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Ово го ди шњи до бит ни ци нај ве ћег град ског при -
зна ња – Но вем бар ске на гра де Гра да Пан че ва је су
сли кар ка Де сан ка Пе тров Мо рар, пи сац Ву ле Жу -
рић и но ви нар Дра ган Ву ја чић.

Жи ри је од лу чио и да јав но по хва ли рад ни ке по -
го на „Чи ста чи” ЈКП-а „Хи ги је на”.

Жи ри за до де лу при зна ња Гра да Пан че ва 25. ок -
то бра је од лу чи вао из ме ђу два де сет јед ног пред ло -
га по је ди на ца и ор га ни за ци ја. За нај пре сти жни је
пан че вач ко при зна ње кан ди до ва но је 19 ли ца, као
и две ор га ни за ци је и је дан ко лек тив.

У обла сти кул ту ре и умет но сти и ове го ди не је
би ло нај ви ше пред ло га – пет, док су за обра зо ва ње
сти гла три пред ло га, као и за спорт и но ви нар ство.
У обла сти здрав ства је био је дан пред лог, ко ли ко и
у обла сти ар хи тек ту ре. За ову град ску по ве љу кан -
ди до ва но је и јед но све ште но ли це, а за јед ног кан -
ди да та су сти гле две при ја ве, па су укуп но 22 су -
гра ђа ни на по сла ла сво је пред ло ге.

Жи ри је био јед но гла сан, а на ње го вом че лу је
би ла мр Ве ра Ца ри на.

– На гра ду за це ло ку пан жи вот ни рад до де љу је мо
сли кар ки Де сан ки Пе тров Мо рар, ко ја је об ја ви ла и
три књи ге по е зи је. Пи сац Ву ле Жу рић, ко ји је до бит -
ник мно штва на гра да, на гра ђен је за свој књи жев ни
опус. Из обла сти но ви нар ства на гра ду је до био Дра -
ган Ву ја чић, но ви нар Те ле ви зи је Пан че во, за ду го го -
ди шњи рад, а и с об зи ром на то да га че ка хи ља ди та
еми си ја. За по сле ни у Рад ној је ди ни ци „Чи ста чи”
при ЈКП-у „Хи ги је на” би ће по хва ље ни јер, на жа лост,
тај пред лог за Но вем бар ску на гра ду ни је у скла ду с
про по зи ци ја ма, па не мо же мо да им до де ли мо при -
зна ње. Они су вред ни сва ке по хва ле и оба вља ју не за -
ви дан по сао – из ја ви ла је пред сед ни ца жи ри ја.

Она је до да ла да је ове го ди не би ло ква ли тет них
пред ло га, али је жи ри сма трао да ипак ни су би ли
у ран гу на гра ђе них.

У обра зло же њу је за умет ни цу Де сан ку Пе тров
Мо рар на ве де но да као сли кар ка на и ве ра ди аква -
ре ле, цр те же, гра фи ке и уља на плат ну те да је из -
ла га ла на пре ко 60 са мо стал них из ло жби у зе мљи
и ино стран ству, као и на пре ко 300 груп них. Из -
два ја се из ло жба у Њу јор ку на по зив Ује ди ње них
на ци ја. Ба ви се и ва јар ством и пи ше по е зи ју. До -
бит ни ца је број них при зна ња и на гра да ка ко из

обла сти умет но сти, та ко и за ду го го ди шњи ху ма -
ни тар ни рад.

Пи сац Ву ле Жу рић је ау тор мно гих ро ма на,
при ча и дра ма, а „Ре пу бли ка Ћо пић” на шла се ове
го ди не у нај у жем из бо ру за НИН-ову на гра ду. До -
бит ник је ви ше књи жев них на гра да, по пут Ан дри -
ће ве на гра де за 2015. го ди ну, а по ње го вом сце на -
ри ју сни ма се филм о Пе тру Ко чи ћу. Са ра ђу је с
Ре ги о нал ним цен тром за та лен те „Ми хај ло Пу -
пин”.

У обра зло же њу за но ви на ра Те ле ви зи је Пан че во
Дра га на Ву ја чи ћа, ко ји је у том ме ди ју 22 го ди не,
на ве де но је да је до био три на гра де, као и да га
сле де ће го ди не оче ку је хи ља ди та еми си ја „Је л’
ро ди ло?”. По ред по љо при вред не еми си је, на ло -
кал ној те ле ви зи ји уре ђу је и во ди еми си ју „Ка зи ва -
ње”, а од ове го ди не и „Се о ску раз глед ни цу”.

Пра во пред ла га ња кан ди да та за на гра ду, у пи са -
ној фор ми, има ла су прав на и фи зич ка ли ца.

Кри те ри ју ми су би ли исти као и ра ни јих го ди на,
те се ова по ве ља до де љу је по је дин ци ма, ор га ни за -
ци ја ма или пред у зе ћи ма ко ји има ју пре би ва ли ште
од но сно се ди ште у Пан че ву за вред на до стиг ну ћа
зна чај на за град у обла сти ма: умет но сти, на у ке, ар -
хи тек ту ре и ур ба ни зма, но ви нар ства, обра зо ва ња,
спор та, при вре де, со ци јал ног и ху ма ни тар ног ра да.

Ово град ско при зна ње тра ди ци о нал но се до де љу -
је по во дом 8. но вем бра – Да на гра да Пан че ва, на
све ча ној сед ни ци Скуп шти не гра да. На гра да об у -
хва та по ве љу и нов ча ни део.

„Пан че вац” ће у сле де ћем бро ју об ја ви ти ин тер -
вјуе с тро је до бит ни ка ово го ди шње на гра де Гра да
Пан че ва.

М. Димитрић
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ЖИ РИ ОД ЛУ ЧИО О НОВЕМБАРСКИМ ЛА У РЕ А ТИ МА

На гра де Де сан ки Пе тров Мо рар, Жу ри ћу и Ву ја чи ћу

ПРО БЛЕ МИ НА ШИХ СУ ГРА ЂА НА КО ЈИ ПУ ТУ ЈУ ЗА БЕ О ГРАД 

ГУ ЖВЕ ЈОШ ДВА ДЕ СЕ ТАК ДА НА?

На ши су гра ђа ни ко ји због ра до ва на
Пан че вач ком мо сту пу ту ју ви ше од
сат вре ме на за Бе о град и сва ко днев -
но гу бе стр пље ње због ве ли ких гу жви
мо ра ће да се са че ка ју још око два де -
се так да на док се си ту а ци ја по но во
не нор ма ли зу је. 

Пре ма не зва нич ним ин фор ма ци ја -
ма до ко јих је до шао наш лист, друм -
ски са о бра ћај на ре ла ци ји Пан че во –
Бе о град од ви ја ће се опет као и пре
по чет ка ра до ва од сре ди не но вем бра.

– За вр ше так свих по сло ва на под во -
жња ку у Кр ња чи, ко ји је дуг 63,5 ме та -
ра, оче ку је се сре ди ном иду ћег ме се ца.

На кон то га, у пла ну су ис пи ти ва ња, а
пр ви во зо ви пре ко но вог же ле знич ког
мо ста тре ба ло би да кре ну у пр вој по -
ло ви ни де цем бра, ка да сту па на сна гу
зим ски ред во жње. Ра до ви на под во -
жња ку су про те клих да на ин тен зи ви ра -
ни, а из во де се и то ком но ћи да би што
пре би ли за вр ше ни – из ја вио је наш са -
го вор ник из „Же ле зни ца Ср би је” ко ји
је за тра жио да оста не ано ни ман.

Под се ћа мо, ра до ви на под во жња ку
по че ли су још по чет ком сеп тем бра.
Ре дак ци ји „Пан чев ца” до са да се ја -
ви ло ви ше на ших су гра ђа на, ко ји су
на ви кли да у уо би ча је ним окол но -

сти ма до сво јих шко ла, фа кул те та и
рад них ме ста у Бе о гра ду сти жу за
нај ви ше два де се так ми ну та, с пи та -
њем због че га ра до ви ни су за вр ше ни
то ком лет њих ме се ци, ка да су ма ње
гу жве у са о бра ћа ју. 

По њи хо вим ре чи ма, си ту а ци ја је
нај го ра у ју тар њим шпи це ви ма. До -
дат ну нер во зу ства ра и то што од по -
чет ка ра до ва са о бра ћај ни по ли цај ци
ка жња ва ју на ше су гра ђа не ко ји иду
ау то мо би ли ма за Бе о град. 

Осим њих, на про бле ме се жа ле и
они ко ји пу ту ју ау то бу си ма до глав -
ног гра да. Они ка жу да им је нај те же

то што мо ра ју да кре ну и по сат, сат и
по ра ни је да би сти гли на же ље но од -
ре ди ште и до да ју да на пан че вач кој
ау то бу ској ста ни ци гу жве по чи њу
већ од ра них ју тар њих ча со ва. 

Под се ћа мо, ре кон струк ци ја над во -
жња ка ис под Пан че вач ког мо ста део је
мо дер ни за ци је пет на ест ки ло ме та ра
ду ге пру ге на ре ла ци ји Пан че вач ки
мост –Пан че во глав на ста ни ца. Тај по -
сао се фи нан си ра из кре ди та ко ји нам
је одо бри ла Ру си ја, а об у хва та ра до ве
на по сто је ћем ко ло се ку и елек три фи -
ка ци ју но вог, дру гог ко ло се ка.

М. Глигорић

У недељу, 30. октобра, 
у 3 сата, 

вратите часовнике 
на 2 сата.

Pančevska viacjazyčná príloha
Панчевачки вишејезичник – на словачком » стране I-VIII



Нај да ље је оти шао Ча нак и, на из не -
на ђе ње мно гих, тај чин на звао чи -
стом пљач ком имо ви не „БК гру пе”!

Има и оних ко ји, по пут пред сед -
ни ка Ни ко ли ћа, не кри ју оду ше вље -
ње ско ра шњим до ла ском дра гог
при ја те ља. То ма је, чак, по но сно ис -
та као да се с Ка ри ћем су срео не ко -
ли ко пу та (у Ру си ји и Бе ло ру си ји) и
при сно ћа скао уз ка фи цу.

Ме ђу тим, баш то је са бла зни ло не -
ке дру ге, ко ји се пи та ју ка ко је мо гу -
ће да се пр ви чо век јед не др жа ве та -
ко ру га пра во су ђу ви ђа њем са оп ту -
же ним за про не ве ре, ко ји је при том
у бек ству. То по вла чи и мо гућ ност да
је вр шен при ти сак на суд ске ор га не,
па да, сход но то ме, за ста ре ва ње ни је
до шло при род ним пу тем.

А и ка да се (за ста ре ва ње) узме као
ар гу мент за осло ба ђе ње од кри вич ног
по ступ ка, осе ти се не ка бол на гор чи -
на. Пи та ње и за са мог Ка ри ћа и ње го -
ву са вест је сте: ако је за и ста био жр -
тва бес при зор ног про го на, за што ни је
до ју рио већ на пр во ро чи ште и раз бу -
цао ту жи ла штво?! Али не – „стр пљи во”
је че као да на тај (кон тро вер зан) на -
чин до ка же сво ју не ви ност.

На жа лост, то је ов де баш че ста по -
ја ва. До вољ но је при се ти ти се ра зних
„слу ча је ва” – од Мар ка Ми ло ше ви ћа
до Па хо ми ја.

Ј. Ф.

Та мо је вла сник „БК гру пе” из бе -
гао на кон гу бит ка „Моб те ла” (ко ји су
доц ни је Нор ве жа ни от ку пи ли и пре -
кр сти ли у „Те ле нор”), ка да су ов де
про тив ње га по кре ну ти кри вич ни
по ступ ци за про не ве ру нов ца у из но -
су од „три ча вих” ше зде се так ми ли о -
на еври ћа.

У ме ђу вре ме ну је ње го ва стран ка
нај пре упа ла у то тал ну хи бер на ци ју, а
по том је упло ви ла у по бед нич ку 
на пред њач ку ко а ли ци ју, па је чак и
го спо ђа Ка рић те „пре лом не” 2012.
го ди не за ра ди ла по сла нич ко ме сто.
Иа ко су истог мо мен та сви оче ки ва ли
по вра так дра гог јој су пру га, да ни су
про ла зи ли, али то се ни је до га ђа ло...

И он да, ка да су нео че ки ва но утих -
ну ле све спе ку ла ци је о то ме, пу кла је
вест ка ко ће је дан од нај бо га ти јих
Ср ба уско ро нај зад по но во у Ср би ју.
Мо жда и „бом ба стич ни је” од јек ну ло
је то да је раз лог ње го вог по врат ка
обич но за ста ре ва ње слу ча ја?! Пуј
пи ке, не ва жи... (А ко још ма ри за
сил не ми ли о не еври ћа...)

Мно ги по ли ти ча ри, по пут Ше ше ља,
Дра шко ви ћа и Или ћа, по здра ви ли су
та кав ис ход и истог тре на на па ли
Дин ки ћа и Ко шту ни цу ка ко су, за јед -
но с не ка квим ре ке та ши ма, про го ни -
ли јад ног Ка ри ћа. (Вук и Ве ља су из -
гле да за бо ра ви ли да су та да с Во јом и
Мла ђом би ли у склад ној ко а ли ци ји.)

„За ста ре ли” Бо ги
Све је бли жи и тај „ве ли ки” дан – дан
ка да ће Бо го љуб Ка рић, чо век ко ји (је)
сло ви(о) за синoним успе шног срп ског
пред у зет ни штва, по но во за ко ра чи ти
на тле сво је отаџ би не (прем да ће ње го -
ва род на Пећ мо ра ти да по при че ка јед -
ног од сво јих нај по зна ти јих гра ђа на).
И то на кон ви ше од де це ни је при нуд -
ног бо рав ка у брат ској му Ру си ји, где је
на ста вио да ни же при вред не под ви ге и
ви ше стру ко умно жа ва свој ка пи тал.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Природно осветљене, као и утрениране и даровите.

У Хали спортова, током викенда

Снимио Владимир Ђурђевић

• Живим у хранитељској породици, код оца и мајке.

• Радим као коњ, а плаћају ме као магарца, јер ми је послодавац 
права лисица!

• Све је мање правих патриота. Нико више неће да ради без плате.

• У Србији је живот јефтин. Скупо је његово одржавање!

• Власт не лаже грађане, већ им само говори оно што они желе 
да чују.

• Информативни разговор се отегао до зоре. Причи никад краја!

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

У НАШОЈ ВЛАДИ НЕМА КОРУПЦИЈЕ. 
ТАМО СВЕ ФУНКЦИОНИШЕ КАО ПОДМАЗАНО!

Петак, 28. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Мост на ре ци Та миш, 
са зви жду ком

Сли кар ка Де сан ка Пе тров Мо рар, пи сац Ву ле Жу рић и но ви нар Дра ган
Ву ја чић ово го ди шњи су до бит ни ци Но вем бар ске на гра де Гра да Пан че ва.
Ка да се у гра ду од 130.000 ста нов ни ка сво јим ан га жо ва њем из дво ји тро -
је љу ди, то мо же да зна чи са мо јед но – да су по себ ни.

Че сти та мо им на то ме!

* * *
Кре неш за не да ле ки Бе о град. По слом, на сту ди је, у шко лу, на пред ста ву,
кон церт, у ка фа ну, на сплав, или да се, јед но став но, про му ваш. И – сму чи
ти се тај по ку шај.

Јер, да би пре шао пет на ест ки ло ме та ра по треб но ти је ми ни мал но 45
ми ну та. И то та ко (не)функ ци о ни ше ме се ци ма.

Раз лог је град ња но вог же ле знич ког мо ста на по те зу пре Ду на ва. Ни су
из во ђа чи ле њи, ра де, али ствар се, из пер спек ти ве сва ко днев них пут ни -
ка за Бе о град, оте гла. Бе не фи те ре кон струк ци је над во жња ка, што је део
мо дер ни за ци је пру ге ка Пан че ву, уско ро ће мо сви осе ти ти: ру ски кре дит
ко ји ће по слу жи ти свр си.

Уско ро, у пре во ду, гла си – сре ди ном но вем бра. Али, оте гло се све то. Ру -
пе, ма, ја ме, по ал тер на тив ном пу ту кроз Кр ња чу зна ју да ти оште те ау то мо -
бил; че ка ње ду го и по два де сет ми ну та да би се укљу чио на Зре ња нин ски пут
уме да ти обез вре ди ло ги ку. Гу бље ње жи ва ца је ко ла те рал на ште та...

На пред на ши, за вр ша вај те по сао!

* * *
Мо сто ви спа ја ју оба ле. На кон тра о ба ла ма мо гу да бу ду, по свим осно ва -
ма, пот пу но раз ли чи ти љу ди. Са мо све сни и идо ло по кло ни ци; срећ ни и
тра гич ни; мла ди и ста ри; ве чи то ве се ли и увек на дрн да ни; ле ва ци и де -
шња ци; пр ва ци и осма ци; за до вољ ни и смо ре ни; опор ту ни стич ни и ем -
па тич ни; цр ни и бе ли... Јин и јанг.

Кад их не ко та ко раз ли чи те спа ја, кад им не ко пе смом об ја сни да се не
љу те јед ни на дру ге, кад им не ко сти хо ви ма у не ис тра же не де ло ве мо зга
уба ци по тре бу да се во ле – тај је мост. Тај се, у пан че вач ком слу ча ју, зо -
ве Са ша Бо жо вић. Чо век, љу ди на – пе сник.

Наш мост пре ко Та ми ша не ма име, а Пан че во има Ко ми си ју за име но -
ва ње ули ца и тр го ва (и мо сто ва). Овим пу тем пот пи сник овог тек ста лич -
но и ре дак ци ја нај ста ри јег жи вог ло кал ног не дељ ни ка на Бал ка ну апе лу ју
на Ко ми си ју да мо сту пре ко на ше ре ке да ју на зив: Мост Са ше Бо жо ви ћа.

Фор мал ни зах тев ће мо по сла ти то ком сле де ће не де ље, а ово је јав ни
апел. Си гур ни смо да ће чла но ви град ског те ла ко је до но си од лу ке у ве -
зи с тим ко и шта на нај бо љи мо гу ћи на чин ре пре зен ту је овај град вр ло
бр зо по зи тив но ре а го ва ти, али ако не ким чуд ним слу ча јем не бу де би ло
та ко, спрем ни смо и да ор га ни зу је мо пот пи си ва ње зах те ва-пе ти ци је.
Убе ђе ни смо да ће се хи ља де су гра ђан ки и су гра ђа на сво је руч ним пот пи -
сом сло жи ти с тим да је не ко ко је и за жи во та и по сле смр ти (био-је сте)
спо на из ме ђу де те та и де те та, ро ди те ља и де це, али и ба ка, де ка и ро ди -
те ља – сво јим де лом за вре део веч ност у ви ду име но ва ња мо ста по ње му.

ПО ГЛЕ ДАЈ МЕ ЈЕ ЛЕ НА

Мо рам пре ћи и тај мост
у твом ср цу би ти гост.
Пре ско чи ти и тај праг,
да ти бу дем мно го драг.

Ис ко ва ћу не ки план
да те ви ђам сва ки дан.
Знам, куц ну ће и тај час

да ти стал но слу шам глас.
По гле дај ме Је ле на, са два ока зе ле на,

твој ме по глед пре се ца ско чи ћу до Ме се ца.
Сва ка пти ца тра жи луг

за што сам ти са мо друг?
Про ле ће је, ме сец мај

ти ми ба рем шан су дај.

Спо на је мост. Мост је сим бол. Мост Са ше Бо жо ви ћа. За зви жди мо, као
што су то чи ни ли на ре ци Квај...

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић
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ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић



Нов ча на по моћ за
тре ћи и че твр ти 
по ку шај ван те ле сне
оплод ње

Се кре та ри јат за јав не слу жбе
и со ци јал на пи та ња пан че вач -
ке Град ске упра ве по звао је
све за ин те ре со ва не па ро ве без
де це с те ри то ри је на ше га гра -
да да под не су зах тев за оства -
ри ва ње пра ва на су фи нан си -
ра ње тро шко ва за ван те ле сну
оплод њу у те ку ћој го ди ни за
тре ћи и че твр ти по ку шај. Ва -
жна на по ме на је да Град ову
ме ди цин ску про це ду ру мо же
фи нан си ра ти са мо јед ном, а
но ви не су у то ме што ће убу ду -
ће би ти фи нан си ран и че твр -
ти, а не са мо тре ћи по ку шај и
да је ста ро сна гра ни ца за же -

не, у слу ча ју че твр тог по ку ша -
ја, по диг ну та на 42 го ди не.

