ма ма за пред -
сто је ће ма ни фе ста ци је, а упо ре до с тим
ан га жо ва на је и на ре а ли за ци ји ху ма ни -
тар них ак ци ја при ку пља ња че по ва и књи -
га. У остат ку вре ме на она про из во ди здра -
ву хра ну, пре све га по вр ће, али пла ни ра и
од ла зак на од мор, а у ме ђу вре ме ну се оку -
па на по ња вич кој во ди, ко ја је не дав но
про гла ше на за ис прав ну.

Сло бо дан Ба јић (68), не кад ма шин ски ин -
же њер спе ци ја ли зо ван за из ра ду гре ја ња, са -
да пен зи о нер по ре клом из Бе о гра да, пре ре -
ла тив но крат ког вре ме на ку пио је ов де ста ру
ку ћу (из 1880. го ди не) за од мор, са же љом
да са чу ва ори ги на лан из глед, јер она, ка ко
ка же, има исто риј ски зна чај за Бре сто вац. У
њој он про во ди сва ки ви кенд; ту про из во ди
и ор ган ску хра ну, у шта, по ред по вр ћа, спа -
да ју и ви јет нам ске сви ње ме ша не с до ма ћи -
ма. И ње го ве три ћер ке во ле да му до ла зе,
пре све га за то што ни је за га ђе но. Јед на од
њих је је да на е сто го ди шња Алек сан дра, ко јој
је у Бре стов цу све су пер; има и дру га ри це с
ко ји ма во зи би цикл и ро ле ре, а на По ња ви -
ци се по оби ча ју ку па већ од 1. ма ја.

КА КО ПРО ВО ДИ ТЕ ЛЕ ТО У БРЕ СТОВ ЦУ?

Ни шта без По ња ви це
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ПРО ДА ЈЕМ пе жо 307 ХД,
2005. хит но 065/956-05-00
(СМС)

ПУН ТО ме та лик плав,
2009, ку ка, ас, ра дио, га ра -
жи ран, 55.000. 064/240-
93-84. (263497)

НА ПРО ДА ЈУ пе жо 3008,
1.6 ХДИ, 2010. го ди ште,
по вољ но. 063/850-96-45.
(263538)

ПРО ДА ЈЕМ опел кор су 1.4,
66.000 км, бен зин, 2010,
пр ви вла сник. 063/354-221.
(263723)

АДРИА камп-при ко ли ца,
пр ви вла сник, зва ти по сле
14 са ти. Тел. 066/408-426.
(263714)

ПРО ДА ЈЕМ се ат иби цу
1977, ре ги стро ван, ис прав -
ну, 700 евра. 065/311-11-
81. (263700)

ПРО ДА ЈЕМ голф 3, 1994.
го ди ште. Тел. 064/963-60-
91. (263724)

МА ЗДА 5, 2.0 ди зел, се дам
се ди шта, кли ма, тем по мат,
2009. го ди ште. 061/200-73-
09. (263747)

ГОЛФ 5, 2.0 ди зел, 2005,
фа брич ко ста ње, 4.200.
062/504-504. (263743)

ВИ ТО 120 ТДИ, 2007, те -
рет ни, на име. 061/590-24-
70. 

ПУН ТО 3, 1.2, 8 В, 2009,
пе то ра вра та, ате сти ран
плин, 126.000 км. 064/130-
36-02. (263775)

ФОЛ КСВА ГЕН фокс 1.2,
2005, 102.000 км, фул
опре ма, вла сник. 064/130-
36-02. (263775)

КЛИО 1.2, 2001, де цем бар,
тро је вра та, фул опре ма.
064/130-36-02. (263775)

РЕ НО МЕ ГАН, ка ра ван,
1500 ДЦИ, 2007, вла сник,
од 2011, сер ви сна књи жи -
ца. 064/290-81-41.
(263604)

ДА ЧИ ЈА ло ган 1.4 бен зин,
2005. го ди ште, ре ги стро -
ван до ма ја 2019. 064/888-
40-92. (263633)

ОПЕЛ астра 2004. го ди ште,
ТДИ 1.7 ди зел, мо тор у од -
лич ном ста њу, зва ти по сле
18 са ти. 061/611-71-11.
(263644)

КА МИО  иве ко ри вал,
1998. го ди ште, по да јем
екс тра по вољ но. 062/465-
777. (263692)

ОК ТА ВИ ЈА А 4, 2008, 1.9
ТДИ, ни је ре ги стро ван,
вла сник. 065/610-45-67. 

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у
био ком ста њу, 90 до 1.000
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (263522)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле –
ста ње, из глед и ис прав ност
ни су бит ни, од 70 до 1.800
евра. 062/193-36-05.
(263768)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле, ста -
ње и го ди ште не бит но, до
1.800 евра. 063/165-83-75.
(4774)

ПРО ДА ЈЕМ укњи же ну 
га ра жу на Ко те жу 2, 
на углу код Пи ва ре.
063/354-221. 
(263523)

ГА РА ЖУ ду плу из да јем, ис -
под згра де, стру ја, гре ја ње
гра тис, Те сла. 

061/295-40-84. 
(263683)

КИ НО-ФИЛ МО ВЕ 8 мм, 16
мм и све вр сте ви део ка се -
та ква ли тет но пре сни ма -
вам на ДВД. 343-563,
063/288-278. (263510)

ТВ по лов ни, 37, 54, 66, 72.
066/348-975. (263593)

ВЕШ-МА ШИ НА, за мр зи -
вач, и по лов ни де ло ви од
веш-ма ши не. Тел. 013/252-
05-10, 063/703-76-07.
(263675)

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

ПРО ДА ЈЕМ ста ри на ме -
штај ком би но ва на со ба,
књи ге, ау то ме ха ни чар ски
алат. Тел. 063/690-569
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ пра сад, мо гућ -
ност кла ња и пе че ња.
063/314-454. (СМС)

БУ КВА, цер, ба грем. Услу -
жно се че ње и це па ње. Бо -
са нац. 064/357-82-08.
(263001)

ВЕШ-МА ШИ НА, су до-ма -
ши на, нов тро крил ни ор -
ман, гроф ле жај, дво сед,
тро сед, ко мо де, сто чи ћи,
ду ше ци. Тел. 063/861-82-
66. (263718)

СВЕ вр сте огрев ног др ве та,
исе че но и ис це па но.
064/080-86-99. По вољ но.
(263001)

ПРА СИ ЋИ и ја гањ ци на
про да ју, вр шим услу жно
пе че ње на др ва, ра жањ,
по вољ но. 064/997-79-09.
(263108)

ДЕ ТЕ ЛИ НА, пра си ћи на
про да ју. Ми ћа, 064/303-
28-68. (263372)

КО ЗЈИ сир, мле ко, су рут ка
и пра си ћи. 063/838-67-02,
064/217-79-22, 013/263-
81-21. (263138)

КА ЗАН за ра ки ју, ло жи -
шта, та бар ке, дна, ме ша чи,
лу ле. 331-586, 063/805-74-
60. (262356)

БА ЛИ РА НА де те ли на, пра -
си ћи на про да ју. Ми ћа,
064/303-28-68. (263099)

ПРО ДА ЈЕМ за мр зи вач са
фи о ка ма и алат за кла ње
сви ња. 062/655-244.
(263493)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и
оста ле ку хињ ске еле мен те.
Ку хи ња 10.000 ди на ра но -
ва. 374-568, 063/773-45-
97. (263504)

КРЕ ВЕТ ме тал ни, бол нич -
ки, по де сив за се де ње/ле -
жа ње, 18.000 ди на ра.
063/894-84-23. (263529)

ПРО ДА ЈЕМ до ма ћу жи ви -
ну: ко ко шке, пат ке, му та ве,
па чи ћи, гу ске, мор ке.
063/894-84-23. (263529)

ПРО ДА ЈЕМ тр пе за риј ски
сто и шест сто ли ца, ма сив,
до го вор. Teл. 063/713-52-
59. (2637190)

УЏ БЕ НИ КЕ за V, VI, VII и
VIII раз ред. Ком плет но.
063/814-26-27. 

МАН ГУ ЛИ ЦЕ де бе ле, од
100 – 150 кг, пра сад ман -
гу ли це од 25-30 кг, це на
2.5 евра. 064/552-59-49.
(263545)

ШЉИ ВА, кру шка, бре сква
за ра ки ју, про да јем и до во -
зим. Тел. 061/142-23-69.
(263553)

ПРО ДА ЈЕМ пра сад и јаг -
њад. 064/611-37-09.
(263555)

ЈА РИ ЋИ на про да ју.
013/312-443, 063/766-51-
92. (263556)

ПРО ДА ЈЕМ пла сте ни ке 5,5
х 20 и 8 х 25. 062/885-41-
07. (263574)

ПРО ДА ЈЕМ ста ри цреп ки -
кин да 272, ма ла ки кин да.
Тел. 064/612-81-40.
(263576)

НА ПРО ДА ЈУ фри жи дер,
за мр зи вач и сме де ре вац.
013/311-886, 061/250-12-
28. (263783)

ПРО ДА ЈЕМ но ва два кре -
ве та 200 х 90. 064/370-79-
47. (263784)

ПРО ДА ЈЕМ по лов не са ло -
нит пло че. 066/633-66-71. 

МА ШИ НА за одва ја ње ко -
шти ца из во ћа. 064/201-
72-16. (263772)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не
ТА пе ћи са до ста вом и
мон та жом. Има мон све ве -
ли чи не, при хва та мо ста ре
за ре мон то ва ње. 063/705-
18-18, 335-930. (263665)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не
ТА пе ћи од 2 до 6 кв, до -
ста ва, мон та жа, га ран ци ја.
064/366-57-87. (263665)

ПВЦ ке се свих вр ста пла -
сти ка. Гро бљан ска 5., Вој -
ло ви ца. (263671)

ПРО ДА ЈЕМ гроб ни цу на
Ста ром ка то лич ком гро -
бљу. Тел. 355-970. 

КА ЗАН за пе че ње ра ки је
из да јем. Ду ле. 064/163-58-
85. (263558)

МА ЛО ко ри шћен шпо рет,
фри жи дер, дво сед, брач ни
кре вет, ТВ сто, клуб сто,
те пих и оста ло. 066/33-
892. (263610)

ПРО ДА ЈЕМ: је чам, пше ни -
цу и три ти кал. Тел.
064/129-45-43. 
(263627)

АГРЕ ГАТ хон да 5 кв, кул -
ти ва тор 506, пен та че твор -
ка од лич на. 060/304-54-50.
(263644)

ПРО ДА ЈЕМ ку хи њу, го ди ну
да на ста ру. 063/801-60-43.
(263757)

ПРО ДА ЈЕМ две кр ма че за
кла ње и пра си ће. 064/940-
83-09. (263787)

ПРО ДА ЈЕМ по лов ну веш-
ма ши ну го ре ње. 013/632-
995. (263788)

ЈА ГАЊ ЦИ 300 ди на ра. 
Ја бу ка. 062/108-77-03.
(263794)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе,
фри жи де ре, за мр зи ва че,
веш-ма ши не и оста ли от -
пад. 063/101-11-47,
064/158-44-10. (261590)

КУ ПУ ЈЕМ фри жи де ре, за -
мр зи ва че, ста ро гво жђе,
веш-ма ши не и оста ли от -
пад. 064/158-44-10,
063/101-11-47.  (263331)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе,
аку му ла то ре итд. 061/322-
04-94. 

КУ ПУ ЈЕМ при ко ли цу (тра и -
лер), за ча мац, пе ца ро шки,
мо же и не ре ги стро ва на,
али ла ки ше оште ће на.
066/511-58-30. (263519)
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ПАН ЧЕ ВО, цен тар, ку ћу-
стан 67 м2, укњи же но, вла -
сни штво. 063/765-65-63,
061/295-40-40. 

СТА РА МИ СА, плац 601 м2,
стру ја, во да, те ле фон, из ла -
зи на две ули це. 064/418-
45-66. (263056)

МРА МО РАК, хит на про да ја
или за ме на ком фор не ку ће.
069/255-87-86. (262885)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Ива но ву,
29. но вем бра бр. 80.
062/415-359. (262567)

ПРО ДА ЈЕМ укњи же ну ку ћу,
Те сла, две је ди ни це, 170 м2,
3.8 ари, сре ђе на. 063/743-
03-71. (262424)

КУ ПО ПРО ДА ЈА ТА пе ћи,
по прав ка, фар ба ње, от куп
ста рог гво жђа. 062/150-68-
54, 066/900-79-04.
(263521)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор де ње,
ме да ље, но вац, са то ве, пен -
ка ла. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-14-
77. (263575)

КУ ПУ ЈЕМ: пер је, ста рин ски
на ме штај, сли ке, са то ве,
ста ри но вац, ста ре си фон
фла ше, би жу те ри ју, ста ре
играч ке, ста ро по кућ сво.
063/705-18-18. (263665)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе,
фри жи де ре, веш-ма ши не,
те ле ви зо ре, ба кар, ме синг.
061/231-77-93. (263781)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе,
алу ми ни јум, ба кар, ме синг,
фри жи де ре, за мр зи ва че.
061/206-26-24. (263781)

ХИТ НО про да јем ку ћу
Стре ли ште,  98 м2 , пар кет,
ЦГ, га ра жа, по друм, вла -
сник. 064/162-46-87 (СМС)

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа Стре ли -
ште, вла сник. 062/816-16-
46 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ле пу спрат ну
ку ћу ши ри цен тар. 066/937-
00-13 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ле га ли зо ва ну
ку ћу на Ку де љар цу, на 9
ари пла ца. 064/040-82-72. 

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, по љо при -
вред но зе мљи ште, 30 ари,
до зво ље на град ња, Брат -
ства је дин ства, дру ги про -
сек. 366-234. (262471)

ПЛАЦ по вр ши не 40 ари, у
пр вом пр о се ку Брат ства је -
дин ства. 064/832-46-38.
(263275)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ку де -
љар цу. 062/976-85-76.
(263323)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Омо љи -
ца, 6 ари, ета жно гре ја ње
на др ва. 064/168-84-32,
013/618-652. (263177)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ку ћа 95 м2,
по друм, га ра жа, шу па
(огрев), 3 ара. 064/407-73-
77. (И)

СТА РА ку ћа, 10 ари пла ца,
Стар че во. 064/167-75-93.
(263491)

КУ ЋА, Те сла, екс тра ло ка -
ци ја за при ва тан би знис,
ин ве сти то ре и ста но ва ње.
066/001-050. (263487)

ИВА НО ВО, ма ња ста рин -
ска ку ћа, као ет но, са вр -
том и воћ ња ком, ком фор -
на, ле га ли зо ва на. Иде ал на
за од мор на се лу. Тел.
063/372-428. (263476)

ХЕК ТАР гра ђе вин ског зе -
мљи шта, се вер на зо на, ин -
фра струк ту ра, са мо 16.000
евра. 063/894-84-23.
(263529)

КУ ЋА, Ба ва ни штан ски пут,
160 м2, на 21 ар пла ца.
061/205-47-56. 
(263531)

КУ ЋА, Ба ња Вруј ци, 60 м2,
6 ари, про да јем/ме њам.
064/955-51-85. (263539)

ПРО ДА ЈЕМ ба шту са ку ћи -
цом на Ка ра у ли, ри бар ска
37. Тел. 064/903-70-73.
(263543)

НА ПРО ДА ЈУ укњи же ни
гра ђе вин ски пла це ви.
Стре ли ште. 064/119-04-31.
(263567)

КУ ЋА, Ца ра Ду ша на, 90 м2,
2 ара, 86 м2 пла ца, 50.000
евра. Зва ти од 18 до 20 са -
ти. 064/832-13-35.
(263568)

БА ВАН ШТАН СКИ пут, 56
ари, ви кен ди ца, по моћ не
про сто ри је, воћ њак, стру ја,
во да, до пу та. 064/280-60-
53. (263607)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ба ва -
ни штан ском пу ту 15,5 ари,
по вољ но. 062/885-41-07.
(263574)

ПЛАЦ 4 ара, 8.000 евра,
ба ра ка слу жи ла за ста но -
ва ње 200 евра. 069/213-97-
37. (263579)

МЕ ЊАМ 18 ари пла ца на
Ку де љар ском на си пу за
гар со ње ру. 
Тел. 064/951-75-67.
(263580)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут,
но ва ку ћа, укњи же на, 5
ари, 26.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(263581)
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ВОЋ ЊАК 20 ари, у зо ни
град ског гра ђе винск го зе -
мљи шта, Но во се љан ски пут
169, во да, стру ја, из ла зи на
На дел. 064/866-21-18.
(263583)

ПО ЛО ВИ НА спрат не ку ће
80 + 40 м2, по вер ти ка ли,
60.000, до го вор, лич но.,
064/584-75-39. (263584)

ИВА НО ВО, ку ћа, Вој во ђан -
ска 71. 013/629-343,
063/763-62-12, зва ти од 14
до 16 са ти. (263589)

МАР ГИ ТА, пет ари пла ца,
ко му нал но опре мљен са
ста ри јом ку ћом 110 м2.
065/357-81-38. (263596)

ОМО ЉИ ЦА, 6.5 ари, по -
моћ ни објек ти 1/1, усе љи -
ва. 064/961-00-70.
(263598)

БА ВАН ШТАН СКИ пут, 56
ари, ви кен ди ца, по моћ не
про сто ри је, воћ њак, стру ја,
во да, до пу та. 064/280-60-
53. (263606)

ДЕ ВО ЈАЧ КИ бу нар, ви кен -
ди ца-ку ћа, 200 м од цен -
тра, ле га ли зо ва но.
061/206-30-46. ((263617)

КУ ЋА, 100 м2, са по моћ -
ним објек ти ма, 4 ара пла -
ца, 31.000 евра, 1/1, Ко за -
рач ка 10. Тел. 063/804-07-
85. (2631039

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу без по -
сред ни ка, Пан че во, Но во -
се љан ски пут, 80 м2,.
063/153-37-70. ()263625)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у Вој ло -
ви ци, од 124 м2 и 4 ара
пла ца. 064/537-75-16.
(263639)

ПРО ДА ЈЕМ воћ њак, уре -
ђен, 18 ари, 1/1, Ку де љар -
ски на сип. 063/472-669.
(263657)

МО НА ЖНА ку ћа 70 м2, но -
ва, усе љи ва, 3 ара пла ца,
19.000 евра, Ко за рач ка 10.
Тел. 063/804-07-85.
(263103)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, ку ћа 120 +
70 м2, 8 ари пла ца.
063/256-207. (263671)

КУ ЋА, цен тар, бру то 160
м2, не то 120 м2, вла сник
1/1, при ват но вла сни штво,
37.999. Тел. 064/005-25-
20. (263672)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну ку ћу,
Мак си ма Гор ког, плац 3.8
ара. 063/301-360. (263673)

ДО ЛО ВО, ку ћа на про да ју.
061/696-38-78. (263686)

КУ ЋА, ста ри ја, Осло бо ђе -
ња 44, про да јем 3,2 ара,
вла сник. 062/465-777.
(263672)

ОМО ЉИ ЦА, но ва ку ћа 94
м2, 5,25 ари, дво соб на, из -
ла зи на По ња ви цу, 27.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (263710)

ХИТ НО ку ћа, Гор њи град,
80 м2, на три ара. 065/513-
87-30. (263716)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Вој ло ви -
ци, две стам бе не је ди ни це,
ЦГ. 062/348-137, 013/348-
137. (263669)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са окућ -
ни цом, ле га ли зо ва но, Гло -
гоњ, Осло бо ђе ња 116. Тел.
063/886-85-48. (263785)

КУ ЋА цен тар, но ва лук су -
зна, за са др жа јан жи вот и
кре а ти ван би знис, вла сник,
176 м2, 125.000, до го вор.
063/156-44-20. (263744)

НА ПРО ДА ЈУ 25 ари под
во ћем, ви кен ди ца, Ри бар -
ска, Пан че во. 064/447-53-
97. (263753)

ЈА БУ КА, на про да ју је дан
хек тар зе мље. Тел.
063/173-23-84. (263770)

КУ ЋА, Ку де љар ски на сип,
140 м2, ле га ли зо ва на, два
ста на (но во град ња), Бе о -
град, Бра ће Јер ко вић.
061/590-24-70. (263773)

ПРО ДА ЈЕМ усе љи ву ку ћа,
ста ра Ми са. Тел. 069/223-
24-25. (263762)

СА ЛОН СКА ку ћа 1/1, на
3,15 ари, Мак си ма Гор ког
60-а. 063/771-46-98.
(263780)

УЖИ цен тар, 130 м2, 5 ари,
пре ле па ку ћа за ужи ва ње,
65.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (263581)

ПЛАЦ 40 ари са ку ћом на
Ка ра у ли, стру ја, во да, га -
ра жа. 064/205-53-32.
(263756)

ТЕ СЛА, ку ћа 55 м2, 1.84
ара, 36.000, до го вор.
(242), „Ква рт”, 064/125-62-
67, 346-392. (263776)

ГОР ЊИ ГРАД, ку ћа 80 м2,
3.8 ари, но ви ја, 52.000, до -
го вор. (242), „Ква рт”,
064/125-62-67, 346-392.
(263776)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу бли зу ка -
фа не „Ацин ранч” или за -
ме на у Пан че ву и ТА пећ.
069/274-81-21, 013/377-
715., (263777)

КУ ЋА, Стар че во, 95 м2,
ком плет но ре но ви ра на,
вла сник, 1/1. 064/348-05-
68 (263784)

КУ ЋА, стан, ком плет но ре -
но ви ра на, 7. ју ла, до го вор.
064/424-71-26. (263786)

ОМО ЉИ ЦА, плац 11.5 ари,
стру ја, во да, га ра жа, за по -
чет обје кат. 064/260-05-34.
(263796)

ТА МИШ КА ПИ ЈА, гар со ње -
ра, II спрат, 34 м2 + оста -
ва, 32.000 евра, вла сник,
по глед на Та миш. 063/338-
332 (СМС)

ТА МИШ КА ПИ ЈА,  нов,
тро и по со бан, III спрат, 72
м2+оста ва, 66.000 евра,
вла сник, по глед на Та миш.
063/338-332 
(СМС)

ДВО СО БАН стан сре ђен
про да јем, Гор њи Град.
060/359-54-39 
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ леп дво со бан
стан , Ко теж 1 и 2, ста но ве
на Те сли, свих струк ту ра.
066/937-00-13 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан стан,
Те сла, Авив, I, ЦГ, те ра са.
062/112-33-70 (СМС)

ТЕ СЛА: тро со бан, ЦГ, IV
спрат, 80 м2, те ра се, усе -
љив, вла сник. 013/331-079,
063/770-45-55. (260945)

СТАН Ми са, 66 м2, 23.500,
34 м2, 13.500. 063/377-835.
(262828)

СТАН од 70 м2, про да јем
по вољ но, мо гућ до го вор.
Тел. 064/276-04-08.
(263408)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни стан
до ули це, Жар ка Зре ња ни -
на, вла сник. 061/382-88-
88. (263139)

ПРО ДА ЈЕМ ло ка ле у цен -
тру гра да у за вр шној фа зи,
мо же као стан. 060/634-
01-26. (263184)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по со бан
стан у цен тру Пан че ва.
060/505-54-25. (2634989

НО ВА МИ СА, стан 85 м2,
сре ђен. Про да јем.
063/272-594, 063/225-928. 

ХИТ НО про да јем стан, до -
го вор, екс тра ме сто.
064/159-99-45, 064/386-
92-86. (263524)

56 КВМ, цен тар, пре ко пу та
Су да, 12. спрат, 32.000
евра. Око це не до го вор са
вла сни ком. 062/353-688. (и)

ЦЕН ТАР, 47 м2, II спрат,
лифт, пар кинг, но ва град -
ња, гас, укњи жен, вла сник.
063/449-798. (263553)

СТАН, Те сла, бли зи на Авив
пар ка. 39 + 26 м2, 26.000
евра. 069/507-08-88.
(263540)

ПРО ДА ЈЕМ ре но ви ран
стан, 54 м2, Те сла и ча со ви
не мач ког, про фе сор ка.
Тел. 064/208-91-21.
(263549)

ДВО И ПО СО БАН стан, 64
м2, стро ги цен тар. 063/172-
50-19. (263551)

КО ТЕЖ 1, 61 м2, ЦГ, I, усе -
љив, Ра до ва згра да. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(263581)

СО ДА РА, 61 м2, ЦГ, V, пре -
леп, по глед на Та миш,
37.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (263581)

СТАН у цен тру Стар че ва,
улич ни део ку ће, 65 м2, са
по моћ ним објек ти ма, ба -
штом. 063/774-62-13. 

ДВО СОБ НИ, 55 м2, Те сла,
32.000; Стре ли ште, Те сла,
28.000. (324), „Ме диа”,
315-703, 064/223-99-20.
(263630)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 49 м2,
24.000; Те сла, Ми са, јед но -
и по со бан, 25.000.  (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (263630)

ЈЕД НО СОБ НИ, 40 м2, Стре -
ли ште, 23.000; 7. ју ли, усе -
љив, 16.500.  (324), „Ме -
диа”, 315-703, 064/223-99-
20. (263630)

ХИТ НО стан на Ко те жу 2,
74 м2, 45.000 евра.
063/858-47-53. (263631)

ХИТ НО, лукс стан у цен тру,
136 м2, 85.000 евра.
(263631)

ЈЕД НО СО БАН, ве ли ки 44
м2, ЦГ, Стре ли ште, усе љив
од мах. (470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(263646)

ДВО СО АН, Со да ра, од
28.000 евра. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-71.
(263646)

ДВО СО БАН, Ко теж, ЦГ, од
30.000 евра.  (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-71.
(263646)

ДВО И ПО СО БАН, Со да ра,
од 38 .000 евра.  (470),
„Ди ва”, 345-534, 064/246-
05-71. (263646)

ТЕ СЛА, тро со бан, 69 м2,
две те ра се, ТА, IV, 29.000,
до го вор. (49), „Му станг”,
064/151-18-93. (263648)

СТРО ГИ цен тар, ду плекс,
44 + 15 м2, те ра са, II, TA,
31.000. (49), „Му станг”,
064/151-18-93. (263648)

КО ТЕЖ 2, 60 м2, V, 37.000,
до го вор. (636), „Стре ли ште
не крет ни не”, 069/196-96-
05. (263656)

КО ТЕЖ 2, III, 54 м2,
33.500, до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (263656)

ЦЕН ТАР, 47 м2, IV, 33.000,
хит но, до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (263656)

СА МАЧ КИ, 25 м2, ПР,
15.500. (636), „Стре ли ште
не крет ни не”, 069/196-96-
05.  (263656)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 54 м2, I,
35.000, но во град ња. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (263656)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 74 м2, III, ЦГ,
36.000. (636), „Стре ли ште
не крет ни не”, 069/196-96-
05. (263656)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 60 м2, III,
58.000, но во град ња, сма рт
блок. (636), „Стре ли ште
не крет ни не”, 069/196-96-
05.  (263656)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 100 м2, ПР,
че тво ро со бан, ЕГ, 42.000.
(636), „Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-05.
(263656)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Со да -
ри, тро со бан, 74 м2, I
спрат, ЦГ. Вла сник. Тел.
064/616-47-67. (2366669)

ЦЕН ТАР, јед но со бан, IV,
ЦГ, 39 м2, 24.000. (353),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (263684)

НО ВА МИ СА, јед но и по со -
бан, II, 46 м2, ТА, 20.000.
(353), „Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (263684)

СО ДА РА, јед но и по со бан,
II, 45 м2, ЦГ, 25.500. (353),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (263684)

СО ДА РА, дво со бан, 56 м2,
ЦГ, VI, 27.000. (353), „Пре -
ми ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (263684)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, III, 57
м2, ЦГ, 31.500. (353), „Пре -
ми ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (263684)

МАР ГИ ТА, јед но и по со бан,
ВПР, 42 м2, гас, ПВЦ,
27.000. (353), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-30.
(263684)

МЛА ДОСТ, 71 м2, I, тро со -
бан, 33.000, ло кал, Ка ра -
ђор ђе ва, 14 м2, 14.000.
063/864-06-52. (263688)

ВОД НА ЗА ЈЕД НИ ЦА, дво -
со бан, ТА, III, 28.000; Пе -
пе ља ре, тро со бан, ЕГ, ВП,
27.000. „Лајф”, 061/662-
91-48. (263687)

СО ДА РА, сре ђи ван тро со -
бан, ЦГ, 42.000 и ТА,
40.000; дво и по со бан по -
глед на  Та миш, ЦГ, 40.000.
„Лајф”, 061/662-91-48. 

СТРО ГИ цен тар, дво со бан,
II, ЦГ, лифт, 40.000; Со да -
ра, дво и по со бан, сре ђен,
IX, 32.500, IX, 32.500.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(263687)

СТРО ГИ, цен тар, дво со бан,
II, ЦГ, лифт, 40.000; Со да -
ра, дво и по со бан, сре ђен,
IX, 32.500. „Лајф”,
061/662-91-48. (263687)

ТЕ СЛА, дво со бан, 61 м2,
VII, ЦГ, 29.000, до го вор.
(49), „Му станг”, 062/226-
901. (263690)

ЦЕН ТАР, тро со бан, са лон -
ски, II, TA, 76 м2, 42.000.
(49), „Му станг”, 062/226-
901. (263690)

ЦЕН ТАР, дво ри шна гар со -
ње ра, 20 м2, ТА, 9.000.
(49), „Му станг”, 062/226-
901.  (263690)

СО ДА РА, тро со бан, 75 м2,
ЦГ, VI, до бра згра да, два
лиф та, 38.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(263690)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОНУДА



ПРО ДА ЈЕМ ло ка ле у Бра ће
Јо ва но вић, 17 м2, раз ра ђен.
062/885-41-07. (263574)

ИЗ ДА ЈЕМ ло ка ле, 100, 150,
200, 250 м2. 060/312-90-00.
(263701)

У СТА РОЈ Утви из да јем
згра ду 206 м2 за ви ше на -
ме на (сме штај рад ни ка,
кан це ла ри је. Тел. 063/233-
558. (263694)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, Све тог Са -
ве 67. 064/668-87-38.
((263729)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код Ау то -
бу ске ста ни це. 063/725-71-
70. (263702)

ПО ТРЕ БАН рад ник са ис ку -
ством за рад на от па ду.
065/551-17-22 (СМС)

ПО ТРЕБ НИ во за чи Б или Ц
ка те го ри је у ди стри бу ци ји
пи ца Weifert. Кон. Тел.
062/446-285 (СМС)

СУР „Ђе рам” тра жи  ку ва -
ри цу са ис ку ством.
013/631-872, 062/478-394.
(263629)

ПО ТРЕ БАН му шко-жен ски
фри зер/фри зер ка.
064/380-55-41. (263329)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це са ис -
ку ством за рад на ин ду -
стриј ским ши ва ћим ма ши -
на ма. 064/110-16-66.
(263380)

ПО ТРЕ БАН во зач са ис ку -
ством и до зво лом за ка ми -
он (Ц ка те го ри је).

Сто ва ри ште „Го ли ја” Пан -
че во. 013/252-06-64 (ф)

ПО ТРЕ БАН во зач Б ка те го -
ри је за ди стри бу ци ју штам -
пе. Зва ти од 9 до 15 са ти.
069/867-72-07. (262657)

ПО ТРЕБ НЕ же не за рад у
ку хи њи, ће ваб џи ни ци „Ха -
ло Ле ско вац”. 063/897-55-
04. (262738)

ПО ТРЕБ НИ мом ци и де вој -
ке за рад на шал те ру и на
ро шти љу, ће ваб џи ни ци
„Ха ло Ле ско вац”. 063/897-
55-04. (262738)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај” по тре -
бан во зач. 063/820-87-61.
(263002)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦИ „Би -
бац”, по тре бан рад ник са
ис ку ством. 066/001-050.
(261652)

ПО ТРЕБ НИ фи зич ки рад -
ни ци. Ја ви ти се на тел.
065/203-32-56. (263503)

ПО ТРЕБ НО осо бље за про -
из вод њу и про да ју у пе ка -
ри. CV сла ти на mail: peka-
rasmiljanic@mts.rs или на
адре су  Иве Кур јач ког 87.
(263534)

ДОО „Ау то оа за”, сер вис и
про да ја аку му ла то ра, по -
тре бан рад ник. 062/317-
028. (263550)

ПО ТРЕБ НА же на за чу ва ње
дво је де це. 061/320-38-27.
(263557)

ПО ТРЕ БАН рад ник за рад
на бу вља ку. 065/368-34-45.
(263561)

ПО ТРЕБ НИ во за чи Д ка те -
го ри је. Ин фо на тел.
066/371-101. (ф)

КА ФЕУ „Па ци фи ко” по -
треб не ко но ба ри це.
060/319-05-77, 061/236-32-
87. (263623)

РЕ СТО РА НУ „Poco-Loco”
по треб ни: ку вар, пе кар, по -
моћ не рад ни це и рад ни ци у
про да ји. 013/355-222.
(263636)

ПЕ КА РИ по треб на про да -
ва чи ца. Тел. 063/193-75-
30. (266654)

РА ДИМ про фе си о нал но
ма са жу ре лакс, те ра пе ут -
ску. Тел. 064/00055-39.
(263655)

ФАСТ ФУ ДУ „Грил бум”,
по треб не же не за рад на
ро шти љу. 064/323-92-77.
(263636)

ПО ТРЕБ НИ ко но ба ри и
спре ма чи це у објек ту за
сме штај, до 40 го ди на.
060/043-52-98. (263709)

ПО ТРЕ БАН рад ник за рад у
про дав ни ци, ноћ на сме на.
Зва ти од 14 до 18 са ти.
063/550-166. (263697)

ПО ТРЕ БАН рад ник за рад
на пар кин гу у Мак си ју.
064/699-66-99. (263697)

ПО ТРЕ БАН рад ник и мај -
стор у про из вод њи на ме -
шта ја. 064/510-87-14.
(2637309

РЕ СТО РА НУ до ма ће ку хи -
ње по треб не ко но ба ри це за
стал ни рад ни од нос. Тел.
064/349-93-43. (263736)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца са ис -
ку ством за пре храм бе ну
про дав ни цу. 062/493-580.
(263741)

ПО ТРЕБ НА ку ва ри ца и ко -
но ба ри ца. „Ви на ри ја Ђу -
рић”, 063/329-340.
(263746)

ПО ТРЕ БАН сер ви сер бе ле
тех ни ке. Сер вис „Го ре ње”,
063/329-340. (263746)

РЕ СТО РА НУ „Rojal Burger”
у „Авив пар ку” по треб ни
ку ва ри и ко но ба ри. Тел.
063/216-788. (263749)

СА ЛО НУ на ме шта ја по тре -
бан про да вац. По жељ но ис -
ку ство и нео п ход но по зна -
ва ње ра да на ра чу на ру
(word, exel). CV до не ти
лич но у су бо ту, од 10 до 14
са ти, Ул. Вој во де Пе тра Бо -
јо ви ћа 12. (263790)

BEDEM ENERGY SOLUTI-
ONS d.o.o.  по тре бан во зач
те рет ног во зи ла са ADR-
om, TAHO karticom, во зач -
ком до зво лом Ц и Е ка те го -
ри јом и ми ни мум  две го -
ди не рад ног ис ку ства. Кон -
ку крс је отво рен до 9. ав гу -
ста. При ја ве на 060/663-
64-63. (263796)
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КО ТЕЖ 1, дво со бан, ква ли -
те тан, из во ран, IV, лифт,
58 м2, ЦГ, 34.000.  (49),
„Му станг”, 062/226-901.
(263690)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, ВП, 57
м2, 30.000 фик сно. (49),
„Му станг”, 062/226-901.
(263690)

ЦЕН ТАР, ве ли ки дво со бан,
74 м2, II, са лон ски, ква ли -
те тан, ЕГ, 36.000. (49),
„Му станг”, 069/226-66-58.
(263690)

ТЕ СЛА, тро и по со бан, ВП,
77 м2, ЦГ, до бар, 45.000.
(49), „Му станг”, 069/226-
66-58. (263690)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, ВП,
ЦГ, 58 м2, 32.000. (49),
„Му станг”, 069/226-66-58.
(263690)

КО ТЕЖ 2, ма њи дво и по со -
бан, 60 м2, V, ЦГ, 36.000.
(49), „Му станг”, 069/226-
66-58. (263690)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Ко те жу
1, пр ви спрат, 54 м2.
061/169-87-92. (263766)

НОВ тро со бан стан од 57
м2, пре ко пу та „Ави ва”.
065/800-90-04. (263782)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 62 м2,
VII спрат, ЦГ, до го вор.
063/185-26-95. (263704)

ПРО ДА ЈЕМ згра ду 1650 м2,
10 ари пла ца, мо же за ме -
на. 064/143-52-98.
(263701)

МИ СА, 37 м2, јед но со бан,
20 м2 те ра се, III, 20.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (263710)

ТЕ СЛА, 38 м2, јед но и по со -
бан, нов, ВП, ЦГ. 060/551-
64-50. (263710)

ЦЕН ТАР, 2.0, 74 м2, 33.000;
ши ри цен тар, 1.0, 33 м,
16.000, Ко теж 1.0, 33 м,
12.000. (338), „Јан ко вић”,
348-025. (263720)

НО ВА МИ СА, 43 м2, I, јед -
но и по со бан, но во град ња
хит но, 21.500. „Го ца”,
063/899-77-00. (263721)

СО ДА РА, 74 м2, тро со бан,
леп, хит но, 37.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (263721)

СТРО ГИ ЦЕН ТАР, тро со -
бан, 80 м2, II, ЦГ, дво стран,
64.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (263696)

НОВ стан, Ла ва Тол сто ја,
дво стран, тро со бан, I, ЦГ,
усе љив, 880 евра/ква драт.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (263696)