Усло ви за оства ри ва ње пра ва
на су фи нан си ра ње тро шко ва
за ван те ле сну оплод њу у 2016.
го ди ни за тре ћи пут су сле де -
ћи: да же на у 2016. го ди ни бу -
де ста ро сне до би из ме ђу 40 и
42 го ди не, да па ро ви има ју др -
жа вљан ство Ре пу бли ке Ср би је
и пре би ва ли ште на те ри то ри ји
гра да Пан че ва нај ма ње го ди ну
да на пре да на под но ше ња зах -
те ва; да ис пу ња ва ју здрав стве -
не кри те ри ју ме ко је је про пи -
са ла Ре пу блич ка струч на ко -
ми си ја Ми ни стар ства здра вља
за ван те ле сну оплод њу и аси -
сти ра ну ре про дук ци ју и да је,
по од лу ци Ко ми си је, пар био
укљу чен у по сту пак ван те ле сне
оплод ње у прет ход на два по ку -
ша ја.

Ка да је реч о они ма ко ји на
ван те ле сну оплод њу же ле да
оду че твр ти пут, усло ви ко је
они тре ба да за до во ље исти су
као и го ре о пи са ни, осим што
же на у 2016. го ди ни тре ба да
има на вр ше не нај ви ше 42 го ди -
не и да је пар већ био укљу чен у
по сту пак ван те ле сне оплод ње у
прет ход на три по ку ша ја.

Па ро ви ко ји ис пу ња ва ју на -
ве де не усло ве на осно ву ми -
шље ња Ко ми си је за оства ри ва -
ње пра ва на ван те ле сну оплод -
њу, на кон до би ја ња фи нан си ја
од Гра да, мо гу да, по соп стве -
ном из бо ру, оба ве по сту пак
ван те ле сне оплод ње у јед ној од
16 здрав стве них уста но ва на
те ри то ри ји Ср би је. Реч је о пет
др жав них и је да на ест при ват -
них кли ни ка с ко ји ма Ре пу -
блич ки фонд за здрав стве но

оси гу ра ње има уго вор и ко је
има ју до зво лу здрав стве не ин -
спек ци је Ми ни стар ства здра -
вља РС за оба вља ње на ве де не
здрав стве не услу ге. Па ро ви ово
сво је пра во мо гу оства ри ти и у
инoстранству. У том слу ча ју
по треб но је да Се кре та ри ја ту
до ста ве до каз о по сто ја њу зва -
нич не до зво ле над ле жне
здрав стве не ин спек ци је др жа -
ве у ко јој иза бра на здрав стве на
ор га ни за ци ја има по слов но се -
ди ште, као и до каз о из вр ше -
ном кон вер то ва њу ди нар ских
сред ста ва у зва нич ну ва лу ту
др жа ве у ко јој се оба вља по сту -
пак ван те ле сне оплод ње.

Све до дат не ин фор ма ци је
мо гу се до би ти по зи вом на
број 308-871, а осо ба за ду же на
за кон такт је Дра га на Да чић.

С. Т.

Осам кон це ра та 
у че ти ри да на 

Из во ђа чи из Ср би је,
Аме ри ке, Ита ли је 
и Ма ђар ске 

Де вет на е сти „Пан че вач ки џез
фе сти вал” би ће одр жан у дво ра -
ни Кул тур ног цен тра, од 3. до 6.
но вем бра, у ор га ни за ци ји Кул -
тур ног цен тра Пан че ва, a по кро -
ви тељ је Град Пан че во. Сло ган
ово го ди шње ма ни фе ста ци је је
„Past, Present, Future”. 

Во ји слав Пан тић, се лек тор
и умет нич ки ди рек тор „Пан -
че вач ког џез фе стивалa”, ис -
ти че да ће пу бли ка има ти при -
ли ку да чу је ви ше ве ли ких зве -
зда. Пр ва од њих је Џон Ско -
филд, ко ји ће се пред ста ви ти
но вим про гра мом – ал бум је
иза шао пре ме сец да на. Ско -
филд го то во две де це ни је ис -
тра жу је раз не аме рич ке му -
зич ке жан ро ве и по ку ша ва да
џез укло пи у све то. 

– Но ва ста ни ца на ње го вом
пу ту је кан три, али то не ће би -
ти кон церт кан три му зи ке с
ма ло им про ви за ци ја, већ ће
пу бли ка чу ти ау тен тич не кан -
три хи то ве у џез об ра да ма –
ка же ди рек тор фе сти ва ла.

Дру га ве ли ка зве зда је Ли
Ко ниц, му зи чар ко ји при па да
по след њим жи вим ау тен тич -
ним ства ра о ци ма џе за че тр де -
се тих и пе де се тих го ди на. Има
89 го ди на и још увек сви ра
мно го до бро.

Па жњу за слу жу је и „Биг
бенд” Ра дио-те ле ви зи је Ср би је,
с ко јим ће Ли Ко ниц на сту пи ти.

АКТУЕЛНО
Петак, 28. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПО ЧИ ЊЕ „ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ЏЕЗ ФЕ СТИ ВАЛ”

ПРО ШЛОСТ, СА ДА ШЊОСТ 
И БУ ДУЋ НОСТ ЏЕ ЗА 

На кон њих, исте ве че ри, на -
сту пи ће ита ли јан ски тру бач
Ен ри ко Ра ва. Он је ше зде се тих
го ди на оти шао да ше гр ту је у
Аме ри ци, вра тио се у Ита ли ју
и по стао отац ита ли јан ског
но вог џе за. Фе сти вал ће отво -
ри ти аме рич ка пи ја нист ки ња
и ком по зи тор ка Мај ра Мел -
форд ал бу мом ко ји је про шле
го ди не до био на гра ду Аме рич -
ке асо ци ја ци је џез кри ти ча ра
за нај бо љи ма ли са став.

Из Ма ђар ске сти жу дво ји ца
му зи ча ра – Ми клош Лу кач и
Кал ман Ба лог, ко ји пред ста -
вља ју „врх” цим ба ла. Њи хов
про грам је ме ша ви на ма ђар -
ске на род не му зи ке аран жи -
ра не за џез и џез стан дар да у
ма ђар ском фа зо ну.

Ла зар То шић, ле ген да овог
му зич ког прав ца у Ср би ји,

Пантић најавио Скофилда и Коница

Ше сти фе сти вал ху мо ра и са -
ти ре под на зи вом „Жа о ка” би -
ће одр жан на ред ног ви кен да у
ор га ни за ци ји ка ча ре вач ког
До ма кул ту ре.

Пр ви дан, пе так, 28. ок то бар,
би ће као и до сад по све ћен ма -
ли ша ни ма. По че так је за ка зан
за 19 са ти, ка да ће у До му омла -
ди не би ти из ло же ни на гра ђе ни
деч ји ли ков ни ра до ви из ра ди о -
ни ца ка ри ка ту ре Ни ко ле Дра га -
ша, пан че вач ког умет ни ка.
Усле ди ће кра ћи на ступ ње го вог
су гра ђа ни на ма ђи о ни ча ра Лу ке
Ива но ви ћа, а од 19.30 деч је
афо ри зме чи та ће пре ка ље ни
бе о град ски са ти ри ча ри Алек -
сан дар Чо трић и Бо јан Љу бе но -
вић, као и Зо ран Т. По по вић, до -
ма ћин и ини ци ја тор фе сти ва ла.

На ред ног да на, у су бо ту, 29.
ок то бра, „Жа о ка” за од ра сле
би ће отво ре на у 19 са ти, ка да

ће, та ко ђе у До му омла ди не,
би ти отво ре на из ло жба ра до ва
ка ри ка ту ри сте и пор тре ти сте

Сла ви ше Ше вр та из Бе о гра да,
о чи јем ли ку и де лу ће го во ри -
ти Ни ко ла Дра гаш.

На кон то га ће по че ти нај а -
трак тив ни ји део ма ни фе ста ци је
– ва тро мет ху мо ра и са ти ре, ка -
да ће, по ред се лек то ра фе сти ва -
ла Зо ра на Т. По по ви ћа, про дук -
те сво јих оштрих пе ра пред ста -
ви ти и Ста ни слав То мић (БиХ),
Мар јан Ан ге лов ски (Ма ке до ни -
ја), Де јан Тоф че вић (Цр на Го -
ра), Ни нус Не сто ро вић и Ми лан
То до ров (Но ви Сад), као и Бе о -
гра ђа ни – Ве сна Ден чић, Бо јан
Љу бе но вић, Алек сан дар Чо -
трић, Сло бо дан Си мић, Вла ди -
мир Дра ми ћа нин и Ми о драг
Сто шић, по зна ти стен дап ко ми -
чар, ко ји ће ујед но би ти и во ди -
тељ про гра ма. Ј. Ф.

пред ста ви ће но ве ау тор ске
аран жма не и ком по зи ци је,
али и аран жма не не ких по зна -
тих ну ме ра.

– Иван Алек си је вић, је дан
од на ших нај ква ли тет ни јих
пи ја ни ста у џе зу свих вре ме -
на, пред ста ви ће се сво јим
ком по зи ци ја ма и на дам се да
ће по сле овог на сту па об ја ви -
ти и ау тор ски ал бум – по же -
лео му је Пан тић.

Од Џем са Кар те ра, мај сто ра
на сак со фо ни ма, ко ји сви ра и
фла у ту, оче ку је се вир ту о зна
свир ка с ње го вим оми ље ним
про гра мом ко ји има већ пет -
на ест го ди на.

У окви ру пра те ћег про гра -
ма пу бли ка ће мо ћи да ви ди
из ло жбу фо то гра фи ја Хо -
лан ђан ке Joke Schot, три му -
зич ке шко ле ће има ти јав не

ча со ве, а уче сни ци фе сти ва -
ла ће др жа ти и мо ти ва ци о не
го во ре. Сва ке ве че ри по сле
за вр шет ка про гра ма на џем
се шну у фо а јеу по се ти о ци ће
мо ћи да слу ша ју до бар џез
све до ка сно у ноћ.

Бо бан Та на си је вић, му зич ки
уред ник и ор га ни за тор му зич -
ког про гра ма Кул тур ног цен -
тра, сма тра да су Пан че ву не -
до ста ја ли да ни џе за. Он ис ти -
че да је фе сти вал од осни ва ња
до са да мно го на пре до вао и да
про грам ски над ма шу је го то во
све слич не фе сти ва ле код нас.

Ула зни це за кон цер те на
дан отва ра ња фе сти ва ла из но -
се 800 ди на ра, за дру го и че -
твр то ве че – 600 ди на ра, а за
кон цер те у су бо ту би ће бес -
пла тан улаз.

М. Ма нић

Додела цертификата за пола-
знике обука за тржиште рада
организована је у среду, 26.
октобра, у просторијама На-
ционалне службе за запошља-
вање – филијала Панчево.
Успешно су завршене две обу-
ке: немачки језик – почетни
ниво и вођење пословних
књига, које су обухватиле 16
лица са евиденције незапо-
слених. Обуке су спроведене
у сарадњи с ОУ „Марко Ку-
лић”, а предуслови које су
кандидати морали да испуне
били су следећи: да буду при-
јављени на евиденцији неза-
послених лица, да су обавили
разговор са својим саветни-
цима и да имају најмање
средњу стручну спрему.
Предност су имале теже запо-
сливе категорије особа.

Курс немачког језика обу-
хватио је деветоро суграђа-
на, претежно млађих од 30
година, трајао је близу месец
и по дана и садржао је 70 ча-
сова. За вођење пословних
књига обучено је седморо
људи, углавном старијих од
50 година. Полазници су на

крају успешно положили за-
вршни испит и на тај начин
стекли право на цертификат.

Ускоро се очекује и старт
обука преко пројекта „ЕУ по-
моћ теже запосливим група-
ма”. Ради се о директном
гранту који је НСЗ-у додељен
из програма ЕУ-ИПА 2012 у
вредности од 6,5 милиона
евра. У Филијали Панчево
биће реализовано пет обука
које ће обухватити 116 кан-
дидата, и то за 20 пекара, 16
посластичара, 20 помоћних
кувара, 20 геронтодомаћица,
а 40 лица ће проћи основну
информатичку обуку. Пред-
ност укључивања у ове обуке
имаће припадници ромске
националности, нискоквали-
фиковани, незапослени и
млади.

Полазници обука су задо-
вољни пређеним планом и
програмом и надају се да ће
им ови цертификати бити од
помоћи. Цертификате је до-
делио директор филијале
Ђорђе Лукач и свима поже-
лео срећу у тражењу посла.

С. Т.

Ше сна е сти Ме ђу на род ни
фе сти вал ма лих там бу ра -
шких ор ке ста ра „Стар че -
вач ка там бу ри ца” би ће одр -
жан у су бо ту, 29. ок то бра,
од 19 са ти, у До му кул ту ре.

Ове го ди не ће на јед ној
од нај пре сти жни јих му зич -
ких ма ни фе ста ци ја у ре ги -
о ну на сту пи ти са ста ви из

Ма ђар ске, Ру му ни је, Ре пу -
бли ке Срп ске, Хр ват ске и
Ср би је.

Ин фор ма ци је о кар та ма
и ре зер ва ци ја ма мо гу се
до би ти у би бли о те ци До ма
кул ту ре или на те ле фон
631-913, рад ним да ни ма
од 7.30 до 15.30.

Ј. Ф.

У НСЗ-у

Додела цертификата

У СУ БО ТУ „СТАР ЧЕ ВАЧ КА ТАМ БУ РИ ЦА”

Там бу ра ши из пет 
зе ма ља у До му кул ту ре

Ур ба ни стич ку и са о бра ћај ну
сту ди ју „Пе шач ке зо не у ста -
рим град ским је згри ма” на -
шег су гра ђа ни на Алек сан дра
Ста ној ло ви ћа не дав но је из -
дао По кра јин ски за вод за за -
шти ту спо ме ни ка кул ту ре
Пе тро ва ра дин.

– Сту ди ја ана ли зи ра ор га -
ни за ци ју са о бра ћа ја у ста -
рим цен три ма гра до ва и да -
је раз ли чи те мо де ле цен тра
у пе шач кој зо ни или са ин -
те гри са ним јав ним са о бра -
ћа јем и ау то мо би ли ма. При -
ка за но је де вет нај по зна ти -
јих при ме ра из Евро пе и дат
ка та ло шки при каз три на ест
гра до ва у Ср би ји са успе -
шним при ме ри ма пе шач ке
зо не у цен тру – об ја шња ва
Ста ној ло вић.

Он ка же да је Пан че во из -
гра ди ло до во љан број пе шач -
ких по вр ши на спрам бро ја

ста нов ни ка и да је у ран гу са
европ ским стан дар ди ма из
ове обла сти.

Ли ков но уре ђе ње за ову
књи гу ура дио је Не ма ња Ву -
јић, та ко ђе наш су гра ђа нин.

M. M.

КЊИ ГА АЛЕК САН ДРА СТА НОЈ ЛО ВИ ЋА 

Пе шач ке зо не у ста рим
град ским је згри ма

ПО ЗИВ БРАЧ НИМ ПА РО ВИ МА БЕЗ ДЕ ЦЕ

У ко рист на та ли те та

ШЕ СТИ ФЕ СТИ ВАЛ ХУ МО РА И СА ТИ РЕ

Афо ри сти чар ска ели та по но во у Ка ча ре ву

Слика „Сеоба Срба” Паје Јо-
вановића, која је део сталне
поставке Народног музеја
Панчево, изложена је у Му-
зеју Војводине у Новом Саду
поводом обележавања 169
година од оснивања једне од
најстаријих институција
културе у Србији. На свеча-
ности која је одржана тим
поводом у среду, 26. окто-
бра, директорка тог музеја
Агнеш Озер је својој колеги-
ници Светлани Мeсицки из
панчевачког музеја уручила
захвалницу у знак признања
за успешну сарадњу тих две-
ју институција. Новосађани

ће слику моћи да виде до 13.
новембра.

M. M. 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГОДИШЊИЦЕ 
МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ 

Изложена „Сеоба Срба” 



Ма ри ни ка Те пић, на род ни по -
сла ник Ли ге со ци јал де мо кра -
та Вој во ди не, прет ход не не де -
ље је у по сла нич ком пи та њу
за тра жи ла од го вор над ле жних
и по твр ду ин фор ма ци је ко ја
се по ја ви ла у јав но сти о то ме
да је Нафт на ин ду стри ја Ср -
би је за по че ла ге о ло шка ис тра -
жи ва ња наф те и га са у Де ли -
блат ској пе шча ри.

Том при ли ком је на гла си ла
ка ко је по треб но да се зна шта
ће би ти с тим при род ним до -
бром, ко је је је дин стве но у
Евро пи и, због ви ше де це ниј -
ског за га ђе ња, Пан чев ци ма
пред ста вља еко ло шку оа зу.

Те пи ће ва је за „Пан че вац”
из ја ви ла да је још пре не ко ли -
ко ме се ци у том де лу ју жног
Ба на та при ме ће но про ши ре -
ње пу те ва.

– Рас пи та ли смо се де таљ но
о че му се ра ди, кон так ти ра ла
сам и са од ре ђе ним љу ди ма из
Оп шти не Али бу нар и та да ми
је ре че но да су ме шта ни би ли
за те че ни и да је ре а го вао и
њи хов ло кал ни за штит ник
гра ђа на – ре кла је Ма ри ни ка
Те пић.

Она је об ја сни ла и ка ко не -
ма ди ле му да па пир, то јест
до зво ла за из во ђе ње ра до ва
по сто ји, али да је спор но то
што НИС ко ји има са гла сност
за вр ше ње ге о ло шких ис тра -

жи ва ња у по тра зи за наф том и
га сом не ра ди то из љу ба ви,
већ сва ка ко с на ме ром да ка -
сни је кре не у про цес екс пло а -
та ци је.

– За ме не је, без об зи ра на
све са гла сно сти, за и ста не ве -
ро ват но да се ма кар по сле то -
ли ко го ди на по но во не по ста ви
пи та ње да ли је то оправ да но
или ни је. Схва там обо стра ни

ин те рес НИС-а и др жа ве да се
про на ђе наф та, али, ипак, ми
не ма мо пет Де ли блат ских пе -
шча ра па да јед ну мо же мо да
на ме ни мо ис тра жи ва њу. Та -
ко ђе, то не би би ле до вољ не
ко ли чи не наф те да нас рас те -
ре те за ви сно сти од уво зног га -
са – на ве ла је Те пи ће ва.

До да ла је и ка ко ни је тај на
да су све оста ле бу шо ти не, то

јест из во ри наф те ис цр пље ни
и да НИС го то во да не ма ви ше
ни ка квих ин те ре са да по слу је
у Ср би ји, осим уко ли ко не до -
ђе до но вих на ла зи шта.

– То је оправ да но што се ти -
че по сло ва ња по ме ну те ком -
па ни је, али не раз у мем дру гу
стра ну, ко јој у пр вом пла ну
тре ба да бу де ин те рес гра ђа на
и ста ра ње о њи хо вом здра вљу
– ис та кла је Те пи ће ва.

Ка за ла је да је кон так ти ра ла
с По кра јин ском ин спек ци јом
и да јој је том при ли ком об ја -
шње но да сле де ис тра жи ва ња
зе мљи шта ко ја иза зи ва ју ја ке
ви бра ци је тла, што мо же до ве -
сти до пу ца ња ку ћа.

– По сто ји мно го ар гу ме на та
да се пре и спи та са гла сност, од -
но сно по тен ци јал на екс пло а та -
ци ја на том те ре ну – по ја сни ла
је она.

Те пи ће ва је на гла си ла и да
то ком на ред не не де ље тре ба да
до би је од го вор на по ста вље но
по сла нич ко пи та ње и да ће у
за ви сно сти од об ја шње ња пла -
ни ра ти сле де ћи ко рак.
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Првуљ

ПОЛИТИКА

Док смо и Да чић и ја у СПС-у, до та да је СПС нај ста бил -
ни ји. И то је нај ва жни је. Да чић има мо ју не по де ље ну по -
др шку од по чет ка до кра ја. Не ви дим раз ло га да се и у
СПС-у до го ди бра то у би ла штво или оче у би ство. СПС ни -
је као не ке дру ге пар ти је, из да ја ни је наш ма нир. Ни ти
ми је иза зов да ру шим Да чи ћа. Ме ни је иза зов да се бо -
рим про тив не ког ко је јак, а не про тив не ког ко ми је са -
бо рац. А зна се ко је нај ја чи у зе мљи.

(Бран ко Ру жић, пот пред сед ник СПС-а, „Не дељ ник”)

* * *
Ми слим да тре ба да схва ти мо да је Ко со во по ста ло члан
ра зних дру гих ме ђу на род них ор га ни за ци ја без зве зди це
и фу сно те, па ако ми сли те да тре ба на па да ти овај спо ра -
зум са зве зди цом и фу сно том, ми слим да не тре ба. Он је
пот пи сан на осно ву ди ја ло га са При шти ном ко ји се во ди
свих ових го ди на.

(Иви ца Да чић, ми ни стар спољ них по сло ва, о ра ти фи -
ка ци ји Спо ра зу ма о фор ми ра њу Фон да за За пад ни Бал -
кан, Н1)

Они има ју мно го па ра, ја са њи ма не мо гу да се бо рим.
Че сти там им, ја сам се бо рио са мно го мул ти ми ли о не ра
у про шло сти и до са да сам не ка ко успе вао, али не ве ру -
јем да ћу успе ва ти и у бу дућ но сти. Чуо сам да се са да и
не ки Зла ти бо рац кан ди до вао, па да и ње му че сти там.
Сви су по бе ди ли, има ће мо 19 пред сед ни ка, са мо на пред,
сви ма че сти там.

(Алек сан дар Ву чић, пре ми јер Ср би је, о мо гу ћим пред -
сед нич ким кан ди да ту ра ма Ву ка Је ре ми ћа и Ми ла на
Ста ма то ви ћа, „Блиц”)

* * *
По но во се иде ка ства ра њу кул та лич но сти Алек сан дра
Вла ди ми ро ви ча Ву чи ћа, ко ји тре ба ма ло да ли чи на Пу -
ти на, а ма ло на не ке ау то кра те из на ше про шло сти, и да
на тај на чин по ка же гра ђа ни ма да има не ко да бри не о
њи ма.

(Зо ран Жив ко вић, пред сед ник Но ве стран ке, „Бе та”)

КОНЦЕПТ

Бра то у би ла штво

Петак, 28. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

Рас ту ра ње по сла нич ке
гру пе

Пан чев ци ка зни ли
ДСС

Сан да Ра шко вић Ивић, до не -
дав на пред сед ни ца Де мо крат -
ске стран ке Ср би је и ше фи ца
по сла нич ког клу ба те пар ти је у
пар ла мен ту, по од лу ци пред -
сед ни штва ДСС-а, ис кљу че на је
из стран ке у пе так, 21. ок то бра.

Тим по во дом она је за „Пан -
че вац” из ја ви ла:

– Ис кљу че на сам из стран ке
ко ја у свом на зи ву са др жи реч
„де мо крат ска”, и то због де -
лик та дру га чи јег ми шље ња и
мањ ка сле пе по слу шно сти. Су -
шти на је да је мо јим нај у ри ва -
њем уга шен по сла нич ки клуб
ДСС-а, ко ји је био за па жен и
ле по је ра дио. До жи вљен је
као кон ку рен ци ја ано ним ној
цен трал ној вла сти. На ста вљам
рад у Скуп шти ни као са мо -
стал ни по сла ник, вер на иде а -
ли ма на ци о нал ног и де мо -
крат ског под јед на ко – ка за ла
је Сан да Ра шко вић Ивић.

Као раз лог за ис кљу чи ва ње
из стран ке чла но ви Из вр шног
од бо ра ДСС-а на ве ли су да је
од би ла да из по сла нич ког клу -
ба ис кљу чи Ђор ђа Ву ка ди но -
ви ћа, иа ко су стра нач ки ор га -
ни то зах те ва ли.

Сан да Ра шко вић Ивић сма -
тра да је сам про цес за по чет ка -
да је прет ход не не де ље де ве то -
ро љу ди из пред сед ни штва
ДСС-а об ја ви ло пи смо у ко јем
се она опи су је као аме рич ки
шпи јун и са рад ник Со ње Би -
сер ко, а оп ту же на је и да же ли
са рад њу с гра ђан ском опо зи ци -
јом на на ред ним пред сед нич -
ким из бо ри ма.

– Си гур на сам да го спо дин
Ву ка ди но вић ни је глав на те -
ма, већ са мо по вод. Сма трам
да сам глав на ме та би ла ја, за -
пра во био је по сла нич ки клуб
стран ке – са оп шти ла је она.

Пре ма ње ним ре чи ма, спор -
но је то што у пред сед ни штву
ДСС-а по сто ји не ко ли ко љу ди
ко ји се за ла жу за „до зи ран”

РАЗ ГО ВОР СА САН ДОМ РА ШКО ВИЋ ИВИЋ

ИС КЉУ ЧЕ ЊЕ ЗБОГ МАЊ КА 
СЛЕ ПЕ ПО СЛУ ШНО СТИ

опо зи ци о ни рад, пре ци зи ра ју -
ћи ка ко ти по је дин ци сма тра ју
да се не тре ба ба ви ти те ма ма
као што су ста ње у про све ти и
здрав ству, „Бе о град на во ди”,
сма ње ње пла та и пен зи ја.

– Они сма тра ју да ДСС тре ба
да се ба ви ис кљу чи во кри ти ко -
ва њем Бри сел ског спо ра зу ма и
НА ТО-а и да се за ла же за са -
рад њу с Ру си јом. То ни је кон -
струк тив на опо зи ци ја и не
пред ста вља ни шта ви ше од са -
те ли та вла да ју ћег ре жи ма – ре -
кла је Сан да Ра шко вић Ивић.

Од го ва ра ју ћи на но ви нар -
ска пи та ња о то ме ка ко ко мен -
та ри ше ста ње Град ског од бо ра
ДСС-а, не у спех на ло кал ним
из бо ри ма и пре ла зак по је ди -
них чла но ва у дру ге пар ти је,
на гла си ла је:

– На род у Пан че ву ка знио је
ДСС упра во због бив ших функ -
ци о не ра ко ји су би ли нај пре по -
зна тљи ви ји и ко ји су да ва ли
тон пар ти ји. Пре ла ском у дру -
ге стран ке су нас осра мо ти ли и
љу ди су због то га из гу би ли по -
ве ре ње.

Ви да на Ду ми тру, од бор ни ца
„Је дин стве не Ср би је”, стран -
ке ко ја је у град ском пар ла -
мен ту ко а ли ци о ни парт нер
СПС-а, пре шла је у ре до ве
вла да ју ће пар ти је.

Жељ ко Су шец, пред сед -
ник Град ског од бо ра и шеф
од бор нич ке гру пе Срп ске
на пред не стран ке, по твр дио
је ову ин фо р ма ци ју за „Пан -
че вац”.

– На ша од бор нич ка гру па
на ста ви ће да ра ди у ин те ре -
су гра ђа на Пан че ва, с по ја -
ча ним сна га ма ко је су при -
сту пи ле. Но вим чла но ви ма
СНС-а мо гу са мо да по же -
лим до бро до шли цу у наш
ве ли ки тим – ре као је Су -
шец.

Ви да на Ду ми тру пот пи са -
ла је члан ску кар ту СНС-а,
док ће на на ред ном за се да -
њу ло кал ног пар ла мен та у
пи са ној фор ми пре да ти оба -

ве ште ње пред сед ни ку Скуп -
шти не Ти гра ну Ки шу.

– Сма трам да сво ју иде ју
мо гу да спро ве дем је ди но у
Срп ској на пред ној стран ци.
Род на рав но прав ност и спро -
во ђе ње по ли ти ке ро да су
обла сти ко ји ма ћу се ба ви ти
и убу ду ће – из ја ви ла је Ви да -
на Ду ми тру за наш лист у
сре ду, 26. ок то бра.

Под се ћа ња ра ди, то ком
прет ход не две не де ље од бор -
нич кој гру пи оку пље ној око
СНС-а при сту пи ли су и Иви -
ца Јов чић из ре до ва Де мо -
крат ске стран ке, као и Стан -
ко Бо го са вљев и Игор Ми -
трев ски, до ско ра шњи при -
пад ни ци Срп ске ра ди кал не
стран ке.

Укљу чу ју ћи све не дав не
пре ла ске од бор ни ка у СНС,
у скуп штин ској са ли од 70
од бор нич ких ме ста на пред -
ња ци за у зи ма ју 44.

Ис та кла је да се ду ги низ го -
ди на во ди ла по гре шна ка дров -
ска по ли ти ка, то јест от ка ко је,
пре ма ње ним ре чи ма, ДСС по -
стао но се ћа стран ка де мо крат -
ске опо зи ци је, ка да је Во ји слав
Ко шту ни ца по бе дио на из бо -
ри ма. На ве ла је да су се та да
на ње го вој гр ба чи ску пи ли ку -
си и ре па ти ко ји су у пар ти ју
ушли из чи сте лу кра тив но сти.

– Ти љу ди су као „ви дре”
по че ли да се лак та ју и за у зе -
ли су до бре по зи ци је. Ви ше
од јед не де це ни је смо у Пан -
че ву с тим с функ ци о не ри ма,
ко ји за пра во ни су до бро ра -
ди ли, пред ста вља ли стран ку
и не дав но смо де фи ни тив но
ка жње ни, а сма трам и да је
би ло кра ђе на из бо ри ма. Гра -
ђа ни ма смо се сму чи ли због
ка дра ко ји је са да на гра ђен
по зи ци ја ма у вла да ју ћој
стран ци, јер је рас ту рио ДСС,
као што је, на при мер, го спо -
дин Ти гран Киш. Он ни је
оста вио по зи ти ван траг, ни је
ра дио у ин те ре су Пан че ва ца,
а са да је опет пред сед ник

Скуп шти не гра да – об ја сни ла
је Сан да Ра шко вић Ивић.

Она се овом при ли ком освр -
ну ла и на тре нут но ста ње у др -
жа ви, пре ци зи ра ју ћи ка ко се
све вре ме го во ри о де цен тра ли -
за ци ји, а да, на про тив, гра до ви
и оп шти не оста ју „раз о ру жа ни”.
Под се ти ла је и да је гла са ла
про тив из ме на За ко на о фи нан -
си ра њу ло кал не са мо у пра ве.

– Сма трам да све што се на -
пра ви, про из ве де и за ра ди у
јед ној оп шти ни или гра ду, тре -
ба у ве ли кој ве ћи ни да оста не
та мо. До шли смо у си ту а ци ју
да су све ло кал не са мо у пра ве и
гра ђа ни све де ни на бор бу за
пре жи вља ва ње, као што је то
слу чај и у Пан че ву – под ву кла
је Сан да Ра шко вић Ивић.

До да ла је ка ко је наш град
имао сјај ну ин ду стри ју и фи -
нан сиј ску мо гућ ност да спон -
зо ри ше раз не ма ни фе ста ци је
и до га ђа је на про сто ру це ле
бив ше Ју го сла ви је, да су гра -
ђа ни има ли до бре пла те, а да
те фир ме са да или гр ца ју, или
не по сто је.

СРП СКА НА ПРЕД НА СТРАН КА

Ви ше од бор ни ка 
у Скуп шти ни

МАРИНИКА ТЕПИЋ, НАРОДНИ ПОСЛАНИК

Здра вље или наф та
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По во дом ово го ди шњег Сај ма књи га,
ко ји се одр жа ва од 23. до 30. ок то -
бра, пи та ли смо су гра ђа не да ли во ле
да чи та ју, ко је шти во их нај ви ше за -
ни ма и хо ће ли по се ти ти по ме ну ту
ма ни фе ста ци ју.

МИ ЛОШ БО ГИ ЋЕ ВИЋ, 
при ват ни пред у зет ник:

– Во лим да чи там, али рет ко то ра -
дим. Нај ви ше па жње по све ћу јем до -
ма ћим ау то ри ма, а по след ње што
сам чи тао су „Кан џе”, ко је је на пи сао
Мар ко Ви дој ко вић. Ве о ват но ћу по -
се ти ти Са јам књи га, то је ле па ма ни -
фе ста ци ја ко ја пру жа до ста ква ли -
тет ног са др жа ја.

СНЕ ЖА НА ЛУ КАЧ, не за по сле на:
– Ни јед ном ни сам ишла на Са јам

књи га, али во лим да чи там. У по -
след ње вре ме не по све ћу јем мно го
вре ме на књи га ма, као што сам то ра -
ни је чи ни ла. Не дав но сам чи та ла
књи гу Ха ле да Хо се и ни ја.

СЛА ЂА НА ДРОБ ЊАК, 
ди пло ми ра ни ин же њер са о бра ћа ја:

– Обо жа вам да чи там, али због
де те та тре нут но не мам баш мно -
го вре ме на. Не дав но смо су пруг и
ја по но во чи та ли књи гу „На Дри -
ни ћу при ја” и схва ти ли да се
исто ри ја по на вља. Узи ма мо и
деч ју ли те ра ту ру, а Град ска би -
бли о те ка је за и ста до бро опре -
мље на. Ви де ла сам да је са јам ска
по ну да ове го ди не бо га та, та ко да
ће мо жда муж оти ћи и ку пи ти
нам не ка де ла.

МИ ЛОШ СТЕ ВА НО ВИЋ, 
ди пло ми ра ни ме на џер:

– Чи там, и то нај че шће еп ску и на -
уч ну фан та сти ку, а пре све га де ла
Џор џа Р. Р. Мар ти на, Па три ка Рот -
фу са, Брен до на Сан дер со на и дру -
гих. На жа лост, ове го ди не не ћу оти -
ћи на Са јам књи га, ра дим у три сме -
не, та ко да због вре ме на не мо гу да
се ор га ни зу јем.

ИЛИ ЈА РА ДА КО ВИЋ, пен зи о нер:
– Нај ви ше во лим да чи там оно

што ни сам чи тао у сред њој шко ли.
Та да ми је све то де ло ва ло глу по,
имао сам на вод но па мет ни ја по сла, а
сад кад сам у пен зи ји, по све ћу јем до -
ста па жње тој ли те ра ту ри, јер опле -
ме њу је чо ве ка. По здра вљам то што
на ово го ди шњем Сај му књи га на ша
су гра ђан ка На да Ма лек пред ста вља
сво је де ло и же лим јој мно го успе ха.
На жа лост, имам дру гих оба ве зa, па
не ћу сти ћи да одем.

ЖИВ КА НЕ ДЕЉ КО ВИЋ,
пен зи о нер ка:

– Све во лим да чи там, не би рам
уоп ште, до че пам се књи ге и ужи вам.
Же ле ла бих да по се тим Са јам књи га,
али ни сам си гур на да ћу мо ћи, с об -
зи ром на то да се не осе ћам баш до -
бро. Сва ке го ди не сам ишла, сма -
трам да сви љу би те љи књи га увек
иш че ку ју ту ма ни фе ста ци ју.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

М. СТЕВАНОВИЋС. ДРОБЊАК И. РАДАКОВИЋ Ж. НЕДЕЉКОВИЋ

НАША АНКЕТА

ШТА ВО ЛИ ТЕ ДА ЧИ ТА ТЕ?

Ра зно вр сна ин те ре со ва ња

С. ЛУКАЧM. БОГИЋЕВИЋ

ХРОНИКА

Чла но ви Град ског ве ћа су на сед ни -
ци, 27. ок то бра, усво ји ли из ме ну
Од лу ке о ло кал ним ко му нал ним
так са ма, па ће убу ду ће по вла шће ни
по ло жај има ти и осо бе са ау ти змом,
ви ше стру ким смет ња ма у раз во ју и
обо ле ли од ма лиг них бо ле сти. То
зна чи да ће и ове ка те го ри је би ти
осло бо ђе не пла ћа ња пар ки ра ња на
зо ни ра ним град ским пар кинг-ме -
сти ма у Пан че ву. До са да су по вла -
шће не пар кинг-кар те има ле ка те го -
ри је ста нов ни штва по пут ин ва ли да,
рат них вој них ин ва ли да, труд ни ца,
ђа ка са од ре ђе ним де фор ми те ти ма
и дру ги из ове гру пе. 

Усво је на је и Од лу ка о по ве ћа њу
еко ном ске це не у Пред школ ској
уста но ви „Деч ја ра дост”, а ко ја ће
ићи на те рет Гра да, од но сно из ка се
град ског бу џе та јер ло кал на са мо у -
пра ва уче ству је у су фи нан си ра њу
це не бо рав ка де це у вр ти ћи ма. Оно

што је ва жно за ро ди те ље је сте то да
ће за њих це не услу га „Деч је ра до -
сти” оста ти не про ме ње не. Пред -
школ ска уста но ва је по ве ћа ње еко -
ном ске це не за тра жи ла због по ве -
ћа ња ко му нал них и дру гих тро шко -
ва, а прет ход но уве ћа ње је би ло
2013. го ди не. 

Већ ни ци су усво ји ли дру ги Анекс
уго во ра о по слов но-тех нич кој са -
рад њи у ве зи са за вр шет ком из град -
ње га си фи ка ци је у Пан че ву. Овим
Анек сом се про ду жа ва рок до кра ја
2017. го ди не. Град Пан че во је са мо
парт нер у овом по слу, а ње га фи -

нан си ра ЈП „Ср би ја гас” Но ви Сад, а
из во ђач ра до ва је но во сад ска фир -
ма „Про монт Гро уп”. Прет ход ни
рок за за вр ше так ра до ва се већ ви -
ше пу та по ме рао.

Већ ни ци су да ли са гла сност АТП-у
да мо же да рас по ла же с до зво ље ним
ми ну сом у ви си ни од 15 ми ли о на
ди на ра. 

Та ко ђе, усво је на је и но ва од лу ка
о обра зо ва њу ти ма за ко ор ди на ци ју
ак тив но сти на уво ђе њу дво је зич не
на ста ве на срп ском и ен гле ском је -
зи ку у пред школ ској уста но ви и
основ ним и сред њим шко ла ма на
те ри то ри ји Пан че ва. За ко ор ди на -
тор ку ти ма име но ва на је чла ни ца
Град ског ве ћа за обра зо ва ње мр Та -
тја на Бо жић. 

Пред ло жен је но ви са став Са ве та
за здра вље, ко ји ће чи ни ти 11 чла -
но ва, а на чи јем ће че лу би ти др Го -
ран Си мо но вић. Са вет за здрав ство

је про ши рен на зах тев Стал не кон -
фе рен ци је гра до ва и оп шти на, па ће
се у овом те лу на ћи и пред став ни ци
Цен тра за со ци јал ни рад. За да ци
овог те ла ће би ти из обла сти пра ва
па ци је на та, али и да пра те ме ђу сек -
тор ску са рад њу, из ве шта је, до но се
пред ло ге пла на јав ног здра вља. 

Већ ни ци су да ли са гла сност да се
се ди ште Ту ри стич ке ор га ни за ци је
Пан че ва пре се ли у Вој во де Пе тра
Бо јо ви ћа 2, као и да су ве нир ни ца
бу де на ис тој адре си, где се од про -
шле го ди не на ла зе и кан це ла ри је
ТОП-а. М. Д. 

СА СЕД НИ ЦЕ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

Ви ше по вла шће них 
за бес плат но пар ки ра ње

За ра до ве у дво ри шту 
у Бра ће Јо ва но вић 
и у Ули ци Кра ље ви ћа
Мар ка Град оче ку је око
24 ми ли о на ди на ра

Сви они ко ји у 2017. го ди ни
по ста ну пу но лет ни, до би ће
ва у чер од 3.000 за по се те
кул тур ним до га ђа ји ма

Но вац за су фи нан си ра ње ра до ва на
из град њи фе кал не ка на ли за ци је у
Ули ци Kраљевића Мар ка и за тре ћу
фа зу ра до ва на ре кон струк ци ји ста -
рог град ског је згра Пан че во ће тра -
жи ти од Упра ве за ка пи тал на ула га -
ња Вој во ди не.