ТЕ СЛА, јед но и по со бан, 38
м2, III, ЦГ, 22.000.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (263696)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, 38 м2, јед но и -
по со бан, IV, TA, сре ђен,
22.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (263696)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни јед -
но со бан стан у цен тру.
060/721-21-04. (263751)

ЦЕН ТАР, стан 55 м2, дво со -
бан, 36.000, хит но. „Го ца”,
063/899-77-00. (263743)

КО ТЕЖ 2, 60, дво со бан,
леп, хит но, 35.500. „Го ца”,
063/899-77-00. (263743)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Те сли,
53 м2, ЦГ, лифт, вла сник.
063/250-416. (263577)

НА ПРО ДА ЈУ гар со ње ра,
18 м2, у цен тру гра да. Пот -
пу но ре но ви ра на. 063/107-
34-03, 064/247-76-64.
(263578)

ПРО ДА ЈЕМ стан 48 м2, Ка -
ра ђор ђе ва 13, 40.000 евра.
066/235-752. (263774)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 56 м2, II, ЦГ,
28.000, до го вор. (242),
„Ква рт”,064/125-62-67,
346-392. (263776)

КО ТЕЖ 1, 57 м2, I, 35.000,
до го вор.(242), „Ква -
рт”,064/125-62-67, 346-
392. (263776)

ЦЕН ТАР, леп стан, 55 м2, I
спрат, ТА, 27.000. 063/253-
593. (263783)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ду плекс, 170
+ 70 м2, 70.000 евра.
060/535-94-49. (263793)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве, ку ће
на свим ло ка ци ја ма. (679),
„Трем 01”, 063/746-79-95м
963/836-23-83. (263581)

ПО ТРЕБ НЕ не крет ни не на
свим ло ка ци ја ма гра да.
(636), „Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-05.
(263656)

ПО ТРЕ БАН не на ме штен
стан за из да ва ње, 60 м2 и
ве ћи. Ши ри цен тар.
064/105-59-91. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе за рад ни ке
и сам це. 064/305-73-01.
(263495)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан на
Но во се љан ском пу ту. Тел.
064/390-34-91. (263477)

ЈЕД НО И ПО СО БАН стан,
Ми ха и ла Обре но ви ћа 10-
б/6 код Мак си ја, бив ша
Про ле тер ска.  Тел. 371-
216, 371-291. (263485)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан и
дво со банс тан, но во са гра -
ђе ни, лукс опре мље ни, Све -
тог Са ве 133. 065/283-53-
01. (263500)

ИЗ ДА ЈЕМ стан са гре ја њем
на Те сли, I спрат, 62 м2.
069/291-02-07. (263501)

ИЗ ДЈЕМ на ме штен стан на
но вој Ми си. 063/839-56-81,
013/370-398. (263506)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, ку ћа, цен -
тар. 064/140-52-81.
(263512)

ИЗ ДА ЈЕМ фул на ме ште ну
гар со ње ру, пре ко пу та
„Авив пар ка”, ду же вре ме,
ЦГ. 066/494-900. (263514)

ПО ТРЕБ НА на ме ште на гар -
со ње ра бли же цен тра. Тел.
061/181-19-09. (263518)

ТА МИШ ка пи ја, не на ме -
штен, 30 м2, II, ЦГ, 100
евра. (636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-05.
(263656)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 56 м2, V
спрат, по лу на ме штен, 120
евра. (636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-05.
(263656)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу пра зну, ета -
жно гре ја ње. 066/807-10-
40. (263612)

СТАН за рад ни ке на но вој
Ми си. Тел. Л371-677.
(263621)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на ме -
штен стан у цен тру Пан че -
ва. 063/663-628. (263616)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу са за јед нич -
ком упо тре бом ку хи ње и
ку па ти ла. Тел. 060/031-07-
26. (263634)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру, ле по
на ме ште ну, за се бан улаз,
но ва Ми са. 013/373-027,
062/161-48-74. (263640)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру, у цен тру, са ЦГ,
кли ма, ин тер нет и ка блов -
ска. 063/118-22-09.
(243659)

РЕ НО ВИ РАН дво со бан
стан, 56 м2, Со да ра, 140
евра. 063/868-02-06.
(263678)

ПО ЛУ НА МЕ ШТЕН дво со -
бан стан, Ко теж 2, зва ти
по сле 16 са ти. 062/117-63-
62. (263670)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шну ку ћу
тро соб ну, по лу на ме ште но,
мир но, цен тар, Жар ка Зре -
ња ни на. 061/295-40-84.
(263683)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру сам цу
или са ми ци. Тел. 060/761-
11-81. (263758)

ИЗ ДА ЈЕМ или про да јем ку -
ћу, 160 м2, у ши рем цен тру.
065/335-32-37. (263759)

ИЗ ДА ЈЕ се на ме ште на со ба
са ку па ти лом у цен тру.
063/761-03.56. (263711)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Те сли,
дво со бан, ТА, пра зан.
063/814-72-39. (263698)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на -
ме штен стан, пр ви спрат,
цен трал но гре ја ње, блин ди -
ра на вра та, Стре ли ште, 100
евра ме сеч но. Тел.
065/315-15-55. (263725)

ДВО И ПО СО БАН стан у
цен тру, по лу на ме штен, гре -
ја ње ТА. 060/131-29-08,
зва ти по сле 16 са ти.
(263727)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со бан
по лу на ме штен, гар со ње ру
на ме ште ну, цен тар, де по -
зит оба ве зан. 061/131-79-
04. (263745)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ло ка -
ле од 81 и 39 м2, цен тар
Стре ли шта. Тел. 064/267-
71-74. (262462)

ХИТ НО, ло кал 40 м2, из да -
јем код Зе ле не пи ја це, Ко -
чи на 1-а, по ред Ау то о пре -
ме „Мар ган”. 069/266-98-
20. (263482)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, из лог, 18
м2, но во град ња, изо ло ван,
кли ма, бли зу Мак си ја, до -
го вор. 063/752-04-00.
(263466)

ИЗ ДА ЈЕМ обје кат по го дан
за све де лат но сти. 063/257-
792. (263530)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни про -
стор 107 м2, Та миш ка пи ја
до ре ке. 063/338-332.
(263465)

ПО ТРЕ АН ма га цин, око
150 м2. 063/213-797.
(263603)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 45 м2 и
кан це ла риј ски про стор.
„Зве зда”, Сте ва на Шу пљик -
ца 88. 063/278-250.
(263610)

ИЗ ДА ЈЕМ ло ка ле 15 м2 и
25 м2, у про ла зу, Вој во де
Пут ни ка 29. 063/278-250.
8263610)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 30 м2, бли -
зу До ма омла ди не.
064/359-55-44. (263618)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 34 м2, ужи
цен тар, из лог, пар кинг.
062/830-10-73.(263624)

ИЗ ДА ЈЕМ сто ма то ло шку
ор ди на ци ју у Пан че ву.
061/209-18-00, 063/720-
73-96.  (263632)

ЦЕН ТАР, про да јем ор ди на -
ци ју са ста ном и вр том, ЦГ,
до го вор. 063/751-07-79, од
18 до 20 са ти. (263647)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал у Ж. Зре -
ња ни на, упо треб на, вла -
сник. 345-534, 064/246-05-
71. (263646)

НО ВА ХА ЛА, 220 м2, за из -
да ва ње, Но во се љаснки пут
94. 062/309-370. (263785)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал и пре ле по
уре ђен про стор за ор ди на -
ци ју, са лон, кан це ла ри ју, у
ши рем цен тру Пан че ва.
066/110-870. (263767)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, Жар ка
Зре ња ни на 25. Тел.
064/211-50-59. (263761)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал 21 м2,
угао Ка ра ђор ђе ва 15 и Бр.
Јо ва но ви ћа, 14.000.
065/849-71-94. (263774)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 30 м2 у
Ње го ше вој, не ка да шња оп -
ти ка „Ати на”. 063/815-44-
48. (263778)
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ДОО „Хи дро вод”, Пан че во
Ул. Бо ре Ши по ша 25 (То по ла, код Цр на мач ке)
013/341-292

тра жи
– ру ко ва о ца ба ге ром-ски пом
– во за ча Ц и Е ка те го ри је
– во до ин ста ла те ра
– зи да ра-те са ра
– фи зич ког рад ни ка
При ја ве од 8 до 14 са ти, рад ним да ни ма. До ћи лич но.

BEDEM ENERGY SOLUTI-
ONS d.o.o.  по тре бан  то чи -
лац за рад на га сној ста ни -
ци. Кон курс је отво рен од
9., ав гу ста. При ја ве на
060/663-64-63. (263796)

ШЉУ НАК,  пе сак се ја нац
од воз шу та ма лим ки пе ром,
до два ку би ка. 064/664-85-
31, 013/342-338 (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ ка зан за пе че ње
ра ки је, 120 ли та ра, са пре -
во зом и мон та жом.
063/315-381 (СМС)

ДУ БИН СКО пра ње на ме -
шта ја, те пи ха, ду ше ка, ау -
то мо би ла. На та ша, 361-
474, 060/361-47-41,
066/361-474. (262631)

ЦЕ ПАМ и се чем др ва на
ди зел. 063/833-12-14.
(262915)

ВАС ПИ ТА ЧИ ЦА у пен зи ји,
за чу ва ње де це у ве чер њим
са ти ма. 064/590-22-29.
(263005)

КО СИМ тра ву три ме ром
воћ ња ке, дво ри шта, по вољ -
но. Зо ран. 061/683-67-48,
064/438-12-46. (262771)

АЛУ, ПВЦ сто ла ри ја, ро лет -
не, ко мар ни ци, ве не ци ја не -
ри, тра ка сте за ве се, ра дим,
угра ђу јем, по пра вљам.
063/882-25-09. 

КА ЗАН за пе че ње ра ки је
из да јем. Ду ле. 064/163-58-
85. (262206)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: уград -
ња, одр жа ва ње во де, ка на -
ли за ци је, ка би не, сла ви на,
бој ле ра, ко тли ћа. 063/836-
84-76. (262136)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ
ра до ви, кре че ње, гле то ва -
ње, сто ла ри ја, ве о ма по -
вољ но. 064/280-26-
15.(262136)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР. По прав ке
бој ле ра, шпо ре та, раз вод -
них та бли, ин ди ка то ра, ин -
ста ла ци ја. Ми ћа, 064/310-
44-88. (262735)

НЕ ГО ВА ТЕ ЉИ ЦА, ме њам
пе ле не ди ско ве и на са те
ку вам. 060/421-05-91.
(263183)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи да ње,
бе то ни ра ње, ре но ви ра ње,
кро во ви, сти ро пор, ба ва лит
фа са де, кре че ње. 063/865-
80-49. (262498)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ
ра до ви. 065/842-84-29,
063/842-84-29. (263490)

ПАР КЕ ТАР, по став ка пар -
ке та, брод ског по да, ла ми -
на та, хо бло ва ње, фу го ва -
ње, ла ки ра ње ста рог пар ке -
та. 060/625-80-61.
(2634169

ТВ и са те лит ске ан те не:
мон та жа, ди ги та лиз ци ја ва -
шег ТВ-а и IPTV и ан те на
плус, СББ. 064/866-20-70.
(263513)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ко мар -
ни ци, ро лет не, ве не ци ја не -
ри, угра ђу јем, по пра вљам,
за ме на гурт ни. 064/181-25-
00. (253520)

ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи ће мо -
тор ном те сте ром сва ко др -
во ко је вам сме та. 063/369-
846. (263526)

КРО ВО ВИ, по прав ке, за ме -
на цре па, ле тви, ста рог
цре па и по став ке но вог
кро ва, цре па, ро го ви, па то -
ше ње, изо ла ци је, нај јеф ти -
ни ји у гра ду, пен зи о не ри ма
екс тра по пуст. 013/404-
560, 064/290-45-09,
061/348-20-00, 062/845-96-
26.  (263536) 

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР. Од гу -
ше ње ку па ти ла, ка на ли за -
ци је, во до вод не адап та ци -
је, за ме на вир бли, вен ти ла,
ба те ри је, са ни та ри је, при -
кључ ка во де и ка на ли за ци -
је. Од 0 - 24 са та, пен зи о -
не ри ма екс тра по пуст. До -
ла зим од мах. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-20-
00, 062/845-96-26.
(263536) 

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од гу -
ше ње ку па ти ла, ка на ли за -
ци је, во до вод не адап та ци -
је, за ме на ври бли, вен ти ла,
ба те ри ја, са ни та ри је, све за
во ду, 0-24 са та. Пен зи о не -
ри ма екс тра по пуст. До ла -
зим од мах. 013/348-139,
064/493-44-63, 063/811-74-
89. (263536) 

МО ЛЕР СКО-ФА СА ДЕР СКИ
ра до ви. Гипс, ке ра ми ка,
нај по вољ ни је у гра ду. Про -
ве ри те. 061/141-38-02.
(263547)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че ње, спу -
ште ни пла фо ни, по вољ но.
Пен зи о не ри ма по пуст.
061/626-54-06. (263547)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз се кун -
дар них си ро ви на, от куп бе -
ле тех ни ке. Јо ван, 061/615-
27-87. (263586)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске
услу ге. Алек сан дар.
064/157-20-03. (263586)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР СКЕ
услу ге, бр зо по вољ но и ква -
ли тет но. По зо ви те.
063/848-62-45 или
065/659-58-01. (263585)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре свла чи
на ме штај, са ис ку ством,
тра жи по сао. 064/120-77-
64. (263597)

НЕ ГА ста рих, бо ле сних и
ин ва лид них ли ца. 063/868-
04-51. (263601)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од гу -
ше ње су до пе ре, ку па ти ла,
адап та ци је, по прав ке, за -
ме не, по вољ но. 013/331-
657, 064/495-77-59.
(263637)

БРА ВАР-ЗА ВА РИ ВАЧ, мон -
та жа кон струк ци је, огра де,
над стре шни це... Ре па ра тур -
но за ва ри ва ње. 060/424-
29-93. (263635)

Фир ми из Пан че ва 

по треб ни рад ни ци, 
на ви ше по зи ци ја у про из вод њи.

Ис ку ство ни је по треб но.

CV по сла ти на: stampasistem@yahoo.com

ПОСАО

ПОТРАЖЊА



ја.  013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. 

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе
„Бом бон чић” – Бо рис –
ком би ји ма, ка ми о ни ма,
еки па рад ни ка, мон та жа,
де мон та жа, па ко ва ње ства -
ри, ку ти је за па ко ва ње, фо -
ли ја за за шти ту на ме шта ја.
Се ли те се без стре са!!! Бо -
рис, 013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. bom-
boncicb@gmail.com,
www.selidbe-bombon-
cic.com(263626)

УДО ВАЦ, уса мљен, 61/168,
тра жи уса мље ну, дру же -
ње/брак. 061/193-00-09. 

БА ЊА ВРУЈ ЦИ, по вољ но,
од ли чан сме штај, Сло ба.
064/438-12-35. (263201)

СО КО БА ЊА, апарт ма ни и
со бе, бли зу цен тра и Со ко
тер ме, но во. 061/636-08-
57, 063/768-32-68. www.so-
ko-banja.org. Зо ри ца 

ВР ЊАЧ КА БА ЊА, из да јем
ма њи дво со бан апарт ман
са те ра сом, нов и ле по
опре мљен, у апарт ман ском
на се љу, 200 ме та ра пре из -
во ра Сне жник. 066/624-04-
00. (262450)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у цен -
тру Зла ти бо ра, по вољ но.
063/709-44-97. (263193)

ПО ВОЉ НО ле то ва ње: Шу -
шањ, пун пан си он, пре воз,
со бе, апарт ма ни. 
064/193-15-92. (263571)

СО КО БА ЊА, из да јем
апарт ман у цен тру, це на по
до го во ру. 065/205-45-48,
Ви о ле та. (263592)

ПО ВОЉ НО из да јем: апарт -
ма ни хар мо ни ја Сто иљ ко -
вић. Сајт www.apartma-
ni.harmonija.sokobanja.
Тел. 018/837-717, 065/616-
81-97 (2636149

ВР ЊАЧ КА БА ЊА, из да јем
апарт ман, цен тар, кли ма,
те ра са, ин тер нет, пар кинг.
036/631-784, 
065/288-20-83. 
(263360)

СО КО БА ЊА, но ви апарт -
ма ни код пар ка Бо ри ћи.
Ре зер ви ши те на вре ме.
064/507-20-84, 
064/993-72-07. 
(263712)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ
ра до ви. 064/317-10-05,
062/976-18-42. (263613)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић”
Бо рис, све ре ла ци је по Ср -
би ји с ком би ји ма, ка ми о ни -
ма, еки па рад ни ка, ку ти је,
фо ли ја за за шти ту на ме -
шта ја, 0-24, сва ког да на и
не де љом. Бес пла тан до ла -
зак и про це на по сла. Пла -
ћа ње мо гу ће че ко ви ма и
пре ко ра чу на. Бо рис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
cicb@gmail.com, www.se-
lidbe-bomboncic.com
(263626)

СЕ ЛИД БЕ „Бом бон чић” –

Бо рис, ком би јем и ка ми о -
ном, Вој во ди на, Ср би ја, са
или без рад ни ка.  013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74.(263626)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић” –
Бо рис – ком би ји ма, ка ми о -
ни ма, про фе си о нал но, еки -
па рад ни ка, све ре ла ци је
по Ср би ји, от куп на ме шта -

ОЗБИЉ НА и од го вор на же -
на чу ва ла би и не го ва ла
ста ри ју осо бу. 065/624-76-
23. (263691)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, по -
прав ке, пре прав ке, бој ле ри,
сла ви не, вен ти ли, од гу ше ње
ка на ли за ци је од мах.
061/193-46-42. (263462)

СВЕ вр сте бра вар ских ра до -
ва, ка пи ја, огра да, те ра са,
над стре шни ца, ду го го ди -
шње ис ку ство, до го вор.
064/842-92-42. (263608)

ПАР КЕ ТАР, по став ка пар ке -
та, брод ског по да, ла ми на -
та, хо бло ва ње, фу го ва ње,
ла ки ра ње ста рог пар ке та.
060/476-81-55. (2634169

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ
ра до ви, ла ми нат, сто ла ри ја.
061/283-66-41, 062/156-02-
07.  (1263153)

МО ЛЕ РАЈ, фа са де, сто ла ри -
ја, гипс, об ра де око про зо -
ра, ком плет не адап та ци је.
063/893-39-94. (263668)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од гу -
ше ња ка на ли за ци је, адап та -
ци је ку па ти ла,

сер вис,  од мах, по вољ но.
013/377-930, 064/586-85-
39, 063/115-71-67. (263670)

КР ЧЕ ЊЕ ко ро ва три ме ром,
ко ше ње тра ве ко си ли цом.
Ши ша ње огра де, дво ри шта,
ви кен ди це. 061/301-49-58.
(263664)

ЧИ ШЋЕ ЊЕ олу ка, ви син ки
ра до ви, за ме на по ло мље ног
цре па. 065/535-24-56.
(263682)

КЛИ МА, уград ња, сер вис,
до пу на, по вољ но. 064/520-
48-980. (263791)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац,
од воз шу та ма лим ки пе ром
до два ку би ка. 065/334-23-
38. (263798)

КОМ ПЈУ ТЕ РИ: сер вис, чи -
шће ње, одр жа ва ње, уград -
ња но вих ком по нен ти, бр зо,
по вољ но. 060/351-03-54. 

ПО ЛИ РАМ фа ро ве у фа -
брич ком ста њу, Пан че во,
Рад нич ка 1-а., 063/240-
691., (263572)

МА ТЕ МА ТИ КА, ста ти сти ка,
фи зи ка, ин фор ма ти ка, мо -
гућ ност ме сеч ног пла ћа ња,
про фе сор. Цен тар.
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (262984)

ОД ГУ ШЕ ЊЕ ку па ти ла, ку хи -
ња, ка на ли за ци о них це ви,
ма шин ским пу тем. 062/640-
741. (263701)

АЛУ, ПВЦ сто ла ри ја, ро лет -
не, ко мар ни ци, ве не ци ја не -
ри, тра ка сте за ве се, ра дим,
угра ђу јем, по пра вљам.
063/882-25-09. 

КА МИ ОН СКИ пре воз до
два ку би ка, пе сак, шљу нак,
шут,  1.400 ди на ра.
062/355-154. 

ХЛАД ЊА ЧА 630 цм за из -
да ва ње, Пан че во. 065/900-
90-04. (263782)

ЧИ СТИМ та ва не, по дру ме,
шу пе, га ра же, ком плет
услу ге, нај по вољ ни је у гра -
ду. 061/322-04-94. (263781)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе мер -
це дес ка ми о ном, рад ни ци,
по вољ но. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. 
(262514)

ПАР КЕТ по ста вљам и хо -
блу јем, мај стор с ду го го ди -
шњим ис ку ством из Де бе ља -
че, с ма те ри ја лом или без
ње га. Но ле (имам и пар кет),
013/665-220, 063/847-74-
38. 

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру ге ро -
бе, Пан че во-да ље, це на до -
го вор. 013/366-843,
063/193-22-29. (262964)

АН ТИ БАК ТЕ РИЈ СКО и дез -
ин фек ци но пра ње на ме шта -
ја у ва шем ста ну. 066/001-
050. (261652)

БАЛ ТО КАД ка да, об но ва
гла зу ре, пла сти фи ци ра ње,
28 го ди на с ва ма, га ран ци -
ја. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-30-
18. (и)

РА ДИ МО: зи да ње, бе то ни -
ра ње, оправ ке ста рих, но -
вих кро во ва, раз не фа са де.
013/664-491,
063/162-53-89.
(263374)

КОМ БИ пре воз и се лид бе
ко шни ца и опре ме.
061/169-87-92, Ба та.
(263227)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац од
1 до 5 м³, од воз шу та са
уто ва ром, ру ше ње.
063/771-55-44. (263351)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру ге ро -
бе, Пан че во-да ље, це на до -
го вор. 013/366-843,
063/193-22-29. (262964)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац од
1 до 5 м³, од воз шу та са
уто ва ром, ру ше ње.
063/771-55-44. (261469)

ТЕ ПИ СИ, ква ли тет но пра ње,
ак циј ска це на у Ау то пе ри о -
ни ци „Би бац”, бес пла тан
пре воз. 066/001-050.
(261253)

ПРЕ ВО ЗИМ ки пе ром по -
вољ но: шљу нак, пе сак,с еја -
нац, од воз/уто вар шу та.
064/354-69-94. (263486)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ске ске ле, ме -
тал не под у пи ра че, ме ша ли -
це за бе тон. 064/351-11-73. 

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт ро бе,
мон та жа и де мон та жа на -
ме шта ја, па ко ва ње и за шти -
та ства ри, од но ше ње не по -
треб них ства ри са рад ни ци -
ма и без њих, 00-24 са та.
064/047-55-55. (263650)

РО ЈАЛ МГ: уград ња/по -
прав ка; ро лет не, ко мар ни -
ци, ве не ци ја не ри, све за ве -
се, тен де, хар мо-вра та, ро -
ло-за шти та. 063/816-20-98,
013/351-498. (263297)
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ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ” 

потребни радници

Аутомеханичар, техничар друмског
саобраћаја и машински техничар,

за рад на техничком прегледу
CV послати на адресу: 

Книћанинова 1а или на мејл адресу:
autocentarzoki@mts.rs 

У скла ду са чла ном 10. За ко на о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС” бр.135/04 и

36/09)

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА
АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО
ГРАД СКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ
ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

ОБА ВЕ ШТА ВА  ЈАВ НОСТ

да је но си лац про јек та, ЈКП „Ау то тран спорт – Пан че -

во”, Вој во де Ра до ми ра Пут ни ка бр. 33, Пан че во, под -

нео зах тев за од лу чи ва ње о по тре би из ра де про це не

ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за пројекaт „По стро је ње

за трет ман от пад них во да” на кат. парц. бр. 11457/5,

11457/9, 11457/10, 11762/2, 11763/2, 11452 и 11759/1,

на те ри то ри ји Гра да Пан че ва.

      Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о -

ца про јек та мо же се из вр ши ти у про сто ри ја ма Се кре -

та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не Град ске упра ве

Гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 617 у

пе ри о ду од 27. ју ла до 06. ав гу ста 2018. го ди не рад ним

да ном од 10 до 14 са ти.

       По зи ва мо за ин те ре со ва ну јав ност да нам у на ве де ном

ро ку до ста ви ми шље ње у ве зи са под не тим зах те вом.

„BEOKOM” DOO BEOGRAD, Ul. Čika Miše Đurića 67

za rad u Pančevu traži:

Radnik na savijanju stakla – poželjno iskustvo 

–1  izvršilac

Radnik na autoklavu – poželjno iskustvo – 1 izvršilac

Radnik na ulaganju folije za stakla – poželjno iskustvo

– 1 izvršilac

Prijave dostaviti lično od 08 do 16 sati na adresu: 
Prvomajska 10-a Pančevo 

ili mejlom na beoplex@yahoo.com   
najkasnije do 06. 08. 2018.

Informacije na telefon 013/365-000.

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 14. За ко на о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник

РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о до но ше њу ре ше ња о оби му и са др жа ју сту ди је о

про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

      По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не је да на 20. 07. 2018. го ди не, до нео

ре ше ње о оби му и са др жа ју Сту ди је о про це ни ути ца -

ја на жи вот ну сре ди ну за ПРО ЈЕ КАТ Ре кон струк ци ја

по го на за гра ну ла ци ју у фа бри ци ПЕВГ, уград њом но -

ве ли ни је до ра де „Д” и це во во да по моћ них флу и да у

скло пу „ХИП Пе тро хе ми ја” - Пан че во.

Но си лац про јек та је ХИП-Пе тро хе ми ја а. д. Пан че во,

Ули ца Спољ но стар че вач ка бр. 82, Пан че во.

      Ре ше ње о оби му и са др жа ју Сту ди је о про це ни

ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за пред мет ни про је кат

мо же се до би ти на увид рад ним да ни ма од 10 до 14 са -

ти у про сто ри ја ма По кра јин ског се кре та ри ја та за ур -

ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Бу ле вар Ми хај ла

Пу пи на 16, Но ви Сад (при зе мље, кан це ла ри ја бр. 39)

      За ин те ре со ва на јав ност мо же из ја ви ти жал бу на

до не то ре ше ње у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња

овог оба ве ште ња.

У скла ду са чла ном 50. став 1. За ко на о пла ни ра њу и

из град њи („Сл. гла сник  РС” број  72/09, 81/09-ис прав -

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС,

98/2013-УС, 135/2014 и 145/2014) и Пра вил ни ком о

са др жи ни, на чи ну и по ступ ку из ра де до ку ме на та про -

стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра ња („Сл.гла сник РС”

бр. 64/2015)

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА
Се кре та ри јат за  ур ба ни зам,

гра ђе вин ске, стам бе но-ко му нал не по сло ве
и са о бра ћај

О Г Л А Ш А В А
ИЗ ЛА ГА ЊЕ НА ЈАВ НИ УВИД  

СЛЕ ДЕ ЋЕГ  ПЛАН СКОГ  ДО КУ МЕН ТА

На црт  Пла на де таљ не  ре гу ла ци је за под руч је
Ста ра Утва у Пан че ву

      На црт на ве де ног план ског до ку мен та,  из ла же се

на јав ни увид у згра ди Град ске упра ве Гра да Пан че ва,

Ул. Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, у тра ја њу од 30 да на,

по чев од 27. 07. 2018. го ди не.

       За пру жа ње ин фор ма ци ја у ве зи са на ве де ним план -

ским до ку мен том обра ти ти се Се кре та ри ја ту за ур ба ни -

зам, гра ђе вин ске, стам бе но-ко му нал не по сло ве и са о -

бра ћај, Град ске упра ве Гра да Пан че ва, на тел. 353-304.

Пред став ни ци об ра ђи ва ча пла на  да ва ће оба ве ште ња

ве за но за план ски до ку мент за  вре ме тра ја ња јав ног

уви да, сва ког пет ка,  у вре ме ну  од  11 до 12 са ти.

За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца, мо гу да

под не су  при мед бе на На црт пла на,  за  вре ме  тра ја -

ња јав ног уви да, ис кљу чи во у пи са ном об ли ку, Град -

ској упра ви Гра да Пан че ва, Се кре та ри ја ту за ур ба ни -

зам, гра ђе вин ске, стам бе но-ко му нал не по сло ве и са о -

бра ћај, пу тем пи сар ни це Град ске упра ве Гра да Пан че -

ва, Трг кра ља Пе тра I, бр. 2 - 4, Пан че во.

      Јав на пре зен та ци ја На цр та из ло же ног план ског

до ку ме на та би ће ор га ни зо ва на да на 07. 08. 2018. го -

ди не  у 13 са ти, у Ма лој са ли згра де Град ске упра ве

Гра да Пан че ва.

      Јав на сед ни ца Ко ми си је за пла но ве би ће одр жа на

04. 09. 2018. го ди не, са по чет ком у 13 са ти, у  Ма лој

са ли згра де Град ске упра ве Гра да Пан че ва.

      Уко ли ко до ђе до про ме не ме ста или вре ме на одр -

жа ва ња јав не сед ни це Ко ми си је за пла но ве, огла си ће

се но ви тер мин и ме сто одр жа ва ња сед ни це Ко ми си је.        

19. ју ла 2018, у 84. го ди ни пре ми ну ла је на ша дра га

ЉУ БИ ЦА СРЕ МАЦ
За у век у на шим ср ци ма.

По ро ди це ТА ГА СО ВИЋ и ПЕ ТРО ВИЋ
(33/263582)

По след њи по здрав 

БО ШКУ 
ВЕ ЗЕН КО ВИ ЋУ

Ко лек тив ЈКП „Хи ги је на” Пан че во
(34/ф)
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15. ју ла 2018. на пу стио

нас је наш дра ги

ДУ ШАН 
МАР ЈАН СКИ

1954–2018.
Ожа ло шће ни: су пру га

ЉИ ЉА НА, ћер ке 
ДА НИ ЈЕ ЛА и МА ЈА, зет
СЛА ЂАН, унук НИ КО ЛА

и уну ке СА РА, 
КРИ СТИ НА, 

ВИК ТО РИ ЈА и УНА
(8/263507)

22. ју ла 2018. го ди не за -
у век нас је на пу стио во -
ље ни брат, шу рак и ујак

БРА НИ СЛАВ
УРО ШЕВ

1982–2018.
Во ље ном бра ту, шу ра ку

и уј ки по след њи 
по здрав од се стре 

ИВА НЕ, се стри чи не
АНА СТА СИ ЈЕ и зе та

ПЕ ТРА
(19/263552)

Нај бо љем та ти на све ту!

ТА ТИ ЦЕ
Од ра ста ње без те бе ће би ти те шко. Знај да иа ко

ни си по ред нас за у век ћеш би ти у на шим ср ци ма. 

Се ћа ће мо те се осме хом и ми сли ти о те би са мо нај -

леп ше. Тво јим уну ци ма ће мо ра до при ча ти о те би.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тво је ћер ке НА ТА ША и МА РИ ЈА
(23/263561)

Те би мо ја ма зо

Те би мо је ср це при па да

БРА НИ СЛАВ УРО ШЕВ

МА ЗИ ЦЕ
Бе бо, сре ћо, жи во те мој! Мо лим те не бри ни, чу -
ва ћу на ше прин це зе као и до са да, а те бе ћу во -
ле ти док мо је ср це бу де ку ца ло! Твој осмех, по -
глед и до дир ће ми би ти уре за ни у се ћа њу.

За у век тво ја МА ЗА
(24/263561)

Зе те и си не мој

БА НЕ
6. IX 1982 – 22. VII 2018.

Био си наш осло нац и до стој но си за ме нио свог

та ста и па зио на све нас. Хва ла ти, а ја ћу

бринути о тво је три прин це зе док жи вим.

Во ли те тво ја та шта СНЕ ЖА
(25/263561)

Зе те наш

БА НЕ

Оти шао си у но ви жи вот као што при ја те љи пре ла -

зе пре ко мо ра за у век бо ра ве ћи јед ни у дру ги ма.

Не бо је до би ло још јед ног ан ђе ла.

Во ле те тет ка БИ ЉА, те ча БО БА, сва је 

МИР ЈА НА и БО ЈА НА и па ша ЕГА
(26/263562)

Вред ни за жи во та – жи во та су вред ни

БРА НИ СЛАВ УРО ШЕВ

1982–2018.

Ко лек тив „House Meister Bobby”

За у век ко ле ге и при ја те љи:  BOBBY, МИ ЉА НА, МО ША, ВИД, 

ШО НЕ, ИЛИ ЈА и ЈА ДРАН КА

(27/263562)

Зе те, па шо, ку ме, бра те

БА НЕ
Твој из не над ни од ла зак оста вио је у шо ку све

нас. Био си ве ли ки чо век и при ја тељ, увек спре -

ман да по мог неш. Са да ће мо ми те би по мо ћи јер

ће мо бри ну ти о тво ја два сун ца.

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ја сва ја ВЕ СНА и па ша ВЛА ДА
(28/263564)

Дра ги наш ан ђе ле

БА НЕ

По но сни што смо те има ли,

а ту жни што смо те из гу би ли.

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Тво ји: уј ка МИ ША, уј на БРАН КА са МИ ЛА НОМ

и МИ ЛИ ЦОМ
(29/263565)

Дра ги зе те

БА НЕ
Пам ти ће мо те... по ши ри ком осме ху, раз и гра -

ним очи ма и ве ли ким де ли ма. 

Пам ти ће мо и но си ти у ду ши сву до бр о ту и ве се -

лост ко ја те је кра си ла.

За у век нам оста јеш у ср ци ма.

Тво ја ба ка ЗО РА и уј ка ЗО РАН с по ро ди цом
(30/263565)

По след њи по здрав 

БРА НИ СЛА ВУ

УРО ШЕ ВУ

од по ро ди ца ША ПО ЊА

(36/263590)

БРА НИ СЛАВ УРО ШЕВ
1982–2018.

Је ди ном си ну, мом пр вен цу.

По след њи по здрав од мај ке МИ ЛИ ЦЕ ЦИ ЦЕ 

и се стре МА ЛЕ МИ РЕ
(79/263707)

БРА НИ СЛАВ

УРО ШЕВ БА НЕ

1982–2018.

По след њи по здрав од

је ди ног стри ца 

СИ НИ ШЕ, бра та 

МИ ЛА НА, се стре ТА ЊЕ

и њи хо ве де це и стри не

и ба бе ЗА ГОР КЕ

(80/263707)

По след њи по здрав 

МИ ЛИ НИ 

ВЕ ЛИЧ КОВ

од бра та СА ВЕ, сна је

ЈЕ ЛИ ЦЕ, се стре НА ДЕ

и БРАН КЕ

(87/

23. ју ла пре ста ло је да

ку ца ср це на ше мај ке,

ба ке и пра ба ке

МИ ЛИ НЕ
ВЕ ЛИЧ КОВ

Ожа ло шће ни: син 
ДУ ШКО, сна ја

ЉУ БИ ЦА, уну ци 
ДЕ ЈАН и ДЕ ЈА НА, зет

ПЕ ЂА, пра у ну ци НИ НА
и МАР КО

(88/

БО ЖИ ДАР 

РА ДА НОВ

По след њи по здрав свом

до бр ом дру гу

од ДУ ЛЕ ТА и ЉИ ЉА НЕ

ПЕ ТРО ВИЋ с де цом

(93/263752)

ДУ ШАН 
МАР ЈАН СКИ

по след њи по здрав од се -
стре ЛЕ ЛЕ и се стри чи не

ВЕ РО НИ КЕ с де цом
(103/2637719

БО ЖИ ДАР РА ДА НОВ
По след њи по здрав Бо жи да ру од су пру ге МА РИ ЈЕ 

и си но ва РО БЕР ТА и ВА СЕ, и уну ка АЛЕК САН ДРА 

и ИРЕ НЕ

(69/263691)

Са бес крај ном ту гом опра шта мо се од на -

ше во ље не ма ме

МИ РЕ МИ ЛО ВА НО ВИЋ
1952–2018.

За у век ћеш би ти у на шим ми сли ма и ср -

ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: МАР КО, БРАН КА, 

ИВА НА и ДАР КО

(15/263541)

По след њи по здрав на шој дра гој при ји

МИ РИ МИ ЛО ВА НО ВИЋ

од БО ЖА НЕ и ЗО РА НА
(16/263542)
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ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

Са ве ли ким бо лом, 23. ју ла 2018. опро сти ли смо се од на -

ше во ље не мај ке, ба ке и пра ба ке

СМИ ЉЕ ЈА РИЋ

Ка да оде не ко ко га во лиш, је ди но што же лиш је да вра -

тиш вре ме. Да га за гр лиш, по љу биш и ка жеш све оно не -

из го во ре но, не до ре че но... Да ка жеш ко ли ко ти је ста ло!

Оста ћеш за у век у на шим ср ци ма, се ћа њу, при ча ма....

Тво је ћер ке: МА РИ ЈА, СТА НА, СНЕ ЖА НА и МИ ЛЕ НА 

са по ро ди ца ма ЈО ВА НО ВИЋ, ЂУ РИ ЦА, ВЈЕ ШТИ ЦА 

и РА ДО НИЋ
(71/263695)

Дра гој стри ни

СМИ ЉИ

по след њи по здрав од

МИ ЛЕ НЕ и НЕ БОЈ ШЕ

(72/2636954

Дра гој стри ни

СМИ ЉИ

по след њи по здрав од

МА РЕ ЕК МЕ ЏИЋ 

с по ро ди цом

(73/263695)

Дра гој сна ји и уј ни

СМИ ЉИ ЈА РИЋ

по след њи по здрав од МА РИ ЈЕ 

КР КО БА БИЋ с по ро ди цом

(74/263695)

СМИ ЉА ЈА РИЋ

На шем ан ђе лу, на шој

тет ки

МИ ЛЕ НА и ТА ЊА 

с по ро ди ца ма

(75/263695)

По след њи по здрав мо јој ма ми Љи љи

ЉИ ЉА НА НОВ КО ВИЋ

Пу но смо те во ле ли.