То по кра јин ско те ло је 12. ок то бра
рас пи са ло кон курс за фи нан си ра ње
и су фи нан си ра ње про је ка та из ви ше
раз ли чи тих обла сти. ЈKП „Во до вод и
ка на ли за ци ја” има ура ђен про је кат
за из град њу фе кал не ка на ли за ци је у
Ули ци Кра ље ви ћа Мар ка, ко ји об у -
хва та ра до ве укуп не вред но сти око
10  ми ли о на ди на ра. С об зи ром на то
да Упра ва за ка пи тал на ула га ња Вој -
во ди не су фи нан си ра про јек те, уче -
шће Гра да за ове ра до ве из но си ло би
око два ми ли о на ди на ра.

– Пан че во мо ра да обез бе ди но вац
за су фи нан си ра ње и за то, уко ли ко
бу ду одо бре на сред ства на овом по -
кра јин ском кон кур су, на осно ву од -
лу ке бу џе та за 2017. го ди ну тре ба ло
би да бу де опре де ље но не што ви ше
од 20 од сто од укуп не вред но сти, а то
је 2,1 ми ли он ди на ра, на име су фи -
нан си ра ња ра до ва – ре кла је Та тја на
Ме дић из Се кре та ри ја та за при вре ду.

На кон курс Упра ве за ка пи тал на
ула га ња Вој во ди не, али у обла сти
са о бра ћај не ин фра струк ту ре, Град

ће апли ци ра ти про јек том за за вр -
ше так ре кон струк ци је ста рог град -
ског је згра. ЈП Ди рек ци ја за из град -
њу и уре ђе ње Пан че ва има ура ђен
про је кат, у ко јем су укуп ни ра до ви у
тре ћој фа зи про це ње ни на око 20
ми ли о на ди на ра, а уче шће Гра да би
би ло не што ве ће и из но си ло би око
30 од сто.

– Про је кат за тре ћу фа зу ре кон -
струк ци је ста рог град ског је згра об у -
хва та ра до ве у дво ри шту код ста ре
же ле знич ке ам бу лан те, у цен тру.
Уко ли ко и он бу де одо брен, тре ба
пла ни ра ти сред ства у бу џе ту за на -
ред ну го ди ну у из но су од око 6,1 ми -
ли он ди на ра, тач ни је 30 од сто, за су -
фи нан си ра ње. То је до ста ви сок из -
нос за уче шће и на да мо се да ће нам
упра во то по мо ћи да про је кат бу де
одо брен – ре кла је Ме ди ће ва.

Уко ли ко ова два град ска про јек та
про ђу на кон кур су по кра јин ске упра -
ве, ра до ви би би ли из ве де ни у 2017.
го ди ни. Рок за сла ње пред ло га био је
21. ок то бар, a сед ни ца Град ског ве ћа
одр жа на је дан ра ни је. Ре зул та ти

ВРЕДНОСТ РАДОВА 30 МИЛИОНА ДИНАРА

ГРАД ТРА ЖИ НО ВАЦ ЗА ДВА 
ИН ФРА СТРУК ТУР НА ПРО ЈЕК ТА

СКУП ШТИ НА СПОРТ СКОГ СА ВЕ ЗА ПАН ЧЕ ВА

Дар ко Јо ви чић 
под нео остав ку

кон кур са би ће по зна ти 15 да на на кон
за кљу че ња кон кур са.

Већ ни ци су на сед ни ци усво ји ли и
пред лог да се то ком 2017. го ди не ре -
а ли зу је про грам „Kултура на по клон”
(о че му смо већ пи са ли). На и ме, сви
гра ђа ни ко ји сле де ће го ди не на пу не
осма на ест го ди на, до би ће од Гра да
на по клон ва у чер од 3.000 ди на ра ко -
ји мо гу  ис ко ри сти ти за по се те кул -
тур ним до га ђа ји ма у гра ду и се ли ма.
Већ ник за кул ту ру Не ма ња Ро тар ре -
као је да је овај пред лог усво јен ра ди
афир ма ци је пра вих вред но сти у кул -
ту ри и под сти ца ња мла дих љу ди да
се упо зна ју с кул тур ном по ну дом гра -
да. У пред ло гу се на во ди и да ће тек
би ти оформ љен тим ко ји ће де таљ ни -
је раз ра ди ти ову иде ју и спро ве сти је
у де ло.

– Ово ће би ти ве ли ка ак ци ја, а да
би смо гра ђан ство упо зна ли с њом, по -
сла ће мо 40.000 фла је ра. Ово је је дан
исто риј ски тре ну так ка да је овај град у
пи та њу, јер се ово пр ви пут де ша ва не
са мо у Пан че ву већ и у на шој зе мљи –
ре као је Ро тар и до дао да је по треб но
да се ука же на то шта је до бра по зо ри -
шна пред ста ва, ли те ра ту ра, му зи ка.

По клон-ва у че ри ва жи ће го ди ну да -
на од уру чи ва ња. Мла ди ће мо ћи да их
ис ко ри сте за по се те го сту ју ћим пред -
ста ва ма, кон цер ти ма и фе сти ва ли ма,
али и за члан ство у Град ској би бли о те -
ци и дру ге са др жа је ко је ор га ни зу ју
град ске уста но ве кул ту ре.

М. Димитрић
На ре дов ној скуп шти ни Спорт ског
са ве за на ше га гра да, ко ја је одр жа на
у пе так, 21. ок то бра, од сто чла но ва,
ко ли ко их је пла ти ло чла на ри ну и са -
мим тим има ло пра во гла са, при су -
ство ва ло је 66 де ле га та, па је по сто -
јао кво рум за не сме та ни рад.

Ова скуп шти на Спорт ског са ве за,
ко ју је отво рио пред сед ник Дар ко Јо -
ви чић, има ла је пот пу но дру га чи ји
ток од свих прет ход них. По што је
иза брао рад но пред сед ни штво, ко је

су чи ни ли Пре драг Сто ја ди нов и Љу -
бо мир Ста ни шић, Јо ви чић је иза шао
за го вор ни цу и обра тио се при сут ни -
ма, ко ји су ис пу ни ли ма лу са лу у
Град ској упра ви.

– Под но сим остав ку на ме сто пред -
сед ни ка Спорт ског са ве за, али ова
уста но ва има све усло ве да на ста ви да
ра ди до бро. Функ ци ја пред сед ни ка
Спорт ског са ве за ни је јав на, ни је из -
вр шна, мој по сао је био да ус по ста вим
до бру ве зу из ме ђу спорт ских ко лек ти -

ва и из вр шне вла сти. Ово вам го во -
рим да би сте зна ли ко га ће те би ра ти
на но вој скуп шти ни. Но ви кан ди дат
мо ра да има ау то ри тет, хра брост, мо -
ра да има сво је ми шље ње, мо ра да се
раз у ме у спорт. Спорт ски са вез без по -
мо ћи Гра да не мо же да функ ци о ни -
ше, јер су ње го ви ме сеч ни тро шко ви
250.000 ди на ра. Сма трам да смо мно -
го ура ди ли у пе ри о ду за на ма. Спорт -
ски са вез тре ба да оста не по ро ди ца,
јер од го вор ност је на на ма. Од го вор -

ност је у на шим ру ка ма.
Хва ла ко ле га ма из Управ -
ног од бо ра и свим спор ти -
сти ма на до са да шњој са -
рад њи и по др шци. Та ко ђе,
ве ли ку за хвал ност ду гу јем
и чел ни ци ма гра да и по -
себ но до ско ра шњем већ -
ни ку за спорт Алек сан дру
Фар ка шу – ре као је Дар ко
Јо ви чић.

Де ле га ти ма се по том
обра тио и град ски ме на џер,
до ско ра шњи члан Град ског
ве ћа за ду жен за спорт,
Алек сан дар Фар каш.

– Хва ла Дар ку на до са да -
шњој са рад њи. Ње го ва
остав ка не сме да на ру ши
си стем. Мо лим вас да се
ван ред на скуп шти на одр -
жи што пре и по зи вам вас
на је дин ство, да не до зво -
ли мо да се из бор но вог

пред сед ни ка пре тво ри у рат. За мо лио
бих и Те ле ви зи ју Пан че во да убу ду ће
не об ја вљу је не про ве ре не ин фор ма ци -
је, оне ко је пр ља ју наш спорт. Још јед -
ном мо лим да се ван ред на скуп шти на
одр жи што пре – ис та као је Фар каш.

По сле ове ди ску си је, јед но гла сном
од лу ком де ле га та, усво је ни су из ве -
штај о ра ду, као и фи нан сиј ски из ве -
штај и из ве штај Над зор ног од бо ра
Спорт ског са ве за за про те кли пе ри од.

А. Ж.



– У овом тре нут ку још ни су
ја сно де фи ни са ни на чин об ра -
чу на и пла ћа ња те чла на ри не,
као ни мо да ли те ти на пла те. У
пр вом тре нут ку раз ми шља ло
се о то ме да и да ље на чин об -
ра чу на бу де на осно ву бру то
пла те. У ме ђу вре ме ну се до -
шло до но вог пред ло га: да бу -
де на осно ву бру то про ме та
по сло ва ња – ре као је Дра ган
Бо сиљ, ди рек тор Ре ги о нал не
при вред не ко мо ре Пан че во.

Ка да је реч о про ме на ма у
но вом за ко ну у ве зи с Ре ги о -

На сед ни ци вла да Вој во ди не
и Ср би је одр жа ној 22. ок то -
бра у Но вом Са ду до го во ре но
је от пла ћи ва ње ду га „ХИП –
Пе тро хе ми је”.

Пре ми јер Ср би је Алек сан -
дар Ву чић на ја вио је да ће
Вла да от пла ти ти дуг пан че -
вач ке фа бри ке ка ко би она
мо гла лак ше да се про да. Ви -
си на ду га ко ји ће би ти от пи -
сан из но си око 100 ми ли о на
евра и због то га ће у де цем -
бру др жав на ка са би ти у де -
фи ци ту.

„Пе тро хе ми ја” је наш нај -
ве ћи из во зник, а тре нут но

по слу је по зи тив но. Ду го ва ња
су се у ра ни јем пе ри о ду го -
ми ла ла.

Пан че вач ка „Пе тро хе ми -
ја” ду гу је укуп но око по ла
ми ли јар де евра, и то нај ви ше
НИС-у, „Ср би ја га су”, Фон ду
за раз вој, ЕПС-у и „Лу ко и лу”.
Пре ма пред ло же ном пла ну
ре ор га ни за ци је, за део тих
ду го ва по ве ри о ци ће до би ти
вла сни штво у тој пан че вач -
кој фа бри ци.

По ред „Пе тро хе ми је”, и
„Азо та ра” че ка раз ре ше ње
си ту а ци је.

М. Д.

Петак, 28. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Пла те 
ад ми ни стра тив них
рад ни ка нај ни же

Штрајк пра во суд них слу жбе ни -
ка у за тво ри ма, ту жи ла штви ма
и су до ви ма на ја вљен је за 1.
но вем бар због ни ских пла та,
пре све га у ад ми ни стра ци ји –
из ја ви ла је за наш лист пред -
сед ни ца Син ди ка та пра во су ђа
Ср би је Сла ђан ка Ми ло ше вић. 

Ис та кла је да они тра же да
осно ви ца за об ра чун бу де ми -
ни мал на га ран то ва на це на ра -
да на осно ву од лу ке Со ци о е ко -
ном ског са ве та. То зна чи да
им ми ни мал на осно ви ца за ра -
де бу де 21.000, а не 17.100 ди -
на ра. 

– Пла те у пра во су ђу су нај -
ни же у јав ном сек то ру и ни су
по ве ћа ва не пу них шест го ди -
на, од но сно од по след њег
штрај ка. Наш по сло да вац ни -
је био искре но за ин те ре со ван
за по бољ ша ње на шег ма те ри -
јал ног по ло жа ја. Не мо же мо
са мо ми да сно си мо те рет
еко ном ске кри зе, па та ко, на
при мер, рад ник у за тво ру
има ма њу пла ту од за по сле -
ног у по ли ци ји – ка же Ми ло -
ше ви ће ва.

Уко ли ко се до 1. но вем бра
не на ђе ком про ми сно ре ше ње,
ге не рал ни штрајк уз по што ва -
ње ми ни му ма про це са ра да

У „ХИП –ПЕ ТРО ХЕ МИ ЈИ”

По кре ну та про из вод ња

НА ЈА ВЉЕН ГЕ НЕ РАЛ НИ ШТРАЈК

ПРА ВО СУД НИ СЛУ ЖБЕ НИ ЦИ ТРА ЖЕ 
ПО ВЕ ЋА ЊЕ ПЛА ТА 

ЕКОНОМИЈА

ДО КРА ЈА ГО ДИ НЕ

Про ду жен рок за 
чи шће ње ка на ла

би ће одр жан и у згра ди пан че -
вач ког су да.

– Овом при ли ком же лим да
оба ве стим гра ђа не да ће, уко ли -

ко сту пи мо у штрајк, би ти об у -
ста вљен рад са стран ка ма уз
обез бе ђен ми ни мум про це са ра -
да. То зна чи да ће мо ра ди ти са -
мо хит не слу ча је ве, по пут од ре -
ђи ва ња при тво ра и при вре ме -
них ме ра, а ко ле ге у за тво ру ра -
ди ће са мо при тво ре. Све дру ге
по сло ве, док смо у штрај ку, не -
ће мо ра ди ти – из ја ви ла је Вер ка
До дић, пред сед ни ца Син ди ка та
пра во су ђа Пан че ва и члан ре пу -
блич ког од бо ра син ди ка та.

Она је ре кла да се пла те
пан че вач ких пра во суд них
слу жбе ни ка кре ћу од 22.000
до 30.000 ди на ра.

Ако се кре не у штрајк, у ње -
му би уче ство ва ло укуп но око
14.000 слу жбе ни ка у Ср би ји.

М. Ди ми трић

Ко мо ре гу бе ста тус
прав ног ли ца

Про ме не 
у си сте ма ти за ци ји

Мо дер ни за ци ја ко мор ског си -
сте ма Ср би је део је еко ном -
ских ре фор ми ко је Ср би ја
спро во ди. Но ви за кон о при -
вред ним ко мо ра ма сту пи ће на
сна гу 1. ја ну а ра 2017. и он до -
но си не ко ли ко но ви на, ко је ће
до та ћи и Ре ги о нал ну при вред -
ну ко мо ру Пан че во.

За кон ска ма те ри ја је ре гу -
ли са на по угле ду на ау стриј -
ски ко мор ски си стем. Нај зна -
чај ни је но ви не ко је за кон
пред ви ђа је су: оба ве зно члан -
ство и пла ћа ње чла на ри не
при вред них су бје ка та При -
вред ној ко мо ри Ср би је; од ре -
ђи ва ње ви си не чла на ри не у
кон сул та ци ја ма с при вред ним
ко мо ра ма ау то ном них по кра -
ји на; уво ђе ње уго вор не при -
вред не ко мо ре као но вог ви да
удру жи ва ња при вред них су -
бје ка та; из ра да квар тал них
ана ли за при ме на за кон ских
про пи са из обла сти при вре де;
стан дар ди за ци ја услу га кроз
је дин ствен си стем; де таљ но
ре гу ли са но пи та ње стра них
при вред них ко мо ра и њи хо вог
ста ту са; уво ђе ње цен тра ком -
пе тен ци је, као и део ко ји ре гу -
ли ше од но се При вред не ко мо -
ре Ср би је с На род ном скуп -
шти ном, Вла дом и ор га ни ма
др жав не упра ве.

Ка да је реч о овим но ви на -
ма, тре ба до да ти да ће од 2017.
го ди не на те ри то ри ји Ср би је
по сто ја ти При вред на ко мо ра
Ср би је и при вред не ко мо ре ау -
то ном них по кра ји на – Вој во -
ди не и Ко со ва, да уго вор ну
при вред ну ко мо ру мо же осно -
ва ти нај ма ње 100 при вред них
су бје ка та с ци љем оства ри ва ња
за јед нич ког по слов ног ин те ре -
са на од ре ђе ној те ри то ри ји
или у од ре ђе ној при вред ној
гра ни, као и да се уво ди оба ве -
зно пла ћа ње чла на ри не.

НО ВИ ЗА КОН О ПРИ ВРЕД НИМ КО МО РА МА ОД 1. ЈА НУ А РА

Ре ги о нал не кан це ла ри је и оба ве зна чла на ри на

Стар том фа бри ке Ети лен 19.
ок то бра успе шно је по кре ну -
та про из вод ња у „ХИП –Пе -
тро хе ми ји”. У фа бри ка ма
По ли е ти лен ви со ке гу сти не
(ПЕВГ) и По ли е ти лен ни ске
гу сти не (ПЕНГ) дан ка сни је
по че ла је про из вод ња ро бе
на ме ње не про да ји на ино -
стра ном и до ма ћем тр жи шту.
Све пе тро хе миј ске фа бри ке
ра де ста бил но и пре ма опе -
ра тив ном пла ну про из вод ње.

– Про из вод ња у „ХИП–
Пе тро хе ми ји” успе шно је по -
кре ну та по сле дво не дељ ног
за сто ја, то ком ко јег су ре а ли -
зо ва не ре монт не ак тив но сти
на про це сној опре ми у Ети -

ле ну. Циљ ових ра до ва је
при пре ма опре ме за рад у
кон ти ну и те ту на ви со ким ка -
па ци те ти ма у на ред ном пе -
ри о ду  – ре као је Ми ша Бу -
ла јић, из вр шни ди рек тор
Функ ци је про из вод ње и
тех нич ке по др шке „ХИП–
Пе тро хе ми је”.

Об на вља ње про из вод ње у
овој хе миј ској фа бри ци про -
те кло је уз по што ва ње про -
пи са них без бед но сних ме ра
и у скла ду с ва же ћим про це -
ду ра ма ком па ни је и стан дар -
ди ма ква ли те та за шти те рад не
и жи вот не сре ди не – на во ди
се у са оп ште њу фа бри ке.

М. Д.

Чла но ви Град ског ве ћа при -
хва ти ли су зах тев ЈВП-а „Во -
де Вој во ди не” да се про ду жи
рок до кра ја го ди не за по сло -
ве уре ђе ња ка нал ских мре жа
за по тре бе од вод ња ва ња по -
љо при вред ног зе мљи шта на
те ри то ри ји Пан че ва.

Уго во ром ко ји је пот пи сан
сре ди ном 2015. из ме ђу По -
кра јин ског се кре та ри ја та за
по љо при вре ду, во до при вре ду
и шу мар ство, Гра да Пан че ва
и ЈВП-а „Во де Вој во ди не” би -
ло је пред ви ђе но да ра до ви
на уре ђе њу ка нал ске мре же
бу ду за вр ше ни у ро ку од го -
ди ну да на, од но сно до сре ди -
не 2016. го дине. У обра зло же -
њу зах те ва „Во да Вој во ди не”

на ве де но је да ра до ви на по -
је ди ним ло ка ци ја ма ни су мо -
гли да бу ду оба вље ни јер је на
окол ним њи ва ма би ло усе ва,
па би у том слу ча ју њи хо ва
ме ха ни за ци ја оште ти ла род.
Ра до ви су од ло же ни за пе ри -
од на кон што по љо при вред -
ни ци убе ру усе ве с њи ва.

Ра до ви на уре ђе њу ка нал -
ске мре же ра ди од вод ња ва ња
по љо при вред ног зе мљи шта у
Гло го њу, Ја бу ци, Ка ча ре ву,
До ло ву, Ба нат ском Но вом
Се лу, Стар че ву, Омо љи ци,
Ива но ву, Ба нат ском Бре -
стов цу и Пан че ву би ће оба -
вље ни до кра ја ове го ди не, а
њи хо ва укуп на вред ност је 61
ми ли он ди на ра. М. Д.