Тво ја ћер ка ЈА СМИ НА и зет КО СТА

(98/263760)

По след њи по здрав мо јој до бр ој при ја те љи ци

ЉИ ЉА НИ НОВ КО ВИЋ

1936–2018.

Хва ла ти на ле пом дру же њу.

МИ ЛАН
(7/263502)

По след њи по здрав сво јој ба ки

ЉИ ЉА НИ НОВ КО ВИЋ

од уну ке МА РИ ЈЕ с по ро ди цом

(99/263769)

По след њи по здрав дра гој ба ки

ЉИ ЉА НИ НОВ КО ВИЋ

од уну ке ЈЕ ЛЕ НЕ с по ро ди цом

(100/263769)

По след њи по здрав сво јој пра ба ки

ЉИ ЉА НИ НОВ КО ВИЋ

од пра у ну ке АЛЕК САН ДРЕ

(101/263769)

По след њи по здрав сво јој пра ба ки

ЉИ ЉА НИ НОВ КО ВИЋ

од пра у ну ка АЛЕК СЕ

(102/263769)

По след њи по здрав

ЉИ ЉА НИ 

НОВ КО ВИЋ

од се стре ВУ КО СА ВЕ 

с по ро ди цом

(35/263578)

По след њи по здрав

тет ка ЉИ ЉИ
Хва ла за све.

ГО ЦА и НЕ ША

(59/263674)

СТОЈ НА МУ НИЋ
По след њи по здрав нај дра жој На ни.

Би ла си ве ли ки део на шег де тињ ства.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји уну ци: МАЈ ЧЕ, ЛО ЛА и МИ ЛО ШИ ЦА

(61/263678)

СТОЈ НА МУ НИЋ
Уј на!

Увек ка да смо до ла зи код те бе ти си се ра до ва ла

на шем до ла ску, то је би ла љу бав ко ја не ће ис те -

ћи из нас.

Са да ка да си ти оти шла у Цар ство не бе ско, успо -

ме на на те бе ће у на ма жи ве ти то ли ко ду го ко ли -

ко и ми бу де мо жи ве ли.

По след њи по здрав од ЛА РИ СЕ и ПУ НИ ШЕ
(67/263685)

23. ју ла 2018.  пре ми ну ла је на ша ма ма и на на

СТОЈ НА МУ НИЋ
1933–2018.

Са хра на је оба вље на  26. ју ла, на гро бљу Ко теж.

По чи вај у ми ру.

Син МИ ЛАН и унук МИ ЛОШ
(65/263685)

23. ју ла 2018. го ди не, по сле кра ће и те шке бо ле -

сти на пу сти ла нас је на ша во ље на

СТОЈ НА МУ НИЋ

Чу ва ће мо те од за бо ра ва.

Не ка те ан ђе ли.

Ћер ка НА ЦА и зет МУ ГИ с де цом и уну ци ма
(66/263685)

СТОЈ НА 

МУ НИЋ

Хва ла Вам на све му.

По чи вај те у ми ру.

КА ЈА, ДА ЦА и ЉИ ЉА

СТО ШИЋ

(68/2636899)

Дра гој ком ши ни ци

СТОЈ НИ 

МУ НИЋ

По след њи по здрав.

Ста на ри Вр шач ке  10

(82/263714)

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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СЕ ЋА ЊE

РАН КО

ИЛИН ЧИЋ

25. VII 1995 – 25. VII 2018.

Вре ме про ла зи, а бол и

ту га оста ју.

Тво ји НАЈ МИ ЛИ ЈИ

(4/2634949

ВЕ СНА БА ТАЊ СКИ
Дру га ри це, не до ста јеш.

Тво је: ОЉА, НА ДА и МИ РА

(10/2635119

Две го ди не ни је с на ма

РИ СТА КА РА ВЛА

По сто ји љу бав ко ју смрт не пре ки да и ту -

га ко ју вре ме не ле чи.

СО ФИ ЈА, БА НЕ, ИВА НА, ДЕ ЈАН, ЈЕ ЛЕ НА

и МА РИ ЈА КА РА ВЛА

(37/263594)

Две го ди не ка ко ни је с

на ма мој дра ги брат

РИ СТА 

КА РА ВЛА

3. VIII 2016 – 3. VIII 2018.

Дра ги бра те, за у век

ћеш би ти у ср цу мом и

ср цу мо је по ро ди це.

С ве ли ким по што ва њем

твој брат ЦВЕ ЛЕ 

с по ро ди цом

(42/263602)

Наш дра ги

ЂОР ЂЕ КР СТИЋ ЂО ЛЕ
већ три го ди не ни је са на ма.

Вре ме не ле чи све, оно нам са мо по ма же да гу би -

так ма ло ма ње бо ли.

29. ју ла 2018, у 11 са ти, оку пи ће мо се у знак се -

ћа ња, на Ста ром пра во слав ном гро бљу.

Ње го ви нај ми ли ји
(47/263719)

Де сет го ди на је про шло, али уте хе не ма, за бо рав

не по сто ји

НИ КО ЛА ЈА НИ ЋИ ЈЕ ВИЋ
У на шим ср ци ма тво је ме сто за у век сто ји. Оста ју

ту га, пра зни на и бол ко ју ни ко не раз у ме. Се ћа -

ња и успо ме не на те бе не бле де, јер их с љу ба вљу

и по но сом чу ва мо у на шим ср ци ма и ду ши.

Тво ји: та та, ма ма и брат МАР КО с по ро ди цом
(51/263649)

НИ КО ЛА ЈА НИ ЋИ ЈЕ ВИЋ
1990–2018.

Вре ме про ла зи а бол и ту га оста ју.

Ба ка ЈЕ ЛА и де да РА ТО

(49/263638)

Ту жна го ди не про ђе без

на шег

МИ РО СЛА ВА

ПЕ ТРО ВИ ЋА

1951–2017.

Го ди шњи по мен би ће

одр жан 28. ју ла 2018, на

Но вом гро бљу, у 10 са ти.

Ње го ви нај ми ли ји

(57/263666)

ПА СЕР

ЦВЕ ТАН КА        ДУ ШАН

1944–2018. 1948–2009.

Про шло је ту жних че тр де сет да на и де вет

го ди на от ка да ни сте са на ма. За у век ће те

би ти у на шем се ћа њу.

Ва ши: син ЈО ВАН, сна ја ЉИ ЉА НА, унук

МИ ХА И ЛО и уну ка ЈЕ ЛЕ НА

(81/263713

2. ав гу ста  си нас за у век

оста вио да ту гу је мо за

то бом

ЂО ЛЕ 

ЈО СИ МОВ

1967–1987.

Ка жу да вре ме ле чи све,

сем бол не исти не да те

ви ше ни ка да не ће мо

угле да ти.

Ту жни док су жи ви:

мај ка СЛО БО ДАН КА,

отац КО СТА и се стра

ЉИ ЉА с по ро ди цом

(85/263734)

Про шло је три де сет го ди на, а у ми сли ма и ср цу и да ље

је с на ма наш дра ги

МИ ЛИ ВОЈ НА ДР ЉАН СКИ

1988–2018.

Се ћа мо га се с љу ба вљу.

Ње го ви: су пру га НА ДА, син СА ВА и ћер ка  МИР ЈА НА

с по ро ди ца ма

(91/263748)

Про шло је ту жних шест

ме се ци

ТЕ РЕ ЗА 

ШВЕ ФЕЛ БА У ЕР

1938–2018.

Мај чи но ср це ни је мо -

гло да пре бо ли по ги би ју

си на.

Сна ја ГА БРИ ЈЕ ЛА 

и уну ка АН НА

(84/263726)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛОЈ КА

МАР КО ВИЋ

2. VIII 2006 – 2. VIII 2018.

Син МА РИН КО 

МИ ЋА НО ВИЋ 

с по ро ди оцм

(13/2635)

СЕ ЋА ЊЕ

ГО РАН ЈО КИЋ

ГО ГО
1981–2001–2018.

Го ди не про ла зе, бол и

ту га оста ју ан ђе ле наш

во ље ни.

Тво ји: та та РА ДИ ША,

ма ма МИ РА и брат 

ГРА ДИ МИР с ВЕ СНОМ

(54/263653)

ДРА ГИ ША 

АН ТО НИ ЈЕ ВИЋ

1. VI 1944 – 18. VII 2018.

Жи вео си ти хо, ти хо си

нас и на пу стио.

За у век у ср цу.

Тво ји нај дра жи: кће р ка

РУ ЖИ ЦА с по ро ди цом

(83/263726)

МИ ЛОШ ЋУП

С љу ба вљу и по но сом

чу ва мо успо ме ну на те -

бе.

По ро ди ца ЋУП

(105/263793)

По след њи по здрав

ИЛОН КИ 

КО ЈИЋ

од уну ка  МИ ШЕ, 

пра у ну ка МИ ХАЈ ЛА

и сна је ФЛО РИ НЕ

(53/263651)

По след њи по здрав

ИЛОН КИ

КО ЈИЋ

од ћер ке ЈЕ ЛЕ НЕ, 

уну ке НА ТА ШЕ, зе та

ДРА ГА НА и уну ка 

БРА НИ СЛА ВА 

с по ро ди цом

(52/263650)

24. ју ла 2018. пре ми ну ла је на ша дра га

БО ЈА ДУ МИ ТРА ШКО ВИЋ

Ње ни: ДРА ГИ, ЖЕЉ КО, ИН ГРИД, 

СА РА и МИ ЛЕ НА
(43/263605)

По сле крат ке бо ле сти пре ми нуо је наш

ЖИВ КО СРЕ ДО ЈЕ ВИЋ
1950–2018.

Не ка Ти је ла ка пан че вач ка зе мља.

По чи вај у ми ру.

По ро ди ца
(92/263750)

МИ ЛИ ЦА

ШЕР БАХ

По след њи по здрав 

дра гој мај ци, ба ки и

пра ба ки од ћер ке 

СЛА ВИ ЦЕ с по ро ди цом

и се стре МИ ЛАН КЕ 

с по ро ди цом

(95/263763)

МИ ЛИ ЦА 

ШЕР БАХ

По след њи по здрав

стри ни Ми ли ци 

од СА ВЕ ЋИ РИ ЛО ВА

с по ро ди цом

(96/263763)

31. ју ла 2018, у 10 са ти, да ва ће мо че тр де се то -

днев ни по мен на шем

СР БИ СЛА ВУ ША БИ ЋУ БУ ЦИ

Пу но нам не до ста јеш.

Во ле те тво ји: су пру га ДУ ШИ ЦА, син ДЕ ЈАН, 
сна ја МА ЈА и унук ТЕО

(55/7263661)

Про шла је ту жна го ди на откао нас је на пу стио

наш

МИ ЛОШ ВА СИ ЉЕ ВИЋ
1955–2017.

Вре ме про ла зи, али бол је све ве ћа и ве ћа.

Мно го не до ста јеш тво јој по ро ди ци
(21/263558)
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ЂОР ЂЕ 

ШУ ШЊАР
2011–2018.

Бол ни је у ре чи ма и су -

за ма, не го у ду ши и на -

шим ср ци ма у ко ји ма

ћеш веч но жи ве ти.

Син БО ЈАН и ћер ка 

БО ЈА НА са ма мом

(1/263473)

У су бо ту, 28. ју ла 2018. го ди не, у 10.30, на Но вом гро бљу у Пан че -

ву, да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен мом во ље ном си ну

МИ ЛА НУ ЈЕ РЕ МИ ЋУ

Мај ка РАД МИ ЛА

(9/2635089

29. ју ла бр зо про ђо ше

две ту жне го ди не ка ко

нас је на пу сти ла на ша

во ље на

МИ РО СЛА ВА

ШПИ ЦА

Ње ни нај ми ли ји

(2/263489)

СЕ ЋА ЊЕ

У че твр так, 2. ав гу ста

2018. го ди не на вр ша ва -

ју се че ти ри го ди не от -

ка ко ме је на пу сти ла

мо ја дра га и во ље на

мај чи ца

КА ТИ ЦА 

РЕ ПЕК
14. VIII 1935 – 2. VIII 2014.

Вре ме про ла зи, а ту га и

да ље оста је. Не по сто је

ре чи уте хе....

У мом ср цу и ду ши, веч -

ни бол и ту га...

Не до ста јеш и пу но оо....

Тво ја ћер ка ЛИ ДИ ЈА

(20/263554)

СЕ ЋА ЊЕ

АЛЕК САН ДАР ПРИ ЈО ВИЋ
1923–1993.

С по но сом и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на

те бе.

МИ ЛЕ и ЗО РАН
(44/263610)

ПО МЕН

мом во ље ном си ну

АЛЕК САН ДРУ АЦИ ПАН ТЕ ЛИ ЋУ
С ту гом и бо лом ма ма

(48/263622)

Ше сто ме сеч ни по мен

ЉИ ЉА НИ
Брат ЖЕ ЛИ МИР 

с по ро ди цом

(60/263676)

ДРА ГАН ТРИ МОВ СКИ
11. XI 1956 – 27. VII 2014.

Го ди не про ла зе, на ума њу ју бол и ту гу за то бом.

Тво ји нај ми ли ји

(62/263681)

Се ћа ње на

СНЕ ЖА НУ МУ НИЋ
Вре ме про ла зи, а успо ме не оста ју.
Мно го нам не до ста јеш.

НА ЦА и МУ ГИ

(63/263684)

27. ју ла 2018. на вр ша ва ју се две го ди не от ка да

ни је с на ма на ша

СНЕ ЖА НА МУ НИЋ

Син МИ ЛОШ и су пруг МИ ЛАН
(64/263685)

Се ћа ње на на ше дра ге

СУ БО ТИЋ

МОЈ СИ ЈЕ                    ЉУ БИ ЦА
1999–2018. 2002–2018.

С љу ба вљу: син ЗО РАН, сна ја СМИ ЉА НА 
и уну ци ДЕ ЈАН и ВЛА ДИ МИР

(58/244259)

Ше сто ме сеч ни по мен на шој во ље ној

ЉИ ЉА НИ ЖИВ КО ВИЋ

Ње ни нај ми ли ји

(41/263600)

ДРА ГА НА 

ЈА КО ВЉЕ ВИЋ

2016–2018.

И да ље мно го не до ста -

јеш....

Тво је дру га ри це: 

СА ЊА, ЈЕ ЛЕ НА 

и ЛИ ДИ ЈА

(76/263703)

Про шло је шест ме се ци

от кад ни је с на ма

СТЕ ВАН 

КР СТЕВ СКИ

По ро ди це КР СТЕВ СКИ

и ВИГ ЊЕ ВИЋ

(89/263742)

Про шло је го ди ну да на

от кад ни је с на ма

ВЕ РА

ВИГ ЊЕ ВИЋ

По ро ди це ВИГ ЊЕ ВИЋ

и КР СТЕВ СКИ

(90/263742)

Про шло је шест ме се ци от ка ко ни је с на ма на ша во ље на и пле ме -

ни та мај ка, ба ка и пра ба ка

ЗОР КА ВУ ЈО ВИЋ
14. I 1926 –3. II 2018.

По сле те бе оста ла је ве ли ка пра зни на и бол. Пу но нам не до ста -

јеш...

Тво ји нај ми ли ји

(47/263619)

Про шло је осам го ди на...

ВО ЈИН БОГ ДА НО ВИЋ
1948–2010.

Бол и ту га за у век оста ју.

Син АЛЕК САН ДАР, сна ја АНА и уну ци МАР КО и АЛЕК САН ДАР

(56/263662)

С ту гом ја вља мо да је 24. ју ла 2018. го ди не пре ми нуо наш во ље ни

ЖИ ВАН БО ГИ ЋЕВ

1934–2018.

Са хра на ће се оба ви ти 26. ју ла 2018. го ди не, у 12 са ти, на Пра во -

слав ном гро бљу у Пан че ву.

По ро ди це БО ГИ ЋЕВ и ВЕ ЛИ МИ РОВ

(104/26)

НЕ БОЈ ША ПОТ КО ЊАК
31. VII 2007 – 31. VII 2018.

Вре ме про ла зи, а ту га и бол за у век оста ју.
Тво ји нај ми ли ји: мај ка БИ СЕР КА, отац ЂУ РИ ЦА, 

се стра НА ТА ША и син УРОШ

(40/263599)
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МИ ЛАН СТУ ПАР

Ми ки, дра ги си не, бра те, 28. ју ла је де сет

го ди на от ка ко ни си с на ма.

Вре ме про ла зи, успо ме не оста ју на тво ју

до бр о ту и ле по ту.

Тво ја ма ма од ла зи стал но и оби ла зи тво ју

веч ну ку ћу.

Тво ји нај ми ли ји: ма ма СТА НА, отац 

ДРА ГО и брат ДРА ГАН

(3/263492)

Се ћа ње на

МИ ЛАН      МИ ЛА       ЂО ЛЕ

ВУ КО ВИЋ  ВУ КО ВИЋ МУ ТАВ ЏИЋ

1988–2018. 1984–2018. 2008–2018.

Вре ме про ла зи, се ћа ња и успо ме не оста ју.

Ва ши нај ми ли ји
(5/263496)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ЂОР ЂЕ 

ШУ ШЊАР 

ЂО ЛЕ

27. VII 2011 – 27. VII 2018.

Про шло је се дам ту -

жних го ди на от ка ко си

нас на пу стио и оста вио

не из бри сив траг, ту гу и

успо ме не.

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Тво ја су пру га БРАН КА

и ћер ке ЈА ДРАН КА и

НА ТА ША с по ро ди ца ма

(11/263516)

28. ју ла 2018. на вр ша ва се де сет го ди на от ка ко

ни је с на ма наш

ДЕ ЈАН СТАН КО ВИЋ

Вре ме про ла зи, бол и ту га оста ју.

Отац РА ДЕ и ДУ ШКА
(12/263522)

ЈУ ГО СЛАВ АЛИМ ПИЋ
27. VII 2015 – 27. VII 2018.

У пе так, 27. ју ла, у 10.30, да ва ће мо тро го ди шњи помен
на шем ни ка да не пре жа ље ном си ну Ју ги.

Отац ЈО ВА и мај ка МИ РА

(14/263537)

Про шле су две го ди не от ка ко ни је с на ма 

ВА СО ЂУ КИЋ
Увек ћеш би ти у на шим ср ци ма и се ћа њу.

Во ле те и чу ва ју од за бо ра ва тво ји нај ми ли ји

(6/263499)

Се ћа ње на на ше ро ди те ље

РА ДЕ ВИЋ

КО СА                  БО ЖИ ДАР

1939–2008. 1933–2002.

Хва ла вам за сву љу бав, бри гу и из у зет ну до бро -

ту ко је сте нам да ро ва ли.

Ва ши си но ви МИЋ КО и БО БАН с по ро ди ца ма
(17/263544)

СЕ ЋА ЊЕ

КА ТА РИ НА РУ ЖИ ЧИЋ
2001–2018.