ВЛА ДА ЋЕ ОТ ПИ СА ТИ ДУГ ФА БРИ ЦИ

У де фи цит због 100
ми ли о на евра

ИЗ МЕ НЕ У НА ЧИ НУ ФИ НАН СИ РА ЊА

За кон пред ви ђа по сто ја ње не ко ли ко из во ра фи нан си ра ња

ко мо ра, и то од чла на ри на, при хо да оства ре ног на осно ву

пру жа ња услу га и при хо да од про је ка та. По што Ре ги о нал на

при вред на ко мо ра Пан че во не ће убу ду ће би ти прав но ли це,

па не ће на пла ћи ва ти чла на ри не, оче ку је да ће При вред на

ко мо ра Ср би је (ко ја ће то ра ди ти) део нов ца до де ли ти и њој.

нал ном при вред ном ко мо ром
Пан че во, ди рек тор је на вео да
ће сва ка ко нај зна чај ни је би ти
то што ће та ко мо ра по ста ти
кан це ла ри ја, а из вр ши ће се
спу шта ње јав них овла шће ња
на бу ду ће ре ги о нал не кан це -
ла ри је, од но сно Ре ги о нал на
при вред на ко мо ра Пан че во из -
гу би ће свој ство прав ног ли ца.

– Оче ку је мо да ће при вред -
ни ци од 1. ја ну а ра мо ћи да у
тим ре ги о нал ним кан це ла ри -
ја ма при ба ве сву до ку мен та -
ци ју ко ја им је по треб на за
по сло ва ње. У овом тре нут ку
још ни је до кра ја де фи ни са но
на ко ји на чин ће се то оба вља -
ти, да ли ће би ти ли ца ко ја ће
во ди ти чи тав по сту пак јав них
овла шће ња, јер се иде ка то ме
да се из вр ши ди ги та ли за ци ја
тог по сло ва ња, од но сно да се
до ку мен та ци ја при ма елек -
трон ски, а да се нај ве ћи део

них, ди рек тор је од го во рио по -
тврд но.

– Но ва си сте ма ти за ци ја је
до не ла ви шко ве за по сле них,
али и дру ге но ви не, па ће сви
рад ни ци ре ги о нал них при -
вред них ко мо ра у зе мљи пре ћи
у При вред ну ко мо ру Ср би је, од
1. ја ну а ра 2017. На ша оба ве за
је би ла да утвр ди мо број за по -
сле них у бу ду ћим ре ги о нал -
ним кан це ла ри ја ма на осно ву
бро ја при вред них дру шта ва и
по том кри те ри ју му у Ре ги о -

оба вља у цен тра ли у Бе о гра -
ду. Бит но је да ће при вред ни -
ци мо ћи да оства ре све сво је
по тре бе на јед ном ме сту, у ре -
ги о нал ним кан це ла ри ја ма –
ре као је Бо сиљ.

Ре фор ма ко мор ског си сте -
ма Ср би је ко ја ће про ис те ћи
из при ме не но вог за ко на до та -
ћи ће и уну тра шњу ре ор га ни -
за ци ју ко мо ра, од но сно ње ну
си сте ма ти за ци ју. На пи та ње
но ви на ра „Пан чев ца” да ли ће
због но ве си сте ма ти за ци је до -
ћи до про ме не бро ја за по сле -

нал ној при вред ној ко мо ри
Пан че во има тро је рад ни ка ко -
ји су ви шак – ре као је Бо сиљ.

Про це њу је се да ће у 16 ре -
ги о нал них при вред них ко мо -
ра у Ср би ји сто пе де се то ро за -
по сле них би ти ви шак.

На осно ву но вог за ко на у
пла ну је и да се на ни воу ко -
мор ског си сте ма фор ми ра по -
слов на ака де ми ја, као и то да
се ко мо ре укљу че у про цес
уво ђе ња ду ал ног обра зо ва ња,
та ко што ће се у са рад њи с
при вред ни ци ма од ре ди ти ко ја
су за ни ма ња де фи ци тар на. У
пла ну је и осни ва ње цен та ра
ком пе тен ци је (ни је де фи ни са -
но ко ји ће све цен три по сто ја -
ти и где ће се на ла зи ти), а Ре -
ги о нал на при вред на ко мо ра
Пан че во се кан ди до ва ла за два
та ква цен тра: за хе миј ску ин -
ду стри ју и за пре ра ду алу ми -
ни ју ма.

У јав но сти су у про те клом
пе ри о ду ми шље ња по во дом
за ко на би ла по де ље на. Од ре -
ђе не ор га ни за ци је, по пут Де -
ле га ци је не мач ке при вре де у
Ср би ји и При вред не ко мо ре
Ау стри је, пру жи ле су сна жну
по др шку до но ше њу овог за ко -
на, сма тра ју ћи да се њи ме ус -
по ста вља ре пре зен та тив ност
При вред не ко мо ре Ср би је и
обез бе ђу је ефи ка сно функ ци о -
ни са ње ко мор ског си сте ма као
за ступ ни ка ин те ре са срп ске
при вре де. С дру ге стра не, Са -
вет стра них ин ве сти то ра и
Аме рич ка при вред на ко мо ра
из ра зи ли су не за до вољ ство,
ис ти чу ћи да је уво ђе ње оба ве -
зног члан ства су прот но прин -
ци пу до бро вољ но сти у по сло -
ва њу. М. Д.

НАД ЛЕ ЖНИ ДА СЕ ИН ФОР МИ ШУ О НА ШИМ ЗАРАДАМА

У Ми ни стар ству прав де је 25. ок то бра одр жан са ста нак пред став ни ка Син ди ка та пра во су ђа

Ср би је с ми ни стар ком прав де Не лом Ку бу ро вић.

Пред сед ни ца Син ди ка та за по сле них у пра во суд ним ор га ни ма Сла ђан ка Ми ло ше вић из ја -

ви ла је за „Пан че вац” да до го вор ни је по стиг нут.

– На са стан ку нам је ре че но да је наш став пре тен ци о зан с об зи ром на то да су у то ку пре -

го во ри с ММФ-ом у то ку. По што они очи глед но не ма ју та чан по да так о ви си на ма пла та, ми

смо им упу ти ли но ви зах тев за на ста вак пре го во ра, али до та да би тре ба ло да при ба ве од

Ми ни стар ства фи нан си ја ин фор ма ци је о при ма њи ма оста лих бу џет ских ко ри сни ка, као и о

по ви ши ца ма ко је су за по сле ни у по ли ци ји, здрав ству, про све ти, вој сци и јав ним пред у зе ћи -

ма до би ја ли од 2012. го ди не па до да нас. Тек на кон при ба вља ња на ве де них по да та ка и упо -

ре ђи ва ња с на шим по да ци ма Син ди кат пра во су ђа Ср би је би ће у мо гућ но сти да из вр ши

при ла го ђа ва ње свог зах те ва – из ја ви ла је Ми ло ше ви ће ва.
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Bohatá tradícia spolku

Na súťažiach vždy 
medzi špičkou

Dobrovoľný hasičský spolok vo Vojlo-
vici je založený v roku 1933 a jeho
členmi boli mnohé generácie. V prípa-
de požiaru boli hasiči vždy prichystaní
pomôcť svojim susedom, priateľom,
príbuzným. Počas 83-ročnej činnosti
účinkovali na rôznych súťažiach a na-
cvičovali najmladšie pokolenia hasiť
požiar. 

Aj keď sú časy také, že toto povola-
nie už čoraz menej zaujíma mladých, tí
starší sa nedajú zahanbiť. Keď je po-
trebné, stretajú sa a upratujú budovu
hasičského spolku. Dlhoročný predse-
da hasičského spolku Pavel Beracka je
trochu zdržanlivý, keď sa hovorí o dô-
ležitej úlohe, ktorú majú. Niekedy sú
im ruky zaviazané, keď treba poskyt-
núť pomoc. Majú skromnú výbavu,
dostatočnú len na výcvik mladých ha-
sičov. Je to veľký problém, lebo sa mô-
že stať, že mestská hasičská služba prí-

viť na súťaže týkajúce sa požiarnych
schopností. Mládežníci vojlovického
dobrovoľného hasičského spolku ob-
sadili 9. októbra tohto roku na mest-
skej súťaži v Pančeve prvé miesto. Aj
týmto spôsobom hasiči dobrovoľníci
lákajú mladú posilu. Rokmi dozadu je
najväčším problémom spolku nedo-
statok inančných prostriedkov, pre
ktorý je sťažená ich práca a znemožne-
ná organizácia rôznych hasičských po-
dujatí. Mnohí Vojlovičania si tak s cli-
vosťou spomínajú na zaujímavé ha-
sičské bály. Členovia spolku sa pravi-
delne zúčastňujú akcie dobrovoľného
darovania krvi, čím poukazujú na to,
že sú ochotní pomôcť aj vtedy, keď niet
požiarov.

Ochrana života a zdravia spoluobča-
nov a ich majetku pred požiarmi a iný-
mi živelnými pohromami je najdôleži-
tejšou úlohou hasičov. Poslanie spolku
by sa dalo vyjadriť heslom „Bohu na
slávu, blížnemu na pomoc“. Veríme, že
spolok nezanikne a že mladé pokolenia
budú mať záujem o túto dôležitú a za-
ujímavú ochotnícku činnosť.

Alena Kulíková

POHĽAD NA ČINNOSŤ DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO SPOLKU VO VOJLOVICI    

POCIT ISTOTY, KEĎ JE POMOC BLÍZKO

de neskoro. Dobrovoľný hasičský spo-
lok potrebuje iba jedno vozidlo, aby
svoju úlohu a povinnosť splnilo na-
plno, obzvlášť počas žatvy. Pokým sa
im prianie nesplní, zostáva im len upo-
zorňovať poľnohospodárov, aby vo
svojich traktoroch, kombajnoch a
iných strojoch i vozidlách vždy mali po

ruke hasiaci prístroj. Každoročne, keď
sa blíži sezóna vykurovania, členovia
spolku preventívne poukazujú Vojlovi-
čanom na dôsledky nevyhovujúcich
vykurovacích inštalácií a radia im, ako
sa majú vyhnúť požiaru. 

Cieľom hasičského spolku  je prilá-
kať čím viac detí, nacvičiť ich a pripra-

Stretnutie všetkých
sólových spevákov 
od založenia Detvana

Nahraté cédečko s
festivalovými piesňami
všetkých interpretov

Slová pochvaly dvojčlennej
poroty

Vojlovičania, to sú ľudia veselí: za-
spievajú si na svadobných, narodeni-
nových a meninových oslavách, ale aj
vždy, keď je na to vhodná chvíľa. Nie-
kedy sa spievalo na tanečnej zábave,
v krčme. Mládenci spievali ulicou,
keď išli vo večerných hodinách
k dievčatám. Spievalo sa aj pri ťažkej
práci, v radosti, hrdosti, ale aj v naj-
ťažších životných situáciách. Vojlovi-
čania zdedili túto lásku k spevu
a tancu od svojich predkov, ktorí pri-
niesli nádherné slovenské ľudové
piesne a tance do týchto oblastí ako
účinný nástroj na zachovanie vlast-
nej identity.   

Členovia Slovenského kultúrno-
osvetového spolku Detvan preukazu-
jú už dlhé roky svoj talent, ale aj lásku
k piesni a hudbe na Folklórnom festi-
vale „Tancuj, tancuj“ – aj ako speváci,
aj ako orchester. Vrcholom úspešnej
práce hudobno-speváckej sekcie bolo
nahrávanie cédečka „Starodávne“
v roku 2014. Bez hudobníkov si ne-
možno ani len predstaviť aktivity
Spolku. Oni usilovne hrajú, ako vo
folklórnej, tak aj v speváckej skupine.
Prezentujúc z roka na rok vojlovický
spolok Detvan, hudobno-spevácka
sekcia pod vedením Vladimíra Kolá-
rika dosiahla úspech, o ktorom môže-
me len s hrdosťou rozprávať. Vladi-
mír Kolárik počas svojej aktívnej prá-
ce v Spolku zozbieral veľa starých pô-
vodných piesní a melódií, a tohto ro-
ku dostal nápad, ktorý podporilo ve-
denie Detvana, zhromaždiť starých
sólových spevákov, ktorí boli aktívni
od založenia spolku. Do tej skupiny
patria aj speváci, ktorí sú aktívni
v speváckych skupinách, debutanti,
ako aj najmladší speváci, t. j. deti, na
ktoré ešte len čaká budúcnosť. Oni sa
zhromaždili a pripravili skvelý ume-
lecký večierok. Bol to prvý vojlovický

festival sólových spevákov „Vyšli
hviezdy od Dunaja“, ktorý sa uskutoč-
nil 24. septembra v Spomienkovom
dome vo Vojlovici. Odzneli krásne
staré pôvodne vojlovické piesne v po-
daní 22 spevákov vo veku 4 až 68 ro-
kov. Deti spievali piesne, ktoré sa na-
učili vo folklórnej sekcii, akými sú
„Prší, prší“, „Kázala mi mati“, „Čereš-
ničky, čerešničky“ a iné. 

Spevákov, ktorým na konci ume-
leckého večierka bolo na znak vďač-
nosti udelené darčekové prekvape-
nie, neustále podporovalo veľkým
potleskom početné publikum. Počas
festivalu boli nahraté všetky piesne,
ktoré budú tvoriť obsah cédečka
„Vyšli hviezdy od Dunaja 2016“. O
hudobný aranžmán sa postaral Vla-
dimír Kolárik, kým dizajnu sa veno-
vali Katarína Kalmárová, Jovana Bo-
renovićová a Dejan Valek. Nahráva-
nie, mixáž a produkciu zverili Žeľ-
kovi Suchánekovi z Kovačice. Ne-
možno zabudnúť ani na hudobníkov,
ktorí prispeli k tomu, aby tento festi-
val bol kvalitný: primáš Ivana Ivani-
čová, prvé husle Ivan Šandor, druhé
husle Györfi Sándor, klarinet Samu
Kiss, cimbal Vladimír Kolárik, viola

Jószef Kovács a kontrabas Pavel To-
máš ml.       

Program moderoval vojlovický he-
rec Michal Kalmár. Festival sledovali
členovia odbornej poroty v zložení
dvoch profesorov hudby, a to Pavla
Tomáša st. z Kovačice a Jaroslava Iva-
niča z Vojlovice. Pavel Tomáš na kon-
ci festivalu povedal, že všetci inter-
preti spievali výborne a že festival
možno považovať za jeden krásny
skutok organizátorov. Keďže dlhé ro-
ky hráva na svadbách, dodal ešte aj
to, že Vojlovičanov pozná ako ľudí
veselej povahy, vždy pripravených za-
spievať si. Vzhľadom na to, že Vojlo-
vičania sa môžu pochváliť jedným
z najaktívnejších spolkov vo Vojvodi-
ne, tento festival ho neprekvapil. Vy-
tkol však to, že speváci nespievali dve
piesne, ale iba jednu. Na konci vyvo-
dil záver, že spolu so svojou manžel-
kou si odnášajú krásne dojmy z festi-
valu. Tento názor zdieľajú aj početní
Vojlovičania, ktorí s pocitmi radosti
a pýchy sledovali prvý vojlovický fes-
tival, ukončený spoločnou piesňou
interpretov „Vojlovica, Vojlovica, to
je pekné miesto“. 

Alena Kulíková

PRVÝ FESTIVAL VOJLOVICKÝCH SÓLOVÝCH SPEVÁKOV

VYŠLI HVIEZDY OD DUNAJA
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Michal: Teraz som ich pripra-
vil na zimu. Práve mám v úmysle
navštíviť ich. Zvyčajne to robím
raz za mesiac počas zimy. V zim-
nom období nie je žiadna práca
okolo včiel. Zvyčajne opravujem
vybavenie počas zimy. Sám ro-
bím rámiky a potrebujem ich od
250 do 300. Sám aj kladiem
mriežku na rámiky. Žiaduce je,
aby sa aspoň štvrtina, ak nie aj
tretina vosku, nahradila novými
plástmi s cieľom zabrániť vzniku

chorôb. V nových a mladých
plástoch sa liahnu väčšie včely,
pretože sú hlbšie bunky. Ony nie
sú do tej miery vyplnené plástmi.
Staršie plásty sú viac náchylné na
ochorenia. Keď je chladné, daž-
divé počasie, včely nechodia von
na pastvu, a potom je dav v úli.
Potom sa javí inštinkt na rojenie.
Existuje niekoľko spôsobov, ako
sa tomu vyhnúť. Včelárstvo po-
trebuje veľa vedomostí, trpezli-
vosti a považujem túto prácu za
zaujímavú. Baví ma to a rád sa

podelím o skúsenosti. Vo vino-
hradoch mám jedného suseda,
mladého chlapca, ktorého učím,
pomôžem mu niekedy, odpo-
viem na otázky. Skôr než som
premiestnil včely do chaty, začal
som umelo vyrábať matky a roz-
širovať včelstvá. Pre včelárstvo je
dôležité to, že nesmie neexistovať
žiadny strach z včelích bodnutí.
Ak sa nebojíme, nebežíme, po-
tom ani nebudú útočiť na nás.
Niekedy, keď ma bodli,  bol som

opuchnutý, ale teraz už nie som.
Cítim bodnutie, ale niet viac
opuchov. 

Miroslav: Pre včelárstvo je
nutné mať aj súvisiace zariade-
nia. Mám šťastie, že si väčšinu
z nich vyrábam samostatne,
pretože je všetko drahé. Tým sa
zaoberám počas zimy, keď mám
čas, pretože v zime nie je žiadna
práca okolo včiel. Občas ich na-
vštívim a skontrolujem, či majú
dostatok potravy. 

Lýdia Jovanovićová

Slávnostná kázeň v chráme
s hosťami zo Slovenska

Jarmok na ihrisku 
FK Mladosť

Vojlovická výšivkárska
odbočka organizovala 
rezancovú zábavu

Po dlhšej príprave prišiel aj ten deň,
dlho očakávaný a slávnostný. Uplynulo
už 114 rokov od čias, keď si Vojloviča-
nia postavili a posvätili Boží chrám.
Pri príležitosti tohto sviatku – Kirvaja,
sa mnohopočetní cirkevníci a rodiny s
deťmi s radosťou obvykle zhromažďu-
jú na slávnostných bohoslužbách v Bo-
žom chráme. V poslednú septembrovú
nedeľu tohto roku otvoril chrám doko-
rán svoje brány pre všetkých dedinča-
nov a hostí. 

Domáci farár Mgr. Branislav Kulík
mal česť privítať vzácnych hostí zo Slo-
venskej republiky z Hlohovca – pána
farára Ľuboša a pani farárku Barboru
Vontorčíkovcov s deťmi. V chráme
ovládlo slávnostné ovzdušie. Každý ve-
riaci ďakoval Pánu Bohu, že 114 rokov
chránil tento chrám, posielal im ver-
ných pastierov, varoval ich pred zlom,
obdarúval duchovnými darmi, vierou
a vernou láskou a verne sprevádzal
každodennou cestou.

Kázeň Božieho slova mal hosťujúci
farár Ľuboš, ktorý poznamenal, že
nám je potrebná tá láska nebeská, aby

POSLEDNÝ VÍKEND V SEPTEMBRI  

KIRVAJ – SLÁVNOSŤ VO VOJLOVICI

PRÁCA ALEBO HOBBY, KTORÉ JE ČORAZ  VIAC POPULÁRNE 

SLOVENSKÍ VČELÁRI

Vojlovické šikovné ženy, niektoré z
nich známe ako rezančiarky na pan-
čevskom a belehradskom trhu, pre
všetkých návštevníkov rezancovej zá-
bavy pripravili chutnú špeciálnu veče-
ru: cesnakovú polievku z rezancami,
tvarohové rezance so slaninou a ako
dezert ponúkli makové rezance.

Nechýbali ani slané ani sladké do-
máce koláče. Prítomných hostí po-
zdravila vedúca výšivkárskej odbočky
Anna Pániková a vyjadrila veľkú ra-
dosť, že ich mnohé sekcie a spolky ne-
ohrdili a prijali ich pozvanie na zábavu
a kamarátenie. Podpredseda Detvana
Miroslav Oravec prečítal úryvok z kni-

hy Torta s jedným vajcom Vladimíra
Dorču. 