Са мо вре ме про ла зи, ту га и бол ни ка да... Не до ста јеш.
Тво ји нај ми ли ји

(18/263548)

СЕ ЋА ЊЕ

НИ КО ЛИЋ

БИ СЕР КА                        JО ВАН
1920–2009. 1940–2016.

Ваш РА ДИ САВ
(22/263559)

Про шло је де сет ту жних го ди на от ка ко ни си с

на ма

АЛЕК САН ДРА МИ ЛУ НОВ 

СА ШКА

во ли мо те и у ср цу чу ва мо.

Су пруг ПРЕ ДРАГ и си но ви МАР КО и СТЕ ФАН
(31/263568)

Три го ди не ту ге и бо ла

ЈУ ГО СЛАВ АЛИМ ПИЋ ЈУ ГА
27. VII 2015 – 27. VII 2018.

Про ла зе да ни, го ди не, жи вот... али не про ла зи
бол, не до ста ја ње, ту га, У на шим ср ци ма све је
исто, ни шта се про ме ни ло ни је. Не по сто ји вре -
ме ко је бол скла ња, ни ти вре ме мо же укло ни ти
оно што но ћу ср це са ња...

Се стра НЕ ЛА, зет РИ ЛЕ и се стри чи не АНА 
и ТЕА

(32/263570)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЉА НА 

МИР ЧЕ ТИЋ

2004–2018.

Док је нас жи ве ће и се -

ћа ње на те бе.

Син ЈО ВАН и сна ја 

ЉИ ЉА НА с по ро ди цом

(38/263594)

СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ВА 

СТА НИ МИ РО ВИЋ

1998–2018.

Док је нас жи ве ће и се -

ћа ње на те бе.

Ћер ка ЉИ ЉА НА и зет

ЈО ВАН МИР ЧЕ ТИЋ

с по ро ди цом

(39/263594)

СЕ ЋА ЊЕ

ДЕ ЈАН СТАН КО ВИЋ
2008–2018.

Го ди не про ла зе, а ту га и бол не. Веч но си у на -

шим ср ци ма.

Брат МИ О ДРАГ и мај ка ВЕ РА
(45/263611)

ЈУ ГО СЛАВ
АЛИМ ПИЋ 

ЈУ ГА
27. VII 2015 – 27. VII 2018.
За у век са на ма у на шим
ср ци ма и на шим ми сли ма.

Тво ји: су пру га 
БРАН КИ ЦА, син 
НИ КО ЛА, ћер ка 

ВА ЛЕН ТИ НА и та шта
МА РА

(77/263705)

АЛЕК САН ДАР

ПАН ТЕ ЛИЋ

У ми сли ма и ср ци ма.

По ро ди це ВУЧ КО ВИЋ

и СПА СИЋ

(78/263706)

СЕ ЋА ЊЕ

НА ТА ЛИ ЈА 
БА БИЋ
2003–2018.

С љу ба вљу, та та

(86/263737)

2. ав гу ста је го ди ну да -

на од смр ти

ЕВЕ 

КО ВА ЧЕ ВИЋ

Успо ме ну на њу чу ва

по ро ди ца ЈО ВА НО ВИЋ

(94/263754)

Про шло је де сет го ди на ка ко ни си с на ма

МИ ЛАН СТУ ПАР
1986–2008.

Не до ста јеш нам.

Тво ји дру га ри: ДА ЦА, ИВАНА, ЖИ КА,

ТО КА, СЛАВ КО, ПЕ РА и МИР КО

(97/263767)

30. ју ла 2018. го ди не, у 11 са ти, на Но вом гро бљу

у Пан че ву, да је мо де се то го ди шњи по мен на шој

дра гој

СА ШКИ МИ ЛУ НОВ
2008–2018.

Вре ме про ла зи, а бол и ту га за у век оста ју.

Успо ме ну на те бе чу ва ју: та та ЈО ВИ ЦА, ба та

АЦА, ЕМИ НА и НЕ ША
(70/263693)

Пе то го ди шњи по мен на шем

НЕ НА ДУ СИ МИ ЋУ
31. VII 2013 – 31. VII 2018.

По сто јиш  у сва кој су зи ко ја пад не, у сва ком
тре нут ку кад ти име из го во ри мо, кад по же ли мо
да те за гр ли мо, по љу би мо. Ни си не стао али ипак
те не ма та мо где нам нај ви ше не до ста јеш, у жи -
во ту.

Тво ји нај ми ли ји: ма ма, та та, ба та и чи ки ни 
СТЕ ФАН и СО ФИ ЈА

(50/263644)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

По слов ни план је ди на ми чан,
али бу ди те опре зни ако ра ди те с
но вим осо ба ма. Бит но је да вас
не по не се тре ну так, јер су мо гу ће
по гре шне од лу ке. Ни сте си гур ни
ода кле до ла зи ваш не мир. Мо -
жда је вре ме за про ме не.

До би ја ће те по др шку ко ја ће
вам отво ри ти мно га вра та за да -
ље на пре до ва ње. Мир но по ка -
жи те ко ли ко сте спо соб ни и кре -
а тив ни. Не де ља обе ћа ва ве о ма
ак ти ван дру штве ни жи вот и мно -
го за ба ве, па за парт не ра оста је
ма ло сло бод ног вре ме на.

Ан га жу је те се на ви ше стра на и
ра си па те енер ги ју. Ни сте тим ски
играч – нај бо ље од лу ке до но си те
са ми. Сле ди те свој ин стинкт. Мо -
гу ћа је но ва по слов на по ну да, али
бу ди те на опре зу у ве зи с тим.
Тур бу лент на сед ми ца у по ро ди ци,
ма њи не спо ра зу ми с парт не ром.

Бу ди те оба зри ви при ана ли зи
свог тре нут ног ста ту са. Има те
опро ба ну фор му лу кад по ста вља -
те ци ље ве, али овог пу та то би
мо гла да бу де и гре шка. Пре ви -
ше оче ки ва ња по не кад до не се
мно го раз о ча ра ња. Мо жда сте
ба ци ли око на по гре шну осо бу.

Иде је, кон так ти, но ви тим љу ди
око вас – све ука зу је на то да сте
на до бр ом пу ту да оства ри те ве -
ли ки фи нан сиј ски успех. До бро
про це ни те сво је мо гућ но сти и др -
жи те је зик за зу би ма. Мно го но -
вих по знан ста ва ће вам за го ли -
ца ти ма шту.

Скло ни сте да се бе пре це ни те и
пре у зме те пре ви ше оба ве за.
Овог пу та вам је по треб на по моћ
са рад ни ка, јер ће по сао би ти
обим ни ји од оче ки ва ног. Пру жи -
те парт не ру ма ло ви ше љу ба ви, а
за уз врат ће те до би ти ве ли ку и
пре ко по треб ну по др шку.

Ве о ма је бит но да са чу ва те сво -
ју енер ги ју за пред сто је ће до га -
ђа је. Мо жда гу би те по др шку над -
ре ђе них, али већ има те сво је ме -
сто. Не та ла сај те, гле дај те свој
ин те рес. Но во емо тив но по знан -
ство ће вам да ти до дат ну сна гу и
мо ти ва ци ју.

Мно штво но вих по слов них при -
ли ка, по зи ва од стра на ца, об на -
вља ња са рад ње. Пра вил но
усме ри те сво ју сна гу и од ре ди те
при о ри те те, па ће успех би ти за -
га ран то ван. Парт нер про ла зи
кроз те жак пе ри од. По др жи те га
и уве ри те га у сво ја осе ћа ња.

Прак тич ни сте и ан га жо ва ни на
сто стра на, је ди но још да се кон -
цен три ше те на при о ри те те и ето
успе ха без мно го му ке. Ве шти сте
и окре ће те во ду на сво ју во де ни -
цу. Пред ва ма је стра сна ве за,
али и мо гућ гу би так стал ног
парт не ра ако се са зна.

Не мој те де ли ти иде је са са рад -
ни ци ма. Од ре ди те сво је ме сто у
све му и то га се чвр сто др жи те,
не до зво ли те да се дру ги ки те ва -
шим пер јем. Емо тив но сте не ста -
бил ни. Раз го ва рај те отво ре но с
парт не ром о све му што вам ле жи
на ср цу.

Уз мно го му дро сти и по ма ло лу ка -
во сти ус пе ће те да за вр ши те ви ше
по сло ва и пот пи ше те не ки ва жан
уго вор. Све по ла ко кре ће на бо ље.
Уз ма ло так та, вра ћа те се на по зи -
ци је ко је су би ле по љу ља не. По ро -
ди ца не ма мно го раз у ме ва ња за
вас. Ипак не ди жи те зид око се бе.

Ва ша оче ки ва ња не са мо да су
пре ве ли ка већ су срам но без о -
бра зна. Спрем ни сте да за гри зе -
те и ви ше не го што мо же те. То ће
се ис пла ти ти фи нан сиј ски, али
ко шта ће вас не ког при ја тељ ства.
Па зи те да вас не за бо ли то што
се ди те на две сто ли це.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
18. мар та: Аме лију – Ми ха е ла и Сло бо дан Ва нев ски; 14. ју на: Ему – Је ле -
на Ми кља и Зо ли Фе јер;  29. ју на: Ми њу – Гор да на Ву ло вић и Жељ ко Ву -
ја но вић; 30. ју на: Ан дри ја ну – Цве та на По пе тру и Ми о драг Ко стић; 3. ју ла:
Миу – Ксе ни ја и Да ни ел Плван; 4. ју ла: Со фи ју – Ми ли ца и Пе тар Ра ду ло -
вић; 5. ју ла: Ка та ри ну – Та тја на Ђе нић и Не над Пер ко шан; 7. ју ла: Ха ну –
Ми ли ца и Игор Ви тас; 8. ју ла: Ја ну – Да ни је ла и Де јан Ге ор ги ев ски; 9. ју -
ла: Ср ну – Та ма ра и Бра ни слав Бо шко вић; 10. ју ла: Са ру – Са ња и Ду шан
Иса ков; 11. ју ла: Ма ри ју – Сне жа на и Вла ди мир Ив ков; 12. ју ла: Со фи ју –
Со ња и Бран ко Ива нић, Ни ко ли ну – Дра га на Пе тро вић и Ни ко ла Уско ко -
вић; 13. ју ла: Ана ста си ју – Саб дра и Бран ко Ду ду ко вић, Еми лију – Еле на и
Вла до Ши мек; 15. ју ла: Не ду – Ми ли ца По ту кић и Си ни ша Се ку лић; 19. ју -
ла: На та шу – Со фи ја Јо ва но вић и Алек сан дар Пан ду ров. 

До би ли си на
8. јуна: Ре љу – Ма ри ја Та нев и Зо ран Ро глић; 1. ју ла: Ма те ју – На ди ца Сто -
ја но вић и Де јан Тол; 2. ју ла: Вукана – Катарина Стаменић и Марко Апостоло-
вић, Фи ли па – Мар ти на Ива нић и Иван Стој ме но вић; 9. ју ла: Кон стан ти на –
Зо ра на Сте фа нов Ста ни шић и Го ран Сте фа нов, Ву ка ши на – Би ља на и Ду шан
По по вић; 10. ју ла: Ма те ју – Сунчи ца Ста но је вић и Бо шко Ни ко лић; 11. ју ла:
Ми ја та – Ива на и Мла ден Дра га нов; 13. ју ла: Пе тра – Ве ри ца и Са ша Илић,
Јак шу – Ми ли ца Мр даљ Кур то вић и Ми лош Кур то вић, Сте фа на – Та ма ра и
Дра ган Фи ли по вић, Пе тра – Ма ри на и Ду шан Та на си је вић;  14. ју ла: Ла ва –
Се на и Алек са Влај ко вић; 16. ју ла: Алек су – Ма ри ја и Фе ренц Са бо; 17. ју ла:
Ву ка – Ан дри ја на и Ни ко ла Та дић, Вук шу – Ни на и Го ран До дев ски. 

ВЕН ЧА НИ

14. ју ла: Ах мет ши на Ли ли ја Фа ри тов на и Ђор ђе Ко цић, Сан дра Па пић и
Ми лош Алек сов ски; 15. ју ла: Алек сан дра Сте ва но вић и Не бој ша Олар; 19.
ју ла: Ду ши ца Ди ми три је вић и Сло бо дан Ђор ђе вић, Ва ња Ста но је вић и Де -
јан Хр ћан, Та ма ра Сто ја нов ски и Да ли бор Зе лић. 

УМР ЛИ

13. ју ла: Мир ја на Му дрић (1944), Ду шан ка Ма ли но вић (1929), Ни ко ла Хоф -
ман (1950), Ли на Не дељ ков (1939), Бо јан Бе ли (1998); 14. ју ла: Мар јан Ве -
лич ков ски (1967), Ми ло рад Или ев ски (1968), Алек сан дар Илић (1978); 15.
ју ла: Ду шан Мар јан ски (1954); 16. ју ла: Ми о драг Га јић (1962), Ду шан ка
Сто ја но вић (1973); 17. ју ла: Ана Ар де љан (1945), Ми ла ди ја Мар ко вић
(1926), Бо ри слав Пе тро вић (1940), Бо шко Ве зен ко вић (1957); 18. ју ла: Ми -
ра Ми ло ва но вић (1952), Жи ва Ми о ков (1946), Ру са Не шко вић (1952); 19.
ју ла: Љу би ца Сре мац (1934), Јо ван Узел (1932), Иштван Гу лић (1930); 20.
ју ла: Ђу ра Па влов (1948).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕ ШЕ ЊА – Ква драт 7 х 7: про пуст, ре ме нар, омо ри на, Пе -

ра зић, уни зи ти, са ни тет, тра ћи ти. Ана грам: Мар тин Скор се -

зе. Ко њи ћев скок: нај ви ше го ри под но га ма они ма ко ји су на

тан ком ле ду. Скан ди нав ка: Да ни ло Киш, уте ри ва ти, шап,

ка миш, „Анон”, Ла на, на та ли тет, не пр ко си ти, Иро, ево, ави -

за, атев, ор, ода ја, Аки ра, Но ам, це мент, иц.

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com

РОМАН

„МАНСАРДА”

Део
Београда

Владика
Милешевски

Запо-
шљавање 

рођака

Симбол
иридијума

Обличје
Елипсасти
послужав-

ници

Убирати
приход од

камате

Опис пута
(мн.)

Манастир у
Срему

ПИСАЦ СА
СЛИКЕ

Насилно
наплаћи-
вати дуг

Заразна
болест 
говеда

Део пушач-
ке луле

Наталија
одмила

Британски
SF филм

Име глуми-
це Тарнер

Име глумца
Марвина

КЊИГА

ПРИЧА

„РАНИ ЈАДИ”

Племенити
гас

Монета
Европске

уније

Река у
Италији

Ознака за
рендген

Увећање
станов-
ништва

У које
време

Не инатити

се

Издавачка
радна орг.

(скр.)

Чин, дело

Гле, ено

Обавештење
о приспећу

робе
Мера за ел.

отпор

Круна еги-
патских
краљица

Анкона

Организа-
ција рада

(скр.)

Просторија

Први вокал

Име
Куросаве

Други вокал

Име 
лингвисте
Чомског

Грађе-
вински 

материјал

Ауто-ознака
Ивањице

АНАГРАМ

Амерички ре ди тељ

СМЕ РАН КО ЗЕ РИСТ

Сло го ви: ЗИ, ЗИЋ, МЕ, МО, НА, НАР, НИ, НИ, О, ПЕ, ПРО, ПУСТ,

РА, РЕ, РИ, СА, ТЕТ, ТИ, ТИ, ТРА, ЋИ, У.

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. жлеб или ка нал за оти ца ње во де, 2.

за на тли ја ко ји пра ви ре ме ње, ка и шар, 3. спа ри на, за па ра, 4. поп

пе ва чи ца (Ма ри на), 5. осра мо ти ти, по ни зи ти, 6. здрав стве на слу -

жба, 7. улу до тро ши ти.

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

КВАДРАТ 7 х 7

КОЊИЋЕВ СКОК

Aкo 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, до -
би ће те је дан леп афо ри зам Ма ри не Ра и че вић, мла де
афо ри сти чар ке из Бо ра, из ње не упра во об ја вље не
књи ге „Ла ли линт”.

-РИ -КОМ -МА -ЈИ НАЈ-

О- КО- ГО- ЛЕ- -ГА-

ТАН- ПОД -НИ- -ВИ- СУ

-МА -ШЕ НА НО- -ДУ.



Ве о ма са др жај но кул тур но ве -
че упри ли че но је у пе так, 20.
ју ла, на дуп ке пу ној лет њој сце -
ни До ма кул ту ре.

Реч је о са вре ме ној ко ме ди -
ји под на зи вом „Свла че ње”, чи -
ја се рад ња до га ђа у јед ном
мод ном са ло ну. При ча по чи -
ње ка да сре до веч на же на до ђе
код по зна те мод не сти лист ки -
ње, ка ко би пре о бра зи ла имиџ
и из гле да ла мла ђе, при влач -
ни је и мо дер ни је за свог му жа,
ко ји је та ко ђе жр тва те ро ра
мла до сти, фи зич ког из гле да и
тр ке за успе хом.

Ко мад се ба ви бра ком, исти -
на ма, ла жи ма и оп штим ме -
сти ма ов да шње ствар но сти.
Пре ма ре чи ма сце на ри сте и

ре ди те ља пред ста ве Мир ја не
Бо бић Мој си ло вић, ово је ко -
ме ди ја на ших на ра ви, у ко јој
се под сме ху из ла жу мно ги са -
вре ме ни кон цеп ти „мо дер но -
сти”, али се упо ре до од ви ја и
дра ма из ме ђу две же не ко је се
пр ви пут сре ћу.

– Ова при ча се ба ви обла че -
њем, пре свла че њем и свла че -
њем, у бу квал ном, али и у пре -
не се ном сми слу. Ко ће би ти

об у чен, ко сву чен, а ко пре сву -
чен, оста је пу бли ци да ви ди –
ка же ау тор ка.

То су и ре чи ко ји ма је она
на ја ви ла пред ста ву, ка да је
пред ста ви ла и свој но ви ро ман
„Му шка азбу ка”.

Глав не ро ле у ко ма ду бри -
љант но су од и гра ле ле ген дар -
не Ка та ри на Жу тић и Је ли ца
Сре те но вић, на шта је ду го -
трај ним апла у зи ма и ова ци ја -
ма ре а го ва ла мно го број на ка -
ча ре вач ка пу бли ка.

ки „Ко јо ти” сва ке го ди не при -
ре де тре ћег ви кен да у сед мом
ме се цу.

И овог пу та су већ од по дне -
ва у пе так, 20. ју ла, раз не рас -
ко шне ма ши не ри је на два точ -
ка по че ле да при сти жу у град

овим про сто ри ма, а ни је се тру -
дио да де ман ту је гла си не ка да
је реч о раз ми шља њу да се на -
ста ни у на шем гра ду, ко ји га
нео до љи во под се ћа на ње гов Зе -
мун.

Игри це за смех до су за
На кон де фи леа про грам у су -
бо ту, 21. ју ла, на ста вљен је вра -
то лом ним и до су за ко мич ним
бај кер ским игри ца ма. Да би
до шли до оми ље не им на гра де
у ви ду пи ва, так ми ча ри су мо -
ра ли да ве за ни за ве о ма за тег -
ну ту сај лу тр че по кли за вој под -
ло зи, да се уз по моћ шти та бо -
ре про тив су ро во сна жног ва -
тро га сног мла за, да га ђа ју ли -
мен ке ку гла ма...

Је дан од нај ак тив ни јих у при -
ку пља њу по ме ну тих пив ских
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Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Маргићанин
Млад псић, стар око се дам-осам
ме се ци, по ја вио се ни от ку да у Мар -
ги ти, на кра ју Ули це Ма ти је Гуп -
ца, код ста ре про дав ни це пли на.

Овај ле по тан је раз и гран и ухра -
њен; из гле да као да је из ба чен, али
је мо жда и ус пео да шмуг не из не -
ког дво ри шта у по ме ну том кра ју
гра да.

Ако га не ко пре по зна или же ли
да га удо ми, мо же да се ја ви на те ле фон 060/687-41-44.

Лабрадорка
Ова до бра и дру же љу би ва жен ка
ла бра до ра про на ђе на је по ред пу та
из ме ђу два се ла не да ле ко од Пан -
че ва. Би ла је упла ше на, глад на и
дез о ри јен ти са на и тра жи ла је не -
ко га ко би мо гао да јој по мог не и
пру жи скло ни ште.

За хва љу ју ћи ху ма ним су гра ђа -
ни ма ова ку ца је при вре ме но збри -
ну та, али хит но тра жи но ве вла -
сни ке ко ји ће бо ље бри ну ти о њој.

Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се
до би ти на те ле фон 066/67-23-777.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације 
се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Још јед ном је сре ди на ју ла у
Пан че ву про те кла у зна ку тут -
ња ња вр хун ских ма ши на на два
точ ка, зву ци ма по зна тих рок
ну ме ра и тра ди ци о нал ној гу -
жви на та ми шком ке ју по крај
мо ста.

Ко се не ким чу дом ту пр ви
пут за де сио, ве ро ват но ни је мо -
гао очи ма да ве ру је, бу ду ћи да
је по ме ну ти про стор про шлог
ви кен да до био пот пу но дру га -
чи је об лич је – ве ли ка би на, си -
ја сет ша ро ли ких штан до ва и
ра за су тих ша то ра по трав ња ку
и на да све мно го љу ди и пар -
ки ра них мо то ра.

И све то де вет на е сти пут у
бес пре кор ној ор га ни за ци ји Мо -
то-клу ба „Coyote”.

„Hej, то нац, дај ма ло по ја чај
бас у ове мо ни то ре...”, про ла -
ма ло се с моћ ног раз гла са у
то пло пред ве чер је, док су не ке
„ду ге ко се” то ли ле глад пље -
ска ви ца ма, дру ги опу ште но ква -
си ли бра де пи вом, тре ћи ћа -
ска ли о мо то ри ма, а је дан сна -
жан мо мак у ко жном пр слу ку
на чич ка ном ам бле ми ма за ту -
ри рао ма ши ну на „пра зан” гас.

Но тај по ма ло ка ко фо ни чан
звук ни је се до пао Фи фи му ри,
јед ној од ле ген ди мо то ци кли -
зма & ро кен ро ла Пан че сте ра,
па је по ма ло из нер ви ран, уз
ре чи: „А сад ма ло да чу је те
пра ви мо тор”, при шао свом
моћ ном „хар ли ју”, ко ји је се -
кун ду ка сни је тек овлаш за -
брун дао као лав ко ји на ја вљу је
ура ган ску ри ку. С дру ге стра -
не, то ни ма ло ни је тан ги ра ло
кр шне де ли је „од Брч ког”, ко је
су уз „џек” и ме зе „те ра ли ше -
ге” са ста рим ја ра ном и јед -
ним од пр вих „ко јо та” – Ко ле -
том Ле о нар дом.

А ка ко би им сме та ло кад је
то оно због че га су, као и го ди -
на ма, је два до че ка ли сре ди ну
ју ла и оно што се ни ка ко не „фу -
ла” – мо то-су срет у Пан че ву.

„YU grupa” во ли Пан че во
Прет ход но на ве де но тре ба ло је
да до ча ра де лић ат мос фе ре
пред свир ку на јед ној од две
рок ве че ри, ко ли ко пан че вач -

ДЕ ВЕТ НА Е СТИ МО ТО-СУ СРЕ ТИ ПРО ТЕ КЛИ У СА ВР ШЕ НОМ РЕ ДУ

ВРЕ МЕ МО ТО РА, РО КЕН РО ЛА И „КО ЈО ТА”
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Филиповић

на дел ти Рио Та ми ша. Убр зо је
камп уз ре ку на до мак мо ста
био при стој но ис пу њен го сти -
ма ка ко из це ле зе мље, та ко и
из свих екс ју го сло вен ских ре -
пу бли ка, као и из Ита ли је, Ру -
му ни је, Ма ђар ске, Ау стри је...

И та ко, миц по миц, до уве че
је фор ми ра на кри тич на ма са,
ко ју су по ште но за гре ја ли из у -
зет но ин спи ри са ни чла но ви
клуп ског бен да „Blues Delivers”.
До бра ат мос фе ра је на ста вље -
на сви р ком гру пе „Стоп” и ле -
ген дар ног са ста ва „YU grupa”,
ко ји је оду ше вио пре ко хи ља -
ду и по фа но ва.

Ин те ре сант но је да се и су -
тра дан јед на од хо да ју ћих ико -
на бе о град ског са ста ва Жи ка Је -
лић по ја вио и при ват но на дво -
точ ка шу јер, мно ги ма је по зна -
то, спа да у ред нај ста ри јих мо -
то ри ста на овим про сто ри ма.
На кон гу сти ра ња не за о би ла зног
„бај кер ског” па су ља у кам пу он
је са сво јим „хар ли јем деј вид -
со ном” – мо дел „ево лушн” од
1.345 ку би ка – уче ство вао у спек -
та ку лар ном де фи леу глав ним
ули ца ма Пан че ва. Ина че, Жи ка
је во зио је дан од пр вих мо то ра
по ме ну тог аме рич ког брен да на

ве о ма до па да, као и Пе тру из
Бе о гра да, ко ји за јед но с клуп -
ским дру гом Срећ ком из Гло -
го ња зду шно по др жа ва „ко јо -
те”. Исто ми сле и ком ши је из
Мо то-клу ба „Нео лит” Злат ко
Та нев и Зо ран Ми лин ко вић
Сит ни, као и Пан че вац Ду ле
Са вин, Пе ђа из бе о град ског МК-
а „Цр на ре ка”...

И мно ги дру ги рас по ло же ни
љу би те љи мо то ра и ро кен ро ла
су се с њи ма у пот пу но сти сло -
жи ли, на шта је бит но ути цао
и му зич ки про грам дру гог да -
на, ко ји је отво рио пан че вач ки
„Trouble Heart”, на ста вио чу -
ве ни Нај да с гру пом „Три бјут
Смак”, а за ве су на де вет на е сти
мо то-скуп спу стио је бе о град -
ски „ProRock”.

на гра да био је Вла ди мир из До -
ло ва, ко ји је од рас па да та мо -
шњег клу ба по стао со ло во зач.

С дру ге стра не, ком пакт на
еки па из Де бе ља че сва ке го ди -
не ова мо на вра ћа у ре пре зен -
та тив ном бро ју, а на ску пу има
и де во ја ка с ви ше го ди шњим
бај кер ским ис ку ством, по пут
Ти не из Ин ђи је. Њој се ов де

На по слет ку, ва жно је ис та -
ћи и то да је, пре ма ре чи ма
чла на Управ ног од бо ра Мо то-
клу ба „Coyote” Ати ле Би са ка,
ово го ди шњи мо то-су срет про -
те као без ика квих ин ци де на та
и у кам пу и на пу те ви ма, пa
ни је би ло во жње без ка ци ге или
у пи ја ном ста њу. И не ка та ко
оста не и убу ду ће...

НА ЛЕТ ЊОЈ СЦЕ НИ У КА ЧА РЕ ВУ

„Свла че ње” за ова ци је

„Пржење” гума

Легенде – Жика и Фифимура

Тешко до пива – бајкерске игрице Још увек у пуном гасу – „YU grupa”



На кон што су окон ча не глав не
пче ли ње па ше у овим кра је ви -
ма, по пут ба гре мо ве и сун цо -
кре то ве, про из во ђа чи ме да окре -
ћу се дру гим ак тив но сти ма.

Је дан од њих је и Сте ван Пе -
тро вић из Стар че ва, ко ји, ка да је
реч о су ми ра њу би лан са ово го -
ди шњих при но са, ка же да су не -
ки за до вољ ни, а не ки баш и ни су.

– Пан чев ци ко ји су но си ли
пче ле у Пе шча ру на ба гре мо ву

па шу, на кон две „мр ша ве” го -
ди не, углав ном су про шли до -
бро, с нај ма ње пет на е стак ки -
ло гра ма у про се ку. То се не
мо же ре ћи за оне чи је су пче -
ле у то вре ме би ле у Хо мо љу, а

при лич но ло ши ре зул та ти за -
бе ле же ни су у вре ме цве та ња
сун цо кре та. Ова биљ ка во ли
то пло вре ме, па и то пле ки ше,
али су но ћи би ле из у зет но хлад -
не, јер су тем пе ра ту ре па да ле
ис под де сет сте пе ни, што нам
ни је по го до ва ло. Си ту а ци ја је
по гор ша на за оног ко се на ла -
зио у не здра вој сре ди ни, не са -
мо ка да је реч пре те ра ном пр -
ска њу сун цо кре та већ и о тре -

ти ра њу ку ку ру за – ка же овај
пче лар.

Он на во ди да ће са да у ко -
шни це би ти ста вља ни ле ко ви,
ко је су Стар чев ци на ба вља ли
пре ко свог дру штва, ина че по -
зна тог по ве о ма до бр ој ор га -
ни за ци ји, а сам Пе тро вић је и
се кре тар те ор га ни за ци је, па у
ње но име на ја вљу је тра ди ци о -
нал но оку пља ње про из во ђа ча
ме да у по не де љак, 30. ју ла.

– Већ го ди на ма, на дан се о ске
сла ве Ог ње не Ма ри је, пра ви мо
ма ни фе ста ци ју ко ја се са сто ји од
из ло жбе и са ве то ва ња ју жно ба -
нат ских пче ла ра. Та ко ће мо на -
ше про из во де при ка зи ва ти од 16

са ти на тр гу, а два са та ка сни је у
све ча ној са ли Ме сне за јед ни це
по че ће скуп на ко јем ће уче ство -
ва ти и Ра до мир Вла чо, пред сед -
ник Са ве за пче лар ских ор га ни -
за ци ја Вој во ди не, Ми лу тин Пе -
тро вић, пот пред сед ник Са ве за
пче лар ских ор га ни за ци ја Ср би -
је, и Љу бо Пе јо вић, пче лар из
Мра мор ка, ко ји про па ги ра по -
вра так ау тох то не ба нат ске жу те
ма ти це – на ја вљу је Пе тро вић.

По за вршет ку ше сто днев не
тр ке у ори јен ти рин гу, ко ја
се бо ду је и за свет ску ранг-
-ли сту, Је ле на Стан ко вић из
пан че вач ког клу ба „Оса”
осво ји ла је сре бр но од лич је
и по ста ла ви це шам пи он так -
ми че ња под на зи вом „Ко па -
о ник опен 2018”, иза Бу гар -
ке Еле не Ди ми тро ве. Тре ба
ис та ћи да ова ста за ва жи за
јед ну од нај ком плек сни јих, а
тр чи се по ета па ма.

Је ле на је и по ред до сад не
ки ше и из у зет но ло ших усло -
ва за так ми че ње већ пр вог да -
на за у зе ла дру го ме сто, ко је је
чу ва ла и у на ред на три над ме -
та ња.

Иа ко је умор учи нио сво је, па је
Стан ко ви ће ва у пе тој ета пи па ла

на пе то ме сто, ова бор бе на Пан -
чев ка је по след њег да на ску пи ла

сву рас по ло жи ву сна гу и из бо ри -
ла пла сман за сре бр но од лич је.

Њен тре нер Ми о драг Ви до -
вић ис та као је да је Је ле на у
из у зет ној кон ди ци ји.

– Она од лич но на пре ду је, па
се на да мо још бо љим ре зул та -
ти ма на пред сто је ћим так ми -
че њи ма. Што се дру гих клуп -
ских ак тив но сти ти че, пред -
сто ји нам дво днев ни куп Фру -
шке го ре у ме сту Ан дре вље, где
је ста за не што лак ша од оне на
Ко па о ни ку, па ће на то так ми -
че ње иза ћи мла ди так ми ча ри
„Осе” – на вео је Ви до вић.

ЛЕТО У ПРИРОДИ
Петак, 27. јул 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Та миш је ре ка ко ја пле ни сво -
јом при ро дом.

Ме ђу тим, све до ци смо да су
го ди на ма те ле по те угро жа ва -
не с ра зних стра на, пре све га
од не са ве сних љу ди.

На сре ћу, има и оних ко ји ма
је ве о ма ста ло да све то бла го
бу де са чу ва но и за по ко ле ња
ко ја до ла зе.

Иа ко је Та миш ве о ма ин спи -
ра ти ван дуж це лог то ка, јед на
од нај леп ших де о ни ца на ла зи
се у де лу ко ји про ти че на до -
мак Гло го ња.

Ту се, пре све га, ми сли на
чу ве ну пла жу „ске ла”, чи ји на -
зив по ти че из вре ме на ка да су
ту да пре во же ни рад ни ци на по -
сао у ПКБ. Ипак, ово ме сто
сла вом су овен ча ле ан то ло гиј -
ске сце не из фил ма „Ко то та -
мо пе ва”, ка да чу ве ни ау то бус
фир ме „Кр стић” баш ста је на
па у зу за ру чак.

Ме ђу тим, ду го на кон тог пе -
ри о да с по чет ка осам де се тих
го ди на про шлог ве ка го то во ни -
ко се ни је бри нуо да та оа за са -
чу ва свој рај ски из глед, а ни -
шта бо ље ни је би ло ни ка да је
реч о остат ку Та ми ша.

Ри бља млађ би ла угро же на
Је дан од оних ко ји су схва та ли
да овај при род ни дра гуљ по -
чи ње да „хва та рђа”, је сте и Јо -
ви ца За го рац, ко ји се као жи -
тељ Гло го ња, у јед ном пе ри о ду
и као ње гов пр ви чо век, а пре
све га као без у слов ни за љу бље -
ник у при ро ду, тру дио да на
раз не на чи не по вра ти ста ри сјај
ба нат ске ре ке.

– Же лео сам да са исто ми -
шље ни ци ма ура дим све што је
у мо јој мо ћи не би смо ли спа -
сли оно што се спа сти мо же,
јер је озбиљ но био угро жен еко-
си стем от кад је шу ма по се че -
на. Си ту а ци ја је би ла ова ква:
ШИК га зду је на шестсто хек та -
ра под шу мом, а то је ујед но и

КА КО СА ЧУ ВА ТИ ПРИ РОД НЕ ЛЕ ПО ТЕ БА НАТ СКЕ РЕ КЕ

ЕН ТУ ЗИ ЈА ЗАМ ЗА СПАС ТА МИ ША

на мрест, а во да ка сни је не мо -
же да се по ву че због тих пре -
пре ка и та мо се пре ду го за др -
жа ва. То зна чи да има мо ви ше
ко ма ра ца, а ри бља млађ, кад се
из лег не, не мо же да се вра ти у
сво је ста ни ште, већ оста не за -
то че на и уги не. А због истог
про бле ма ни за по сле ни у ШИК-
у не мо гу та ко бр зо да уђу у шу -
му ка ко би на ста ви ли ра до ве,
па су са ми се би по се кли гра ну
на ко јој се де – на во ди За го рац.

И он да је по ну дио над ле жни -
ма из тог шум ског га здин ства
не што што би би ло од ви ше -
стру ке ко ри сти.

– Пред ло жио сам им да сво -
јим те шким ма ши на ма до тих
де пре си ја на пра ве ка на ле с мо -
сти ћи ма, где је то нео п ход но, ка -
ко би во да оти ца ла у Та миш, а с
њом и млађ. Ти ме би смо је спа -
сли, при том би би ло не ко ли ко
ге не ра ци ја ко ма ра ца ма ње, а сам
ШИК пре мо же да уђе у по сао
кад се про су ши те рен. Њи ма се
то сви де ло, па су уло жи ли 11
ми ли о на ди на ра у из ра ду тих
ка на ла. На жа лост, по сао ни је до -

као бих и да је во да све чи сти ја,
па ни ку па ње ви ше ни је рет ка
по ја ва. Же ља ми је да ис ко ри -
сти мо при род ни по тен ци јал овог
кра ја; по треб но је по су ти ри -
злом при ступ не пу те ве, а у пер -
спек ти ви би мо гли и ту ри стич -
ки бро ди ћи да про ла зе ову да до
Опо ва – ис ти че За го рац.

вље на бра на код Опо ва; му ље -
вит је и ви ше не „цве та”, као
на при мер око Ја ше То ми ћа.

– Пре два де сет го ди на код нас
је тај при род ни фе но мен био
фа сци нант ни ји не го на чу ве ној
Ти си. Али са да ви ше не ма ни
тра га од тих пре ле пих ин се ка -
та, што је, пре ма мом ми шље -

УСПЕХ ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ТАК МИ ЧАР КЕ У ОРИ ЈЕН ТИ РИН ГУ

Је ле на Стан ко вић дру га на Ко па о ни ку

њу, по сле ди ца за га ђе ња. Сто га
смо се пре де се так го ди на тру -
ди ли да нео д го вор не љу де при -
зо ве мо све сти, па је по на ло гу
Ме сне за јед ни це очи шће но хи -
ља ду пет сто ки ло гра ма сме ћа.
От кад смо по ди гли ни во хи ги -
је не, и са ми ко ри сни ци ове ле -
пе ре ке су то по што ва ли. Та ко,
ре ци мо, јед не го ди не на кон пр -
во мај ског уран ка ни сам на шао
ни је дан па пи рић ван кан ти. Ре -

вр шен, а и про блем је то што су
це ви на мо сти ћи ма ма лог про -
ме ра, па до ла зи до за гу ше ња, бу -
ду ћи да их ни ко не от пу ша ва.
Ипак, и то ли ко ко ли ко је од ра -
ђе но пред ста вља при мер до бре
прак се ко ји би мно ги по же ле ли
у свом при род ном окру же њу –
ка же овај љу би тељ при ро де

И ов де би ло „цве та ња”
За го рац на во ди и то да је Та -
миш успо рен от кад је на пра -

По треб но: јед на очи шће на ке -
чи га те шка око 1,5 кг, со, мле -
ве ни би бер, сок од по ла ли -
му на, 400 г мар га ри на, гла -
ви ца бе лог лу ка, гла ви ца цр -
ног лу ка и две ка ши чи це ја -
бу ко вог или вин ског сир ће та.