Okrem domácich spevákov Michala
Čriepku, Martina Nemčeka, Tomáša
Brezinu, Miroslava Bešku, zaspievala
si aj hostka z Dobanoviec Marijana Va-
siljevićová. 

Na zábave hral hudobník Vladimír
Hudec z Padiny. Ľudia tancovali, zabá-
vali sa, kamarátili sa… S cieľom mať
ešte zaujímavejší večer organizovali
Vojlovičanky aj tombolu z rôznymi
darčekmi. Mnohé odmeny, ktoré pri-
pravili usilovné výšivkárky boli rozdi-
stribuované po celej Vojvodine.

Alena Kulíková

zohriala naše studené srdcia, ako sa
spieva v nábožnej piesni Šla svetom
láska. Aj cirkevný spevokol svoju vďa-
ku za tento slávnostný deň vyjadril
dvomi piesňami, ktoré nacvičil s po-
mocou kantorky Evky Brezníkovej. Aj
mládežníci účinkovali na službách čí-
taním Božieho slova. Tí najmladší na
detskej besiedke pripravili výkresy
svojho kostola pri príležitosti jeho na-
rodenín, ktoré si po ukončení boho-
služby v tú slávnostnú nedeľu mohli
veriaci pozrieť. 

Po službách išli všetci domov, na
tradičný rodinný obed, ktorý každá
domáca prichystala. Deti netrpezlivo

očakávali popoludnie, aby sa s rodičmi
poprechádzali po jarmoku, ktorý sa
koná na ihrisku FK Mladosť Vojlovica.
Deťom neprekážal ani dáždik, aby sa
vyšantili na jarmoku.

Slávnosť sa tu nekončila. V Sloven-
skom kultúrno-osvetovom spolku Det-
van tiež bolo veselo. Slovenská hudba,
krásny ľubozvučný slovenský jazyk,
výšivky, rezance... Vojlovické výšivkár-
ky organizovali už po tretíkrát rezan-
covú zábavu, na ktorej privítali mno-
hopočetných hostí zo Sriemu, Báčky,
Banátu, a to z Jánošíka, Hajdušice, Ko-
vačice, Padiny, Aradáča, Petrovca, Ky-
sáča, Pivnice, Silbaša, Dobanoviec.

Blíži sa zima, jeseň už dávno za-
klopala na dvere, a toto studené,
premenlivé počasie prináša celý
rad vírusov a prechladnutia.
Podľa starých mám najlepším
prírodným liekom, okrem cibule
a cesnaku, je med. Preto sme sa
rozprávali so slovenskými včelár-
mi z Vojlovice, ktorí produkujú
predovšetkým najuznávanejší
agátový, a najzdravší – lúčny
med. Zistíme, aké to je zaoberať
sa včelárstvom, čo ono vyžaduje
a aké vedomosti a skúsenosti sú
vo oblasti potrebné.

PANČEVAC: Kedy ste sa začali
zaoberať včelárstvom?

MICHAL IVANIČ: Včelár-
stvom som sa viackrát začínal
zaoberať aj skôr, ale aktívne sa
zaoberám od roku 1983. Začal
som so štyrmi alebo piatimi
včelstvami. Na začiatku som do-
sť obnovoval včelstvá, ale po ča-
se, keď som už bol v tom zabeh-
nutý, ich počet sa zvyšoval. Te-
raz máme okolo 60.

MIROSLAV IVANIČ: Môj
dedo a ujo sa zaoberali včelár-
stvom, takže od útleho veku
som mal kontakt s včelami. Väč-
šinou som im pomáhal pri zbe-
re medu a pri transporte včiel,
ale aj pri iných prácach. Aktívne
som sa začal zaoberať pred štyr-
mi alebo piatimi rokmi. Najprv
som mal tri úle, a teraz mám asi
40. Po štyroch rokoch môžem
povedať, že sa mi to relatívne
dobre darí.

• Kam premiestňujete včely
na pastvu?

Michal: Premiestňoval som
ich na agátovu pastvu do Pies-
ku (srb. Peščara) a na slnečni-
covú pastvu do rítu. To som
robil traktorom, takže som
nešiel ďaleko. Potom som sa
rozhodol kúpiť chatu v Slan-
kamenských Vinohradoch,
kde som presťahoval včely ka-
miónom v roku 2014. Nepres-
ťahoval som ich ale všetky.
Niektoré som predal, niektoré
rozdelil. Tam ich nepremiest-
ňujem. Nechávam ich na rov-
nakom mieste počas celého
roka. Najprv som ich nechal
za chatou, ale som zistil, že
tam nie je dobré miesto, tak
som ich premiestnil na jeden

piť niekoľko včelstiev. Teraz už
vyrábam med v malých množ-
stvách a verím, že časom bude
ešte lepšie. Pokiaľ ide o teoretic-
ké učenie, najviac informácií
som našiel na internete. Počul
som dosť aj od iných, skúsenej-
ších včelárov. Mám šťastie, že sa
aj môj sused začal zaoberať vče-
lárstvom v rovnakej dobe ako
ja, takže  navzájom môžeme
konzultovať tieto otázky. 

• Je ľahké zaoberať sa včelár-
stvom? Motivuje vás k tomu zá-
robok alebo je potrebné ešte
niečo?

Michal: Z včelárstva sa môže
pekne zarábať a uživiť, ale naj-
mú v prípade, ak sa ním zaobe-
ráte profesionálne a máte pri-
bližne sto včelstiev. Taktiež je
nevyhnutné ísť na všetky pastvy
a zbierať všetky včelie produkty.
Samozrejme, všetko závisí aj od
počasia. Rok 2014 bol daždivý,
slabý. Minulý rok 2015 bol
uspokojivý, zatiaľ čo tento bol
zase katastrofálny. Zdá sa mi, že
bol dokonca horší ako minulý. 

Miroslav: Včelárstvo je pre
mňa ako hobby, to nie je mojím
hlavným zdrojom príjmov. Ja
som ešte začiatočník, musím eš-
te veľa investovať, pokiaľ ide o
zariadenia, materiály na rámy,
vosk, lieky... Momentálne vytá-
čam len med a propolis, a v bu-
dúcnosti plánujem predávať
mladé roje. Najprv som sa za-
oberal rybolovom a keď som sa
začal zaoberať včelárstvom, mal
som veľký strach, ako sa mi bu-
de dariť. Prvé tri včelstvá som
dostal od uja Pavla Kríža z Jáno-
šíka. Časom strach z bodnutia
zmizol a teraz viem, že keď s ni-
mi pracujem pokojne, nebodnú
ma. Keď som dostal prvé tri
včelstvá od svojho uja, už v tom
roku som vytáčal med z nich.
Za peniaze, ktoré som získal z
predaja medu, kúpil som medo-
met. Mnohí ma vysmiali, že ešte
nemám ani včely a už vytáčam
med a že som už kúpil medo-
met. Potom sa vo mne prebudil
nejaký druh vzdoru a rozhodol
som sa ukázať im, že môj medo-
met mi určite v blízkej budúc-
nosti bude užitočný.

• Koľko práce máte počas zi-
my okolo včiel?

kopec neďaleko chaty – mož-
no tak kilometer vzdialený.
Počas tejto zimy až do jari bu-
dú za susedovým domom, asi
päťdesiat metrov vzdialeným
od nášho.  

Miroslav: Včely mám v ríte,
pri Dunaji a mám ich aj doma.
Tie včelstvá, ktoré vyrábajú
med sú v ríte, a doma mám
mladé včely. Vyrábam lúčny a
agátový med. Premiestňujem
včely do lokality Devojački bu-
nar na agátovú pastvu a do rítu
na slnečnicovú pastvu. Samo-
statne sa zaoberám týmto re-
meslom, nikto z rodiny mi ne-
pomáha aktívne, ale preto môj
sused a ja vykonávame spolu
všetko, čo potrebujeme: pre-
miestňujeme včely z jednej pa-
stvy na druhú a potom ich vra-
ciame späť do bázy, na násyp k
Dunaju. 

• Z akého zdroja získavate
informácie o tom, ako by ste sa
mali správať voči včelám a ich
produktom?

Michal: Všetko o včelárstve
som sa učil z kníh a išiel som na
prednášky do včelárskeho spol-
ku v Starčeve. Zvyčajne sú uspo-
riadané počas zimy a prichá-
dzajú prednášatelia z Poľnohos-
podárskej fakulty  z Nového Sa-
du a Zemuna a z Veterinárnej
fakulty. Je tu možnosť vzájom-
ného informovania sa a výmeny
skúseností s inými ľuďmi. Vče-
lárstvo je oblasť, ktorá sa neus-
tále vyvíja a vždy sa niečo nové
môžeme naučiť. A ja mám rád
byť vždy informovaný.

Miroslav: Prvé vedomosti
som získal v rodine, ale myslím
si, že to, čo som sa zatiaľ naučil,
väčšinou pochádza z osobnej
skúsenosti. V pláne mám zapo-
jiť sa do pančevského včelárske-
ho združenia – zatiaľ nie som
nikde členom, takže ešte nie
som ani legitímnym včelárom.
Zatiaľ môj najväčší úspech je to,
že sa mi darí udržať včely naži-
ve. Na začiatku sa mi stávalo, že
neprežili, takže som musel kú-
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Богата традиција друштва

На такмичењима увек у врху

До бро вољ но ва тро га сно дру штво у
Вој ло ви ци осно ва но је 1933. го ди не
и кроз ње го ве ре до ве је про шло мно -
го ге не ра ци ја. Ва тро га сци су, у слу -
ча ју по жа ра, увек би ли спрем ни да
по мог ну ком ши ја ма, при ја те љи ма,
род би ни. То ком 83 го ди не ра да уче -
ство ва ли су на так ми че њи ма и под у -
ча ва ли нај мла ђе на ра шта је ка ко да
га се по жар.

И ка да су та ква вре ме на да ово за -
ни ма ње све ма ње за ни ма мла де, они
ста ри ји се не да ју за сти де ти. Ка да је
по треб но, су сре ћу се и сре ђу ју згра ду
Ва тро га сног дру штва. Ду го го ди шњи
пред сед ник Дру штва Па вел Бе рац ка
ма ло је су здр жан ка да се го во ри о ва -
жној уло зи ко ју они има ју. По не кад су
им ру ке ве за не ка да тре ба ука за ти по -
моћ. Рас по ла жу скром ном тех ни ком,
до вољ ном са мо за обу ку мла дих ва -
тро га са ца. То је ве ли ки про блем, јер
се мо же до го ди ти да град ска ва тро га -
сна слу жба стиг не пре ка сно. До бро -

и при пре ми за так ми че ња у ва тро га -
сним спо соб но сти ма. Ове го ди не, 9.
ок то бра, на град ском так ми че њу у
Пан че ву под мла дак вој ло вач ког До -
бро вољ ног ва тро га сног дру штва
осво јио је пр во ме сто. И на овај на -
чин ва тро га сци до бро вољ ци при вла -
че но ве мла де сна ге. Го ди на ма је
нај ве ћи про блем Дру штва не до ста -
так нов ца, због че га је оте жан рад и
оне мо гу ће но ор га ни зо ва ње ра зних
ва тро га сних ма ни фе ста ци ја. Та ко се
мно ги Вој лов ча ни са се том при се ћа -
ју за ни мљи вих ва тро га сних ба ло ва.
Чла но ви Дру штва ре дов но уче ству ју
у ак ци ја ма до бро вољ ног да ва ња кр -
ви, чи ме по ка зу ју да су спрем ни да
по мог ну и ка да не ма по жа ра.

За шти та жи во та и здра вља су гра -
ђа на и њи хо ве имо ви не од по жа ра и
дру гих при род них не по го да нај ва -
жни ја је уло га ва тро га са ца. Ми си ја
Дру штва би мо гла да се са жме ци та -
том: „Бо гу на сла ву, бли жњем на по -
моћ”. Ве ру је мо да Дру штво не ће не -
ста ти и да ће мла да по ко ле ња има ти
ин те ре со ва ње за ову зна чај ну и за ни -
мљи ву ама тер ску ак тив ност.

Але на Ку лик

ПО ГЛЕД НА АК ТИВ НО СТИ ДО БРО ВОЉ НОГ ВА ТРО ГА СНОГ ДРУ ШТВА У ВОЈ ЛО ВИ ЦИ

ОСЕ ЋАЈ СИ ГУР НО СТИ КАД ЈЕ ПОМОЋ БЛИ ЗУ

Панчевачки вишејезичник / Pančevska viacjazyčná príloha

на словачком језику / v slovenskom jazyku

СЛО ВАЧ КИ 
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ОЛА КО 
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вољ ном ва тро га сном дру штву је по -
треб но са мо јед но во зи ло ка ко би сво -
ју уло гу и оба ве зу ис пу ни ло у пот пу но -
сти, по го то во у вре ме же тве. Док им се
же ља не оства ри, пре о ста је им са мо да
упо зо ра ва ју по љо при вред ни ке да у
сво јим трак то ри ма, ком бај ни ма и дру -
гим ма ши на ма и во зи ли ма увек има ју

ис пра ван про тив по жар ни апа рат. Сва -
ке го ди не, ка да се бли жи се зо на гре ја -
ња, чла но ви Дру штва пре вен тив но
ука зу ју Вој лов ча ни ма на по сле ди це
не ис прав них греј них ин ста ла ци ја и
са ве ту ју их ка ко да из бег ну по жар.

Циљ Ва тро га сног дру штва је да
при ву че што ви ше де це, да их об у чи

Окупљање свих соло 
певача од оснивања
„Ђетвана”

Снимљен ЦД с 
фестивалским песмама
свих извођача

Похвалне речи 
двочланог жирија

Војловчани, то су људи весели: пе-
вају на свадбама, рођенданима,
имендану, али и сваки пут када на-
ђу погодну прилику за то. Некада се
певало на плесу, у крчми. Момци су
певали улицом када су ишли у ве-
черњим сатима код девојке. Певало
се и на тешком послу, у радости, по-
носу, али и у најтежим животним
ситуацијама. Љубав према певању и
игри Војловчани су наследили од
својих предака, који су прелепе на-
родне словачке песме и игре донели
на ове просторе, као учинковито
средство за очување сопственог
идентитета.

Свој таленат, али и љубав према
песми и музици, чланови Словачког
културно-просветног друштва „Ђе-
тван” показују већ годинама на
Фолклорном фестивалу „Танцуј,
танцуј”, како певачи, тако и орке-
стар. Врхунац успешног рада музич-
ко-певачке секције било је снимање
це-деа „Стародавне” 2014. године.
Без музичара, активности Друштва
се не могу ни замислити. Они вред-
но свирају, како у фолклорној, тако
и у певачкој групи. Презентујући из
године у годину војловачко друштво
„Ђетван”, музичко-певачка секција
је, под руководством Владимира
Коларика, постигла успех о којем
можемо само с поносом причати.
Владимир Коларик је за време свог
активног рада у Друштву сакупио
пуно старих изворних песама и ме-
лодија, а ове године је дошао на
идеју, коју је подржало руководство
„Ђетвана”, да окупи старе соло пе-
ваче који су били активни од осни-
вања друштва. У ту групу спадају и
певачи који су активни у певачким
групама, дебитанти, као и најмлађи
певачи, тј. деца, пред којом је бу-
дућност. Они су се окупили и при-

премили предивно уметничко прет-
кирвајско вече. Био је то први војло-
вачки фестивал соло певача „Звезде
су изашле код Дунава”,  који је одр-
жан 24. септембра у Спомен-дому у
Војловици.  Одјекнуле су предивне
старе изворне војловачке песме у
извођењу 22 певача, узраста од че-
тири до 68 година. Деца су певала
песме које су научила у фолклорној
секцији, као што су: „Пада киша,
пада киша”, „Казала ми мати”,
„Трешњице, трешњице” и друге.

Многобројна публика је великим
аплаузом подржала певаче, који су
у знак захвалности на крају умет-
ничке вечери добили поклон изне-
нађења. На фестивалу су снимане
све песме, које ће се наћи на це-деу
„Звезде су изашле код Дунава 2016”.
Музички аранжман је урадио Вла-
димир Коларик, а дизајн су осми-
слили Катарина Калмар, Јована Бо-
реновић и Дејан Валек. Снимање,
микс и продукција поверени су
Жељку Суханеку из Ковачице. Не
смемо заборавити ни музичаре који
су допринели да овај фестивал буде
квалитетан: примаш Ивана Ивањич,
прва виолина Иван Шандор, друга

виолина Шандор Ђерфи, кларинет
Шаму Киш, цимбал Владимир Ко-
ларик, виола Јожеф Ковач и контра-
бас Павел Томаш мл.

Програм је водио војловачки глу-
мац Михал Калмар. Фестивал је пра-
тио стручни жири, који су чинили
два професора музике: Павел Томаш
ст. из Ковачице и Јарослав Ивањич
из Војловице. Павел Томаш је на кра-
ју фестивала рекао да су сви певачи
одлично певали и да је фестивал јед-
но прелепо дело организатора. Додао
је да познаје Војловчане као веселе
људе, увек орне за песму, будући да
дуги низ година свира на свадбама. С
обзиром на то да Војловица има јед-
но од активнијих друштава у Војво-
дини, овај фестивал га није изнена-
дио. Замерио је што певачи нису пе-
вали две песме, него само једну. На
крају је закључио да, са својом супру-
гом, носи дивне уметничке утиске с
фестивала. Ово мишљење деле и
многи Војловчани који су пратили с
радошћу и поносом први војловачки
фестивал, који је затворен заједнич-
ком песмом певача: „Војловица, Вој-
ловица, то је лепо село...”

Алена Кулик

ПРВИ ФЕСТИВАЛ ВОЈЛОВАЧКИХ СОЛО ПЕВАЧА

ЗВЕЗДЕ СУ ИЗАШЛЕ КОД ДУНАВА



Ми хал: Тре нут но сам их
спре мио за зи мо ва ње. Сад
имам на ме ру да их оби ђем.
Обич но то ра дим јед ном ме -
сеч но то ком зи ме. Зи ми не ма
по сла око пче ла. Обич но се
пре ко зи ме по пра вља опре ма.
Сам скла пам ра мо ве, а по треб -
но ми је од 250 до 300 ра мо ва.
Сам их и ужи ча вам. По жељ но
је да се ба рем јед на че твр ти на,
ако не и тре ћи на во ска, за ме ни
сат ном осно вом, због бо ле сти.

У но вом и мла дом са ћу се ле гу
круп ни је пче ле, за то што су
ду бље ће ли је. Оне ни су то ли ко
по пу ње не са ћем. Ста ри је са ће
је под ло жни је бо ле сти. Ка да је
на по љу хлад но, ки шо ви то,
пче ле не из ла зе на па шу и он -
да је уну тра гу жва. Та да до би -
ја ју на гон за ро је њем. По сто ји
ви ше на чи на да се то спре чи.
За пче лар ство је по треб но пу -
но зна ња, стр пље ња и ме ни је
овај по сао за ни мљив. Ужи вам
у ње му и во лим да раз ме њу јем

ис ку ства. У ви но гра ди ма имам
јед ног ком ши ју, мла дог мом ка
ко јег под у ча вам, по мог нем по -
не кад, од го во рим кад ме не -
што пи та. Пре не го што сам
пре се лио пче ле у ви кен ди цу,
по чео сам ве штач ки да про из -
во дим ма ти це и про ши ру јем
дру штво пче ла. За ба вље ње
пче лар ством је ва жно да не ма
стра ха од убо да пче ла. Ако их
се не пла ши мо, не бе жи мо, он -
да нас не ће ни на па сти. Не кад

ра ни је кад би ме убо ле, то ме -
сто би ми оте кло, али са да ви -
ше не. Осе тим убод, али ви ше
не ма ото ка.

Ми ро слав: За ба вље ње пче -
лар ством по треб на је и пра те -
ћа опре ма. Имам сре ће што ве -
ћи део пра вим сам, јер је све
ску по. Ти ме се ба вим пре ко зи -
ме, кад имам вре ме на, јер око
пче ла зи ми не ма по сла. По вре -
ме но их оби ђем и про ве рим да
ли има ју до вољ но хра не.

Ли ди ја Јо ва но вић

Све ча на про по вед у цр кви
с го сти ма из Сло вач ке

Ва шар на игра ли шту 
ФК-а „Мла дост”

Сек ци ја вој ло вач ких 
ве зи ља ор га ни зо ва ла
за ба ву с ре зан ци ма

По сле ду жег при пре ма ња до шао је и
тај дан, ду го оче ки ван и све чан. Већ
је 114 го ди на от ка ко су Вој лов ча ни
са гра ди ли цр кву и осве шта ли је. По -
во дом пра зни ка Кир ва ја, по оби ча ју,
мно го број ни вер ни ци, по ро ди це с
де цом, с ра до шћу се оку пља ју на све -
ча ном бо го слу же њу у бож јем хра му.
Ове го ди не по след ње не де ље у сеп -
тем бру цр ква је ши ром отво ри ла сво -
ја вра та за све ме шта не и го сте.

До ма ћи све ште ник мр Бра ни слав
Ку лик имао је част да при ми го сте из
Сло вач ке Ре пу бли ке, из Хло хо ве ца,
све ште ни ка Љу бо ша и све ште ни цу
Бар бо ру Вон тор чик с де цом. У цр кви
се осе ћао све ча ни дух. Сва ки вер ник
је за хва љи вао Го спо ду Бо гу што је
114 го ди на чу вао ову цр кву, што је
слао вер не па сти ре, чу вао их од зла,
уде љи вао ду хов не да ро ве, ве ру, исти -
ни ту љу бав и спро во дио их ве ром пу -
те ви ма сва ко днев ним.

Све ча ну про по вед је имао гост –
све ште ник Љу бош, ко ји је на гла сио
да нам је по треб на она љу бав не бе -
ска да би угре ја ла на ша хлад на ср ца,
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ПО СЛЕД ЊЕГ ВИ КЕН ДА У СЕП ТЕМ БРУ

КИР ВАЈ У ВОЈ ЛО ВИ ЦИ

ПО САО ИЛИ ХО БИ КО ЈИ ПО СТА ЈЕ СВЕ ПО ПУ ЛАР НИ ЈИ

СЛО ВАЧ КИ ПЧЕ ЛА РИ

ца, Пе тров ца, Ки са ча, Пив ни ца, Сил -
ба ша, До ба но ва ца.

Вој ло вач ке спрет не же не, не ке по -
зна те као „rezančiarky” на пан че вач -
кој или бе о град ској пи ја ци, за све по -
се ти о це за ба ве при пре ми ле су уку -
сну спе ци јал ну ве че ру: чор бу од бе -
лог лу ка с ре зан ци ма, ре зан це са си -
ром и сла ни ном, а за де серт су по ну -
ди ле ре зан це с ма ком.

Ни су не до ста ја ли ни сла ни и слат -
ки до ма ћи ко ла чи. Све при сут не је
по здра ви ла и уго сти ла пред сед ни ца
сек ци је ве зи ља Ана Па њик, ко ја је
из ра зи ла ве ли ку ра дост што су се
мно ге сек ци је и дру штва ода зва ли
по зи ву на за ба ву и дру же ње. Пот -
пред сед ник „Ђе тва на” Ми ро слав

Ора вец про чи тао је је дан од ло мак из
књи ге „Тор та с јед ним ја је том” Вла -
ди ми ра Дор че.

По ред до ма ћих пе ва ча Ми ха ла
Чри е по ка, Мар ти на Њем че ка, То ма -
ша Бре зи не и Ми ро сла ва Бе шке, за -
пе ва ла је и го шћа из До ба но ва ца Ма -
ри ја на Ва си ље вић.

На за ба ви је сви рао му зи чар Вла -
ди мир Ху ђец из Па ди не. Љу ди су
пле са ли, за ба вља ли се, дру жи ли... Да
би ве че би ло још за ни мљи ви је, Вој -
лов чан ке су ор га ни зо ва ле и том бо лу
са сва ко ја ким по клон чи ћи ма. Мно ге
на гра де ко је су при пре ми ле вред не
ве зи ље „раз ле те ле” су се по це лој
Вој во ди ни.

Але на Ку лик

ка ко је то и у цр кве ној пе сми „Šla
svetom láska” опе ва но. И цр кве ни
хор је сво ју за хвал ност за овај све ча -
ни дан из ра зио две ма пе сма ма ко је
је уве жбао уз по моћ кан тор ке Ев ке
Бре зњи к. Бо го слу же њу се при кљу чи -
ла и еван ге лич ка омла ди на чи та њем
Све тог пи сма. Они нај мла ђи су на
ве ро на у ци на цр та ли сво ју цр кву по -
во дом ње ног ро ђен да на, а ту из ло -
жбу су мо гли по гле да ти вер ни ци те
све ча не не де ље по за вр шет ку бо го -
слу же ња.

За тим су сви оти шли сво јим ку ћа -
ма, где је сва ка до ма ћи ца при пре ми -
ла тра ди ци о на лан по ро дич ни све ча -
ни ру чак. Де ца су с не стр пље њем

иш че ки ва ла под не ка ко би се са сво -
јим ро ди те љи ма про ше та ла по ва ша -
ру ко ји се на ла зио на игра ли шту ФК-а
„Мла дост” у Вој ло ви ци. Де ци ни је
сме та ла ни ки ши ца да се за ба вља ју у
лу на-пар ку.

Све ча ност по во дом Кир ва ја ни је се
ти ме за вр ши ла. У Сло вач ком кул тур -
но-про свет ном дру штву „Ђе тван” је
та ко ђе би ло ве се ло. Сло вач ка му зи -
ка, ди ван ми ло звуч ни сло вач ки је -
зик, вез, ре зан ци... Вој ло вач ке ве зи -
ље су, на и ме, тре ћи пут ор га ни зо ва ле
за ба ву с ре зан ци ма, на ко јој су до че -
ка ле мно го број не го сте из Сре ма,
Бач ке и Ба на та, и то из Ја но ши ка,
Хај ду чи це, Ко ва чи це, Па ди не, Арад -

Бли жи се зи ма, је сен нам је
већ одав но по ку ца ла на вра та
и ово хлад но, про мен љи во
вре ме нам до но си раз не ви ру -
се и пре хла де. Нај бо љи при -
род ни лек, пре ма ре чи ма ста -
рих ба ка, по ред цр ног и бе лог
лу ка, је сте мед. За то смо раз -
го ва ра ли са сло вач ким пче ла -
ри ма из Вој ло ви це, ко ји про -
из во де, пр вен стве но нај це ње -
ни ји, ба гре мов, као и нај здра -
ви ји – ли вад ски мед. Са зна ће -
мо ка ко то из гле да ба ви ти се
пче лар ством, шта то све зах те -
ва и ко ли ко зна ња и ис ку ства
под ра зу ме ва.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка да сте по че ли
да се ба ви те пче лар ством?

МИ ХАЛ ИВА ЊИЧ: Пче лар -
ством сам по чи њао да се ба вим
и ра ни је, али ак тив но се ба вим
од 1983. го ди не. По чео сам са
че ти ри-пе т дру шта ва. У по чет -
ку сам до ста и об на вљао дру -
штва, али с вре ме ном, кад сам
се ухо дао,  њи хов број се по ве -
ћа вао. Са да их имам око 60.

МИ РО СЛАВ ИВА ЊИЧ: Мој
де да и ујак су се ба ви ли пче -
лар ством, та ко да  сам од ма -
ле на имао до ди ра с пче ла ма.
Нај ви ше сам им по ма гао ка да
се ску пљао мед и око се лид бе,
али и у дру гим по сло ви ма. Ак -
тив но сам по чео и сам да се
ба вим пре че ти ри-пе т го ди на.
Нај пре сам имао три ко шни -
це, а са да имам око 40. За ове
че ти ри го ди не мо гу ре ћи да
ми ре ла тив но до бро иде.

• Ку да се ли те пче ле на па шу?
Ми хал: Се лио сам их на ба -

гре мо ву па шу у Пе шча ри и на
сун цо кре то ву па шу у ри ту. То
сам оба вљао трак то ром, та ко
да ни сам ишао да ле ко. Он да
сам од лу чио да ку пим ви кен -
ди цу у Слан ка ме нач ким ви но -
гра ди ма, где сам ка ми о ном
пре се лио пче ле 2014. го ди не.
Ни сам их баш све пре се лио.
Не што сам рас про дао, не што
по де лио. Та мо их не се лим.
Оста вљам их це ле го ди не на
истом ме сту. Нај пре сам их
ста вио иза ви кен ди це, али
при ме тио сам да ту ни је згод -
но ме сто, па сам их пре се лио
на јед но бр до не да ле ко од ви -
кен ди це, мо жда ки ло ме тар

те о риј ског уче ња, нај ви ше ин -
фор ма ци ја про на шао сам на
ин тер не ту. До ста сам чуо и од
дру гих, ис ку сни јих пче ла ра.
Имам сре ће што је и мој ком -
ши ја по чео да се ба ви пче лар -
ством у исто вре ме кад и ја, па
се ме ђу соб но кон сул ту је мо.

• Да ли је ла ко ба ви ти се пче -
лар ством? Да ли је до вољ но да
вас за ра да мо ти ви ше или мо ра
по сто ја ти не што ви ше?

Ми хал: Од пче лар ства мо же
ле по да се за ра ди и да се жи ви,
али ако се ти ме ба ви те про фе -
си о нал но и ако има те ба рем
сто ти нак дру шта ва. Та ко ђе је
ну жно да се иде на све па ше и
да се ску пља ју сви пче ли њи
про из во ди. На рав но, све за ви -
си и од вре мен ских усло ва. Го -
ди на 2014. би ла је ки шо ви та,
сла ба. Про шла, 2015, би ла је
за до во ља ва ју ћа, док је ова,
опет, би ла ка та стро фал на. Чак
ми се чи ни да је би ла го ра од
про шле.

Ми ро слав: Пче лар ством се
ба вим из хо би ја, ни је ми то
глав ни из вор за ра де. Ја сам
још увек по чет ник, имам ве ли -
ка ула га ња што се ти че опре -
ме, ма те ри ја ла за ра мо ве, во -
ска, ле ко ва... Тре нут но ску -
пљам са мо мед и про по лис, а у
бу дућ но сти пла ни рам и да
про да јем мла де ро је ве. Нај пре
сам се ба вио ри бо ло вом и кад
сам пре шао на ба вље ње пче -
лар ством, имао сам ве ли ки
страх ка ко ће ми ово ићи. Пр -
ва три дру штва сам до био од
уја ка Па ве ла Кри жа из Ја но -
ши ка. С вре ме ном је страх од
убо да пре стао и са да знам да
кад ста ло же но ра дим с њи ма,
не ће ме убо сти. Ка да сам до -
био пр ва три дру штва пче ла од
уја ка, од мах те го ди не сам и
ва дио мед из њих. За но вац ко -
ји сам за ра дио од про да је ме -
да, ку пио сам вр цаљ ку за мед.
Мно ги су ми се сме ја ли да још
не мам ни пче ле, а већ ску -
пљам мед и ку пу јем вр цаљ ку.
И он да се у ме ни про бу дио не -
ки вид ина та и ре шио сам да
им по ка жем да ће ми та вр -
цаљ ка сва ка ко у бли ској бу дућ -
но сти би ти од ко ри сти.

• Ко ли ко по сла има око пче -
ла зи ми?

уда ље но. Ове зи ме до про ле ћа
ће би ти иза ком шиј ске ку ће,
на пе де се так ме та ра од на ше.

Ми ро слав: Пче ле чу вам у
ри ту, по ред Ду на ва, а имам их
и код ку ће. Она дру штва ко ја
про из во де мед су у ри ту, а код
ку ће имам мла де пче ле. Про -
из во дим ба гре мов и ли вад ски
мед. Се лим пче ле на Де во јач ки
бу нар на ба гре мо ву па шу и у
рит на сун цо кре то ву па шу. Са -
мо стал но се ба вим овим за на -
том, ни ко из по ро ди це ми не
по ма же ак тив но, али за то мој
ком ши ја и ја чи ни мо за јед нич -
ки оно што нам је по треб но: се -
ли мо пче ле с јед не па ше на
дру гу и он да их вра ћа мо у ба зу,
на на сип код Ду на ва.

• Из ког из во ра до би ја те ин -
фор ма ци је о то ме ка ко се тре -
ба оп хо ди ти с пче ла ма и њи -
хо вим про из во ди ма?

Ми хал: Ја сам све о пче лар -
ству учио из књи га и ишао сам
на пре да ва ња у пче лар ско
удру же ње у Стар че ву. Обич но

их ор га ни зу ју то ком зи ме и
до ла зе пре да ва чи с по љо при -
вред них фа кул те та из Но вог
Са да и Зе му на и ве те ри нар -
ског фа кул те та. Ту се пру жа
мо гућ ност ин фор ми са ња и
пре но ше ња ту ђих ис ку ста ва.
Пче лар ство је област ко ја се
стал но раз ви ја и увек има не -
што но во да се на у чи. А ја во -
лим да сам у све упу ћен.

Ми ро слав: Пр ва зна ња сам
сти цао још у по ро ди ци, али ми -
слим да зна ње што сам до сад
сте као, нај ви ше по ти че из лич -
ног ис ку ства. У пла ну ми је да
се учла ним и у пан че вач ко
удру же ње пче ла ра, јер ни сам
ниг де члан, још ни сам ле ги -
тим ни пче лар. За сад ми је нај -
ве ћи успех то што успе вам да
одр жим пче ле у жи во ту. У по -
чет ку ми се де ша ва ло да не пре -
жи ве, па сам мо рао да ку пим
не ко ли ко дру шта ва. Са да већ
про из во дим мед у ма њим ко ли -
чи на ма и ве ру јем да ће с вре ме -
ном би ти још бо ље. Што се ти че
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Словачки корени 
песника 
и револуционара

Мађарски идентитет
и учешће у револуцији

Од Петровича 
до Петефија

Посетом музеју и етнокући
Шандора Петефија (1823-
1849) у Кишкерешу у Мађар-
ској потписница ових редова је
разрешила једну своју дилему
о пореклу чувеног мађарског
песника Шандора Петефија.

Пажљивим слушањем кусто-
са музеја, темељним разгледа-
њем и снимањем музеја и куће
у којој је живео Петефи може
се поуздано утврдити порекло
великог песника. У књизи Јо-

на у словачкој евангеличкој цр-
кви у Пешти, на словачком је-
зику. Као студент, Петефи је
био исмеван због лошег изгово-
ра мађарског језика, убацива-
њем словачких речи.

С временом је почео себе
сматрати Мађаром и како је
сам истицао: „И да Мађар ни-
сам, ја припадам само њима”.
Мађарску верзију свог имена
почео је да користи од своје
двадесете године, када први

жефа Киша (1923-1992), који
се веома темељно бавио истра-
живањем Петефијевог поре-
кла, изнети су докази о словач-
ком пореклу његових родите-
ља, чији корени, са обе стране,
досежу до 1685. године. Обе
гране чине евангелици.

Петефијев отац Штефан Пе-
трович (István Pe tro vics) био је
месар који је мађарски гово-
рио веома лоше. Мајка Мари-
ја Хризова слабо је знала ма-
ђарски и комуницирала је на
словачком језику. Ово, за Србе
карактеристично презиме Пе-

Ка ко је са гра ђе на
Вој ло ви ца

По зај ми ште гли не 
на кра ју се ла

Пред но сти ку ће 
од ста би ли зо ва не, 
не пе че не зе мље

Јед на Сло ва ки ња из Но вог Са -
да, па жљи во раз гле дав ши ста -
ру фо то гра фи ју на ко јој не ка -
да шњи Вој лов ча ни пра ве ци -
гле, упи та ла је: „А где се на ла -
зи ла та ва ша ци гла на? Шта
зна чи реч опе кар ни ца на фо -
то гра фи ји?” На наш од го вор
да је то на зив ло ка ци је на ју -
жном кра ју Вој ло ви це где су
се пра ви ле ци гле, опет је за пи -
та ла: „Зар се не ка же ци гла на?
И где је ту згра да? Ма ши не?”

Пре ви ше од 130 го ди на пр -
ви ко ло ни сти – Нем ци, Сло ва -
ци и Ма ђа ри – уз огром не на -
по ре по ди за ли су сво је се ло
Хер те лен ду, тј. Вој ло ви цу.
Тре ба ло је нај пре рас кр чи ти
Вој ло вач ку шу му и осло бо ди ти
про стор за град њу. По сле број -
них по ку ша ја про на ђе на су два
ме ста с ква ли тет ном гли ном за
ва ђе ње. Јед но се на ла зи ло на
под руч ју да на шње Ра фи не ри је
наф те, а дру го, Ци гла на, на са -
мом кра ју Вој ло ви це, не по -
сред но по ред Пољ ске ули це. И
тај про стор, на жа лост, да нас
при па да Ра фи не ри ји. А не ка да
је то би ло ве ли ко по зај ми ште
гли не, про стра на ра ди о ни ца
на отво ре ном, где је мно го на -
ра шта ја ко па ло ило ва чу и пра -
ви ло ци гле од не пе че не зе мље
(ћер пич) по мо ћу др ве них ка -
лу па. По ред то га, ис ко па на
гли на, по ме ша на с во дом, упо -
тре бља ва на је, као ве зив ни
мал тер, при ли ком зи да ња, а
ка да су тој сме ши до да те и
пле ва или че ки ње, ко ри шће на
је за мал те ри са ње зи до ва и по -
прав ку ма њих оште ће ња на зи -

ПОРЕКЛО НАЈПОЗНАТИЈЕГ МАЂАРСКОГ

ПЕСНИКА ШАНДОРА ПЕТЕФИЈА

МАЂАРСКИ, А НАШ

НЕ ПРЕ ВА ЗИ ЂЕ НА ЈЕД НО СТАВ НОСТ И УПО ТРЕ БЉИ ВОСТ СТА РИХ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ КУ ЋА

ОЛА КО ПО ТИ СНУ ТА ГРА ДИ ТЕЉ СКА ТРА ДИ ЦИ ЈА

да по све до чи да су се то ком
оштрих зи ма де ца и ти неј џе ри
на Ци гла ни кли за ли, а де ча ци
игра ли хо кеј, пр во у чи зма ма,
а ка сни је на пра вим кли заљ ка -
ма. Иа ко је с вре ме ном ба ра
за га ђе на од ба че ним ства ри ма
из до ма ћин ства и ра фи не риј -
ским от па дом, та ко да се ни ко
ни је ку пао, у њој је увек би ло
ри бе, а око ње, на рав но, пе ца -
ро ша.

Да ли због не стан ка глав ног
по зај ми шта гли не и оте жа ног
про на ла же ња но вог, да ли због
по ве ћа ња жи вот ног стан дар да
и ве ће до ступ но сти мо дер них
гра ђе вин ских ма те ри ја ла, све
ма ње се гра ди ло на бо јем и
ћер пи чем, а све ви ше пе че ном
и си ли кат ном опе ком, бло ко -
ви ма, бе то ном и сл. Мно го
ста рих до мо ва од не пе че не зе -
мље је сру ше но, да би усту пи -
ли ме сто на о ко са вре ме ни јим,
удоб ни јим и леп шим ку ћа ма.

мље крај ње су јед но став ни и
не зах те ва ју не ка по себ на зна -
ња и ве шти не, ни ти спе ци јал -
ни алат и ма те ри ја ле.