При пре ма: Ухва ти те ке чи -
гу за врх гла ве и за ро ни те је
на крат ко у ки пу ћу во ду ка ко
би сте лак ше од стра ни ли твр -
ду ко жу. Од се ци те гла ву и
реп, а труп пре се ци те уз дуж,
па од стра ни те ко сти.

Од ме са на пра ви те че ти ри
шниц ле, па их по со ли те, по -
би бе ри те и пре лиј те со ком од
ли му на и оста ви те да од сто је
де се так ми ну та. По том их три
ми ну та пр жи те на мар га ри ну

на сред њој тем пе ра ту ри, уз
уче ста ло окре та ње.

У ме ђу вре ме ну сит но исец -
кај те цр ни и бе ли лук и по -
ме шај те са сир ће том. Ис пр -
же ну ри бу оце ди те и по ре -
ђај те на тац ну, па сва ко пар -
че пре ма жи те пре ли вом од
лу ка. Слу жи те с ба ре ним
кром пи ром. 

При јат но!

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТИ СА УДИ ЦЕ

КЕЧИГА С БЕЛИМ ЛУКОМ

НА КОН ЗА ВР ШЕТ КА ГЛАВ НЕ СЕ ЗО НЕ 

МЕ ДО БРА ЊА

Скуп ју жно ба нат ских
пче ла ра у Стар че ву

А чу ве на „ске ла” и да ље из -
гле да ле по, иа ко је од ку ће у
ко јој је не кад жи вео ске ле џи ја
оста ла тек по не ка ци гла, док
је огром на бе ла то по ла пот пу -
но про па ла пре не ко ли ко го -
ди на.

Ипак, ен ту зи ја сти ула жу
ве ли ке на по ре ка ко би ов де
одр жа ли при род ни склад
овог не бру ше ног би се ра при -
ро де.

„Сребрна” Јелена, прва слева

нај ве ће мре сти ли ште ри бе у
око ли ни. По ме ну то пред у зе ће
та мо план ски по сег мен ти ма
са ди и се че др ве ће и на и ла зи
на при род не де пре си је и не ке
ста ре ка на ле ко ји но се во ду у
те мр тва је, па да би ту да мо гли
да про ђу, због бла та, пред ма -
ши не на ба цу ју труп це и ма ло
зе мље, на кон че га то ни ко не
отр па ва. У не ком мо мен ту с
про ле ћа та во да је ви со ка и пре -
ли је се у те мр тва је, ри ба иза ђе

Овако је некада изгледала „скела”. 
Нацртао Круне Бошковић

Загорац



Фудбалски колективи из на-
шег града и околине увелико
се припремају за почетак нове
првенствене трке за бодове.
Сходно ранговима у којима се
надмећу, клупским буџетима
и плановима, тако се „кроје” и
амбиције за нове шампионате.
„Фудбалска пијаца” ради пу-
ном паром, играчи долазе и
одлазе, а увелико се одржавају
и контролне утакмице, на осно-
ву којих стручни штабови од-
лучују на кога ће од играча ра-
чунати када првенство буде зва-
нично стартовало.

Очи поклоника најважније
споредне ствари на свету у на-
шем граду највише су упрте у
Динамо 1945 и Железничар,
клубове који се такмиче у Срп-
ској лиги група „Војводина”. Та
два колектива су сигурно нај-
више допринела да се фудбал
на велика врата врати у наш
град. Ни у новом шампионату
не желе да буду на маргинама
дешавања...

После Милоша Средојеви-
ћа, који је дошао из Графи-
чара, и Стефана Кркобабића,
доскорашњег члана Раднич-
ког из Нове Пазове, нови члан
Динама 1945 постао је и Ми-
лан Ђорђевић, који је дошао
из ОФК Београда, играо је и
за Шумадију из Аранђелов-
ца, Младеновац и БАСК, а
био је и интернационалац у
Албанији.

Момци које предводи тре-
нер Петар Дивић прошлог ви-
кенда су одмерили снагу са
омладинским тимом Чукарич-
ког, од кога су изгубили с 1:0,
а једини погодак је постигнут
из једанаестерца.

Отво ре но пр вен ство Вој во ди -
не у ми ни-ка ја ку за де ча ке и
де вој чи це ро ђе не од 2005. до
2008. го ди не одр жа но је 21.
ју ла у Апа ти ну.

Ор га ни за то ри так ми че ња
би ли су Ка јак-ка ну са вез Вој -
во ди не и ККК Па но ни ја. Нај -
мла ђи ка ја ка ши  у на шој по -
кра ји ни над ме та ли су се у
два де сет тр ка на де о ни ца ма
од 500 и 1.000 ме та ра.

Тре нер ККК-а Пан че во Зо -
ран Жив ко вић по вео је на ово
над ме та ње де сет так ми ча ра,
ко ји су по ка за ли до бру фор -
му и за вид ну ве шти ну у кон -
ку рен ци ји с вр шња ци ма из
пет на ест клу бо ва.

Нај бо љи ре зул тат оства рио
је дво сед у са ста ву Мар ко
Жив ко вић – Вла ди мир Бо ја -
нић, осво јив ши сре бр но од -
лич је на 500 ме та ра, у тр ци
де ча ка ро ђе них 2005. го ди не.
Ми ни-ка јак че тве рац, ко ји су

чи ни ли: Мар ко Жив ко вић,
Ог њен Цве тић, Вла ди мир Бо -
ја нић и Ми лош Јо ва но вић,
осво јио је брон за ну ме да љу у
тр ци на 500 ме та ра.

Сле де ћи иза зов за ове мла де
так ми ча ре би ће Пр вен ство Ср -
би је у ми ни-ка ја ку, ко је ће би -
ти одр жа но у Бач кој Па лан ци.

Кра гу је вац је од 20. до 22. ју ла
био до ма ћин пр вен ства Ср би -
је у пли ва њу у ју ни ор ској и ап -
со лут ној ка те го ри ји.

У кон ку рен ци ји 327 так ми -
ча ра из 38 клу бо ва сјај не ре зул та -
те оства ри ла је пли ва чи ца ПК-а
Ди на мо Ва ња Гру јић, ко ју је
пред во ди ла Влат ка Ко мле нац.

Ва ња је у ди сци пли ни 200
м леђ но осво ји ла злат не ме -
да ље и у ју ни ор ској и у ап со -
лут ној кон ку рен ци ји, а у над -
ме та њу на ду пло кра ћој де о -
ни ци, истим сти лом, оки ти -
ла се ви це шам пи он ском ти -
ту лом у кон ку рен ци ји ју ни -
ор ки.

пра ви бо рац и ве ру јем да ће сле -
де ће не де ље оства ри ти наш пр -
во би тан циљ за ову се зо ну – ре -
као је тре нер пан че вач ке атле -
ти чар ке Љуп чо Цвет ко ски.

Већ сле де ће не де ље Зо ра на
Бар јак та ро вић ће уче ствовати
на још два из у зет но ја ка атлет -
ска ми тин га, на ко ји ма ће по -
ку ша ти да оства ри нор му за од -
ла зак на пр вен ство Ста рог кон -
ти нен та.

СПОРТ
Петак, 27. јул 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио

Александар
Живковић
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх6)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Же сто ка кон ку рен ци ја

Нор ма опет ума ло 
из ма кла

Про шлог ви кен да у бу гар ском
ме сту Ста ра За го ра одр жа но је
Пр вен ство Бал ка на у атле ти ци
за се ни о ре, ма да је ово над ме -
та ње има ло мно го ши ри ка рак -
тер од шам пи о на та на шег по -
лу о стр ва, јер су уче ство ва ли
так ми ча ри из 19 зе ма ља ко је
те ри то ри јал но не при па да ју
Бал ка ну, као што су Укра ји на,
Мол да ви ја, Јер ме ни ја, Изра -
ел... У пи та њу су све са ме атлет -
ске ве ле си ле, па је кон ку рен -
ци ја би ла за и ста же сто ка.

На ша су гра ђан ка, атле ти чар -
ка Ди на ма Зо ра на Бар јак та ро -
вић има ла је шест тр ка у два
да на, што је из у зет но на по ран
ри там так ми че ња. Мо ра ла је
да на сту пи у че ти ри ди сци пли -
не и у сви ма је би ла из у зет но
кон ку рент на.

Нај ве ћи успех је осво је на
брон за на ме да ља у тр ци шта -
фе та на 4 x 400 ме та ра, у ко јој
је Зо ра на Бар јак та ро вић за јед -
но с Ма јом Ћи рић, Та ма ром
Са ла шки и Бо ја ном Ка ли ча нин
обо ри ла др жав ни ре корд стар
го то во два де сет го ди на и он са -
да из но си 3:34,64. То је јед но
од нај бо љих оства ре ња у Евро -
пи, та ко да је го то во из ве сно да
ће се де вој ке у овом са ста ву

БАЛ КАН СКИ ШАМ ПИ О НАТ У АТЛЕ ТИ ЦИ

ЗО РА НА У БРОН ЗА НОЈ ШТА ФЕ ТИ

над ме та ти и у Бер ли ну на Пр -
вен ству Евро пе за се ни о ре.

Зо ра на је има ла и че ти ри из -
у зет но на пор не тр ке. Нај пре
ону на 100 м, у ко јој је као нај -
бр жа ушла у фи на ле, али је по -
том так ми че ње окон ча ла на че -
твр том ме сту. Го то во иден тич -
на си ту а ци ја ви ђе на је и у над -
ме та њу на ду пло ду жој де о ни -
ци. У свим тр ка ма Зо ра на је
про тив се бе има ла и ве тар ко ји

Мла да атле ти чар ка АК-а Та -
миш Са ња Ма рић би ће од 26.
ју ла до 2. ав гу ста уче сник ре -
пре зен та тив ног кам па пер -
спек тив них атле ти ча ра у Кра -
гу јев цу, где ће по ред ње бо -
ра ви ти нај та лен то ва ни ји мла -
ди атле ти ча ри из це ле Ср би -
је у ди сци пли на ма: спринт,
сред ње пру ге, ско ко ви и ба -
ца ња.

Услов за по зив у овај камп
био је ре зул тат оства рен на
др жав ном пр вен ству у те ку -
ћој го ди ни. Са ња Ма рић је
ка те го ри са на атле ти чар ка
АСС-а, зва нич на је шам пи -
он ка Ср би је до че тр на ест го -
ди на у ди сци пли ни 600 м
(1:40,27), као и пр ва ки ња Вој -
во ди не у кон ку рен ци ји де вој -
чи ца од 14 и 16 го ди на.

Го то во у исто вре ме на Ко -
па о ни ку се одр жа ва камп у
ко ме уче ству ју ак тив ни вр -
хун ски спор ти сти Ми ни стар -
ства од бра не и Вој ске Ср би је
у атле ти ци, вој ном пен та тло -
ну, ори јен ти рин гу, бо ри лач -
ким спор то ви ма и фут са лу.

Чла ни ца АК-а Та миш Алек -
си ја Ко цић, од лич на уче ни -
ца (пи то мац) дру гог раз ре да
Сред ње струч не вој не шко ле,
до би ла је по зив за уче шће у
атлет ској се ни ор ској ре пре -
зен та тив ној се лек ци ји. Она је

у три тр ке у про те клом пе ри -
о ду у ка те го ри ји се ни ор ки, на
3.000 м, осво ји ла две злат не
и сре бр ну ме да љу. У атлет -
ској се лек ци ји про фе си о нал -
них вој них ли ца у кам пу уче -
ству ју и ве ли ки атлет ски шам -
пи о ни, као што су: Не ве на Јо -
ва но вић, Ива на Пе тро вић, Ђу -
ро Бор бељ и мно ги дру ги.

По ред нај бо љих атле ти ча -
ра из Ср би је, на Ко па о ни ку
ће бо ра ви ти и вој ни спор ти -
сти из де сет европ ских зе ма -
ља, а 6. ав гу ста би ће одр жа на
ве ли ка тр ка на 5.000 ме та ра.

НО ВА ПРИ ЗНА ЊА ЗА АК ТА МИШ

СА ЊА И АЛЕК СИ ЈА МЕ ЂУ 
ОДА БРА НИ МА

је ду вао у гру ди, та ко да је то
до дат но ис цр пљи ва ло так ми -
ча ре.

– И по ред нај бо ље ис тр ча них
тр ка у овој се зо ни, Зо ра на је по -
но во, за све га не ко ли ко сто тих
де ло ва се кун де, оста ла без нор -
ме за уче шће на европ ском шам -
пи о на ту. Иа ко је све бли жа за -
да том кри те ри ју му, њен умор је
већ очи гле дан. Ипак, бли зу је
ци ља и не ма од у ста ја ња. Она је ОТВО РЕ НО ПР ВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ 

У МИ НИ-КА ЈА КУ

ДО БРИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ У АПА ТИ НУ

С ПРИПРЕМА ПАНЧЕВАЧКИХ ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА

ПРЕЛАЗНИ РОК И УТАКМИЦЕ У ПРВОМ ПЛАНУ

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У ПЛИ ВА ЊУ

ВА ЊА ГРУ ЈИЋ ШАМ ПИ ОН КА

Динамо 1945 играо је у са-
ставу: Чановић, Марковић, Да-
шић, Недучић, Средојевић, Кр-
кобабић, Стојановић, Вуковић,
Арнаутовић, Јањовић и Арбу-
тина, а прилику су добили и:
Томић, Војновић, Мирковић,
Јовковић, Терзић, Павловић и
Петровић.

С много елана вежбају и фуд-
балери Железничара, под ко-

Чоловић, Павловић, Лукић, Ста-
нојковић, Сарић и Радојичић,
а играли су и: Катанић, Руња-
јић, Трипковић, Драган Ђорђе-
вић, Душан Ђорђевић, Шобат,
Савков, Целин, Шалипуровић,
Радисављевић и Ковачевић.

Већ у недељу, 22. јула, „ди-
зелка” је имала и други кон-
тролни меч, овог пута с много
јачим противником. На игра-

са 48 бодова. Током прелазног
рока клубу је приступио Ми-
ливој Исаиловић (дошао из Зве-
здаре), а отишао је само Алек-
са Динић, који ће у новом шам-
пионату бранити боје Будућ-
ности из Банатског Брестовца.

– Постигли смо резултате из-
над очекивања, а верујем да
ћемо и следеће сезоне, за када
је планирана и реорганизација
лиге, бити на висини задатка и
остварити пласман међу првих
осам екипа на табели. Што се
тиче долазака и одлазака, ми
као аматерски клуб не желимо
никог да задржавамо по сваку
цену. Тако је било и с младим
Динићем, који је изразио же-
љу да оде и желим му све нај-
боље у новој средини. Имамо
довољно времена да се добро
припремимо. Најважније је да
смо сви на окупу и уз један до-
бар рад верујем у још једну
успешну сезону. Наш циљ је да
првом тиму прикључимо не-
колико младих играча из Ива-
нова како би они у скорије вре-
ме били носиоци игре. Водимо
разговоре с тројицом играча и
близу смо договора да они при-
ступе нашем клубу – рекао је
Милорад Рајковић.

У првом контролном мечу
Стрела је на свом терену са-
владала Колонију из Ковина са
6:1, а голове за тим из Иванова
постигли су: Петровић, Савко-
вић, Михајловић (два) и Ма-
чак (два).

мандном палицом шефа струч-
ног штаба Горана Мрђе. Попу-
ларна панчевачка „дизелка”
остварује врло добре резултате у
овој фази припремног периода.

Железничар је у суботу, 21.
јула, гостовао у Белој Цркви,
где је савладао домаћи БАК са
2:0, а голове за тим из нашег
града постигли су Савков и Ша-
липуровић.

Тренер Мрђа је у овом мечу
проверио велики број играча,
па су тако дрес Железничара
носили: Николовски, Симоно-
вић, Вучетић, Агић, Аничић,

лишту у Борчи снагу је одме-
рила с БСК-ом, који предводи
наш суграђанин Небојша Пе-
тровић. Била  је то одлична
провера за оба тима, у којој су
се боље снашли фудбалери Же-
лезничара, јер су головима Ра-
дојичића и Агића, у финишу
сусрета, победили са 2:0.

У суботу, 28. јула, „дизелка”
гостује у Качареву.

У протеклој сезони у Првој
јужнобанатској лиги фудбале-
ри из Иванова остварили су за-
пажене резултате, па су првен-
ство окончали на петом месту,
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Јо ван 
Ан ђел ко вић, 
ва тро га сац:
– Ле то про во дим
рад но, а ка да имам
ма ло сло бод ног вре -
ме на, тру дим се да
мак си мал но ужи -
вам.

Дра га на Ер бес,
рад ни ца на 
мик са њу 
ау то-бо ја:
– Кра јем не де ље пу ту -
је мо у ба њу Вруј ци, где
ће мо се ку па ти на ба -
зе ну сва ког да на ако
бу де би ло ле по вре ме.

Да ли бор 
Ста но је вић, 
ме та ло стру гар:
– Про во дим се су -
пер. Из ла зим с дру -
штвом, а ка да је ле -
по вре ме, од ла зим
на ба зен.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Не ужи ва
Ужи ва ти...

    У по ве тар цу и сун че вим зра ци ма ко ји ла га но не ста ју.

    У ми сли ма ко је се ро је.

    У до бр ом вај бу.

    У му зи ци, сли ка ма пред очи ма, ре чи ма у уши ма.

    И на је зи ку.

    На њи хо вом пу ту од ду ше, пре ко мо зга, до вер ба ли за ци је.

    Не ужи ва са мо онај ко то не зна. Или не ће.

Мно штво
Ро диш се сам.

    Иа ко ти при до ла ску на свет по ма жу.

    Окру жу ју те и док ра стеш.

    Ка сни је сам би раш дру штво.

    До ду ше, уме и оно да иза бе ре те бе.

    А и ти умеш да из гу биш се бе.

    Да по ста неш део без лич не го ми ле.

    Кад си у мно штву, се ти се да си се ро дио сам.

По ве ре ње
Ве ру јеш љу ди ма.

    Па се опе чеш.

    Он да схва тиш да ни смо сви исти.

    Да је див но ка да се ра ди о ни јан са ма.

    Као кад сли кар им пре си о ни ста по ре ђа по плат ну не ко ли ко

ско ро истих бо ја.

    По не кад је нео п ход но да се ме њаш да би за слу жио по ве ре ње

оних по ни јан са ма нај бли жих се би.

Почела је сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs

фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 

21. септембра – награда је ваша.

                                                                    P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Наградни конкурс

Сурфовање на таласима. Без даске. Поздрав из
Чања од Уроша и Невене!

Радмила Стојчић
Улица Маршала Тита 85, 26201 Јабука

Радмила, Милане, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу адресу. 

                                               Редакција

Поздрав с Мадагаскара!
Милан Николић

Улица Рашка 41/1, Панчево