Сво је убе дљи ве, су пер и ор не
пред но сти згра де од гли не по -
ка зу ју, на ро чи то, на пла ну за -
шти те жи вот не сре ди не, јер се
њи ма до след но оства ру је те -
мељ на иде ја ин ду стриј ске еко -
ло ги је да тре ба по дра жа ва ти
при род не ци клич не про це се и
при род не си сте ме, у ко ји ма
не ма не ис ко ри сти вог от па да.
Не пе че на гли на је при род ни
ма те ри јал, че сто ло кал ног, ау -
тох то ног ка рак те ра, не шко -
дљи ва по здра вље и око ли ну,
по год на за по нов ну упо тре бу и
ре ци кла жу, пот пу но раз гра ди -
ва (на кон пре стан ка ко ри шће -
ња згра да од зе мље се ла ко
„вра ћа” у пр во бит но ста ње) и
енер гет ски ма ло зах тев на. За
из ра ду зи до ва од на бо ја и ћер -
пи ча по треб но је утро ши ти пет
до де сет пу та ма ње енер ги је
не го за про из вод њу обич не
(пе че не) ци гле, јер се ћер пич и
на бој при пре ма ју и до би ја ју
при род ним очвр шћа ва њем на
сун цу. Ку ће од гли не „тро ше”
30% до 50% енер ги је ма ње не -
го слич ни објек ти из гра ђе ни
од кла сич не, пе че не ци гле због
бо љих тер мич ких осо би на не -
пе че не зе мље и ње не ве ће тер -
мич ке ине р ци је. Пре ма јед ном
упо ред ном ис тра жи ва њу, за
за гре ва ње згра де од не пе че не
зе мље мо же се уште де ти од
70% до чак не ве ро ват них
250% ене р ги је. С дру ге стра не,
то ком то пли јег де ла го ди не у
та квим ку ћа ма, на ро чи то ако
су зи до ви де бе ли, ла ко је очу -
ва ти при јат ну све жи ну јер због
њи хо ве ве ли ке тер мич ке ине р -
ци је уну тра шња тем пе ра ту ра
вр ло ма ло осци ли ра.

Ве ћи на згра да у на шој зе -
мљи зи да них кла сич ном, пе -
че ном ци глом „по тро ши” то -
ком го ди не у про се ку 250
kwh/m2 за одр жа ва ње кли ме
(тем пе ра ту ре), док је за но ве
ку ће од не пе че не гли не до вољ -
но око 130 kwh/m2 го ди шње.
По је ди не ку ће у Не мач кој, са -
гра ђе не од зе мље кра јем про -
шлог сто ле ћа, из и ску ју тек из -
ме ђу 77 и 95 kwh/m2 за два на -
ест ме се ци!

Ку ће од не пе че не, ста би ли -
зо ва не зе мље пру жа ју оп ти -
мал ну вла жност у про сто ри ја -
ма у свим го ди шњим до би ма и
у свим окол но сти ма и обез бе -
ђу ју ква ли тет ну ми кро кли му.
Из раз го во ра с ко ва чич ким
до ма ћи ни ма и не ка да шњим
мај сто ри ма за град њу ку ћа од
на бо ја мо гли смо на слу ти ти да
жа ле што су сру ши ли ста ре
на би ја че и са гра ди ли но ве ку -
ће од ци гле и бе то на, иа ко то
не ће јав но да при зна ју.

Иван За фи ро вић

ПЕСМА КУРЈАКА

Мећава риче сад,
под небом лежи брег:
близанци зиме зли
бију: киша и снег.

Пуста је пустиња
где станујемо ми,
нема ни жбуна где
бисмо се сакрили.

Споља је зима зла,
изнутра страшна глад,
па та два проклетства
нас муче бедне сад.

А тамо треће је,
пушка напуњена,
капље на бели снег
крв наша црвена.

Море нас зима, глад
и рањени смо сви.
Свако нас чека зло.
Ал’ слободни смо ми.

СЛОБОДА, ЉУБАВ

Слободе, љубави
Њих мени фали,
За љубав ћу и живот
Дати
За слободу и љубав
жртвовати.

трович (код Словака постоје
многа презимена која се завр-
шавају са ч: Сладкович, Ива-
нич итд.) лако завара, тако да
је немали број Срба убеђен да
је отац Шандора Петефија био
њихов земљак.

Петефи је био ученик словач-
ког родољуба, учитеља Штефа-
на Корења. Похађао је словачку
школу у Асоду. Добар друг у
разреду Петефију је био Андреј
Сладкович, чувени словачки
песник, по чијој песми „Ђетван”
је војловачко словачко култур-
но-просветно друштво и добило
име. Причестио се с десет годи-

пут потписује своје песме ма-
ђарским именом. Био је један
од најпознатијих вођа Мађар-
ске револуције и националног
покрета у XIX веку и, за разли-
ку од других трибуна, није био
искључиви националиста, не-
го заговорник активне сарад-
ње с другим, потлаченим не-
мађарским народима.

Презиме Петефи је узео у
знак захвалности једном сео-
ском обућару, по имену Пете,
који је уз свој обућарски посао,
стрпљиво, с пуно разумевања,
слушао амбициозног Шандора,
његове песме и драмска извође-
ња. Петефи је мађарски песник,
али је и наш, словачки, а неки су
уверени да је баш српски. Њего-
ве песме, херојство, револуцио-
нарни жар, непоколебљива ода-
ност идеји слободе и једнакости
припадају свима нама. Много су
нам корени блиски и животи
повезани да бисмо се делили.

Нађ Ева

до ви ма, што је у не ко ли ко на -
вра та учи нио и пот пи сник
ових ре до ва. С дру ге стра не,
тзв. ку ће на би ја че су, из тех но -
ло шких раз ло га, пра вље не
углав ном од гли не ис ко па не у
соп стве ним окућ ни ца ма. Ка ко
је ра сла Хер те лен да, од но сно
Вој ло ви ца, та ко се по ве ћа ва ла
и Ци гла на, по вр шин ски и за -
пре мин ски, све док, ка ко се
прет по ста вља, у ја му ни је про -
др ла под зем на во да. С вре ме -
ном се по зај ми ште пре тво ри ло
у ове ћу ба ру, ода кле су мар љи -
ви по вр та ри за ли ва ли сво је ба -
ште у бли зи ни. При ча се у Вој -
ло ви ци да су се ста ри је ге не ра -
ци је ту и ку па ле, а не ки мом -
ци, шта ви ше, игра ли ва тер по -
ло. До ле пот пи са ни мо же са мо

Не ка ко су на пре чац пот це -
ње не му дрост, до ми шља тост и
ве шти не на ших пре да ка у по -
ди за њу ку ћа и пре ви ђе не
пред но сти и не пре ва зи ђе на
јед но став ност упо тре бе не пе -
че не зе мље у гра ђе ви нар ству.
Из град ња гра ђе вин ског објек -
та од гли не је крај ње про ста и
у соп стве ној ре жи ји, а ка мо ли
из угла за нат ске или ин ду -
стриј ске про из вод ње. У пи та -
њу је је дан од нај ста ри јих на -
чи на из ра де обје ка та, стар
пре ко 10.000 го ди на, од вре -
ме на на стан ка пр вих гра до ва,
ка да су од не пе че не зе мље по -
ди за не ку ће, па ла те, спо ме ни -
ци, хра мо ви, цр кве, џа ми је,
скла ди шта, двор ци и утвр ђе -
ња. Чак је и ве ли ки Ки не ски

ви Зе ланд и др.). Но ве ку ће од
не пе че не гли не за до во ља ва ју
нај стро же стан дар де у по гле ду
без бед но сти и одр жи во сти
(еко ном ске и еко ло шке): ве о -
ма су от пор не на по жар, иа ко
је основ на си ро ви на че сто по -
ме ша на с влак ни ма ор ган ског
по ре кла (сла ма, пле ва, пру ће,
стру го ти не или су во ко ре ње –
др во, су во ли шће, игли це бо -
ра, ма хо ви на, ста бљи ке ку ку -
ру за или ла на, тр ска или цвет
тр ске, тзв. ме тли ца, жи во тињ -
ска дла ка) и ис по ља ва ју ве о ма
до бру се и змич ку от пор ност,
ко ја че сто мо же би ти ве ћа не -
го код кла сич но гра ђе не ку ће
(при ме ри с Но вог Зе лан да то
по твр ђу ју). По прав ка и одр жа -
ва ње обје ка та од не пе че не зе -

зид де ли мич но са гра ђен од зе -
мље. То по ка зу је да по сто ји
вр ло ду га и раз ви је на тра ди -
ци ја град ње гли ном на свим
кон ти нен ти ма, на свим ге о -
граф ским ши ри на ма, у свим
кли мат ским усло ви ма и у го -
то во свим кул ту ра ма и ци ви -
ли за ци ја ма пре дин ду стриј -
ског до ба. Да је ова тра ди ци ја
ду бо ко уко ре ње на и да се с
вре ме ном по твр ди ла, све до чи
не са мо низ очу ва них обје ка та
од не пе че не зе мље из ми ну -
лих вре ме на, ко ји се и да нас
успе шно ко ри сте, не го и очу -
ван кон вен ци о нал ни на чин
град ње (око 30% свет ског ста -
нов ни штва жи ви да нас у ку ћа -
ма од ћер пи ча или на бо ја) и
раз гра на та са вре ме на прак са
по ди за ња, пр вен стве но стам -
бе них обје ка та у ви со ко ра зви -
је ним зе мља ма све та (САД,
Не мач ка, Хо лан ди ја, Фран цу -
ска, Шпа ни ја, Ау стра ли ја, Но -

СУЖИВОТ



Стари сеоски обичај
обновљен 2006.

Мали гости из 
Србије, Словачке 
и Чешке

Ковачичка „Дечја
свадба” гост домаћих
и иностраних 
манифестација

Организовање дечје свадбе
спада у старе сеоске обичаје.
То је у ствари игра свадбене
свечаности у којој су засту-
пљени сви елементи праве
словачке свадбе, где деца
опонашају одрасле.

Председник Меморијалног
центра „Др Јанко Булик” (пр-
ви председник Матице сло-
вачке у Краљевини Срба, Хр-
вата и Словенаца) у Ковачи-
ци и потпредседник Матице
словачке у Србији за Банат
господин Павел Балаж ини-
цијатор је и главни организа-
тор „Дечје свадбе”. Он нам је
испричао нешто више о овој
јединственој манифестацији.

„Дечја свадба” је значајан
подухват из неколико разло-
га. Она је била и остала игра.
Некада давно, када није би-
ло много играчака, односно
када су наши преци били де-
ца, ова игра је представљала
забаву за сву децу из сусед-
ства и рођаке.

Све је почело 2006. годи-
не. Игра дечја свадба пред-

ставља старе, изворне обича-
је Словака у Србији и Кова-
чици, али и осталих средина
из којих на ову манифеста-
цију долазе мали свадбени
гости. Програм „Дечје свад-
бе” састоји се од позивања на
свадбену свечаност, здрави-
це старог свата – старојка,
свадбене песмице, плесања с
младом, гусан-плеса, плеса с
метлом, свадбене песме...

Ове године је пре почетка
централне приредбе отворе-
на изложба дечјих радова
„Била једном једна Бибијана”
у галерији „Бабка”. Млади
аутори најбољих ликовних
радова су од директора „Би-
бијане” добили врло вредне
награде – паметне телефоне.
После тога је свечана свадбе-
на поворка деце у народним
ношњама кренула према би-
ни у близини галерије.

У протеклих десет година
организатори „Дечје свадбе”
су угостили децу и њихове
учитељице из многих места:

Белог Блата, Падине, Војло-
вице, Арадца, Хајдучице, Ја-
ношика, Кисача, Новог Сада,
Бачког Петровца, Старе Па-
зове, Добановаца, Ердевика,
Бингуле, Љубе, Шида, Банске
Бистрице, Крушчића, Брати-
славе, Надлака из Румуније и
Ропица из Чешке. На фести-
валу је до сада  учествовало
више од 1.000 деце. Учесни-
ци првог фестивала су сада
девојке и момци. Некима од
Словака је ово саставни део
живота; с њиме се одраста.

Фестивал „Дечја свадба”
имали су прилику да доживе
многи, како у Србији, тако и
у иностранству. Најмлађи из
Ковачице су, наиме, гостова-

ли у „Делта ситију”, београд-
ској „Скадарлији” и на „Да-
нима отвореног срца” 1. ја-
нуара, на „Тренчанском кул-
турном лету” у Словачкој,
„Паради у Хонту” у Хрушову,
на 78. „Вуковом сабору” у
Тршићу, „Дечјем фестивалу”
у Баваништу, у Сабинову,
Левочи, Лученцу, Братисла-
ви, као и у Чешкој.

Балаж каже да је с децом
увек занимљиво радити. Ту су
пробе на којима се све уве-
жбава. Али и поред тога на
представи се дешавају комич-
не и занимљиве згоде. Једном
приликом је девојчица, сход-
но обичају, изрецитовала
здравицу пре спуштања чини-
је с јелом старојку, али је по-
сле здравице отишла с послу-
жењем. Пошто старојко није
добио јело, појурио је за девој-
чицом, узео чинију и ставио је
пред себе на сто, што је иза-
звало смех и коментаре раз-
драганих гледалаца.

Меморијални центар „Др
Јанко Булик” је током прве
деценије „Дечје свадбе” при-
спеле прилоге и донације
стално усмеравао у хумани-
тарне сврхе.

Михал Марко

Петак, 28. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Че ти ри про грам ске це ли не

Оце њи ва не ле по та и ау тен тич ност одеће

Но си лац тра ди ци је и иден ти те та

У Ки са чу је 1. ок то бра ове го ди не одр жан пр ви Фе сти вал тра ди ци -
о нал не сло вач ке но шње, на ко јем су уче ство ва ли пред став ни ци је -
да на ест сло вач ких ме ста из Вој во ди не. Као на ка квој мод ној ре ви -
ји, де ца, де вој ке и мла ди ћи, али и зре ле же не и му шкар ци, но си -
ли су тра ди ци о нал ну но шњу сво јих пре да ка и пред ста ви ли је по -
се ти о ци ма фе сти ва ла и тро чла ном жи ри ју. Оце њи ва не су ау тен -
тич ност но шње и ње на ле по та, тј. уку пан ути сак. До бар део пред -
ста вље них но шњи је вр ло очу ва на, ау тен тич на оде ћа, углав ном из
пе ри о да из ме ђу два свет ска ра та, или по сле Дру гог свет ског ра та,
али је би ло и ко ма да оде ће из XIX сто ле ћа.

Фе сти вал ски про грам се са сто јао из че ти ри це ли не. Пр во је у
Сло вач ком на род ном до му отво ре на из ло жба фо то гра фи ја Пе тра
Де ши ћа из Че ла ре ва, под на зи вом „Сло вач ка на род на но шња у
сва ко днев ном жи во ту”. На кон то га је по вор ка пред став ни ка сло -
вач ких ме ста у ста рим но шња ма раз дра га но про шла ули ца ма Ки -
са ча. Пред ве че је глав ни део фе сти ва ла отво рен у са ли Кул тур ног
цен тра Ки сач. По зор ни цом ни су са мо не мо про де фи ло ва ли мо де -
ли, не го су мо де ра то ри из сва ког сло вач ког ме ста по дроб но опи са -
ли сва ки ко мад но шње и об ја сни ли ње но по ре кло и на чин но ше ња.
Че сто су при ка зи но шње би ли обо га ће ни до дат ним по је ди но сти ма
о тка ни на ма, тр гов ци ма ко ји су је про да ва ли, при год ној обу ћи, ма -
ра ми ца ма, укра сним де та љи ма, на ки ту ко ји је уз оде ћу но шен (нај -
че шће пер ле), од го ва ра ју ћим фри зу ра ма, на чи ну ве зи ва ња ма ра ма
и ке це ља. За по је ди не све ча не одев не ком пле те из не ти су, чак, пре -
ци зни по да ци о то ме ко ли ко су пу та об у че ни. Про грам је био про -
ша ран на сту пи ма фол клор них и пе вач ких ску пи на.

Жи ри ни је имао ни ма ло лак по сао. Сме њи ва ле су се де вој ке у
ле пр ша вим, ши ро ким сук ња ма, ги зда ве не ве сте с вен ци ма на гла -
ва ма, да ме у от ме ним све ча ним ком пле ти ма, мом ци с ве зе ним
ко шу ља ма и укра ше ним ше ши ри ма, али и у јед но став ним рад ним
оде ли ма. За нај леп шу но шњу је про гла ше на оде ћа ко ју је но си ла
Ан дреа Се дла ко ва из Ста ре Па зо ве, док је за ау тен тич ност но шње
жи ри на гра ду до де лио Та ма ри Влчек из Ки са ча. Фе сти вал је окон -
чан отва ра њем цен трал не из ло жбе ве ли ких фо то гра фи ја – па ноа
Бра ни сла ва Ко кав ца из Ки са ча, под на зи вом „Сло вач ка ле по та у
но шњи”, у лет њој са ли Кул тур ног цен тра, ка да су и све ча но уру че -
не на гра де.

Пре ма ре чи ма Па ве ла Су ро вог, ди рек то ра Кул тур ног цен тра
Ки сач и ау то ра Фе сти ва ла, циљ ове ма ни фе ста ци је је да на је дан
но ви на чин уна пре ди свест о тра ди ци ји и про бу ди за ни ма ње мла -
дих за вла сти ту про шлост и кул ту ру обла че ња у сло вач ким ме сти -
ма у Вој во ди ни. Но шња је ва жан сим бо лич ки но си лац тра ди ци је
и сло вач ког иден ти те та у исто ри ји вој во ђан ских Сло ва ка. Од на -
ших пра ба ка, ба ка и мај ки до да на шњих де во ја ка и же на, тра ди -
ци о нал на сло вач ка но шња је ту да ис так не њи хо ву љуп кост и ле -
по ту и ве ли ча ра дост жи вље ња.

Иван За фи ро вић

Пред лог сло вач ког
ам ба са до ра на 
фе сти ва лу у Па зо ви

Пр во го сто ва ње 
у Сло вач кој, де вет
пред ста ва у осам
да на

До чек го сти ју на 
фи ја ке ру у Вој ло ви ци

По др шка из Сло вач ке
то ком ра то ва 
у Ју го сла ви ји

По че ло је не на мер но пре ви -
ше од че тврт ве ка, тј. пре 27
го ди на, ка да су глум ци по зо -
ри шне сек ци је та да че тр на е -
сто го ди шњег „Ђе тва на” на -
сту пи ли на Сло вач ком вој во -
ђан ском по зо ри шном фе сти -
ва лу у Ста рој Па зо ви. Че тр -
на ест го ди на по сто ја ња је
про из ве ло че тр на ест пре ми -
је ра. Ква ли тет у глу ми се на -
зи рао. То је за па зио и ам ба -
са дор Сло вач ке Ре пу бли ке у
Бе о гра ду, ко ји је пра тио фе -
сти вал и по сле пред ста ве у
раз го во ру с глум ци ма по ну -
дио је Вој лов ча ни ма го сто ва -
ње у Сло вач кој. Пред ло жио
је са рад њу с по зо ри шним
ама те ри ма из Ху бо ве, ко ји су
има ли сли чан ре пер то ар као
Вој лов ча ни. Из во ди ли су,
углав ном, ко ме ди је сло вач -
ких пи са ца кла си ке. Иза зов
је при хва ћен и већ у но вем -
бру 1989. пу то ва ло се с пред -
ста вом „Из жи во та јед но га
кал фе” („Zo života jedného
tovariša”). У пи та њу је био
пре вод тек ста на ших су гра -
ђа на Ми ро сла ва Жу жи ћа и
Зо ра на Ро та ра „Пи сма из Је -
вро пе а са ван дро ва ња”, у ко -
јем је опи сан жи вот ста рог
Пан че ва. Ау то ри пред ста ве
су би ли и успе шни глум ци у
из во ђе њу на срп ском је зи ку,
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су са че ка ли глум це из Сло -
вач ке. Пред сед ни ца Ху бо ве,
пред сед ник дру штва и ре жи -
сер по зва ни су да на пу сте ау -
то бус и да се све ча но, фи ја -
ке ром ко ји их је ту че као,
пре ве зу до Сло вач ког до ма у
Вој ло ви ци. Усле ди ла је дир -
љи ва раз ме на за гр ља ја, по -
здра ва и по љу ба ца у знак до -
бро до шли це „ста рим” при ја -
те љи ма. Шест да на је тра ја ло
но во дру же ње, из во ђе ње
пред ста ве, го сто ва ње по зо ри -
шне тру пе из Ху бо ве по окол -
ним сло вач ким ме сти ма.

Уз врат на по се та Сло вач -
кој, пла ни ра на за 1991. го -
ди ну, ни је, ме ђу тим, оства -
ре на. По чео је рат у та да -
шњој СФРЈ. Усле ди ли су те -
ле фон ски по зи ви из Ху бо ве:
„Ка ко сте? Да ли вам тре ба
по моћ?” „Не, хва ла. То је
да ле ко од нас. Све је у ре ду.”

Али рат се при бли жа вао
Ср би ји. По че ло је бом бар до -
ва ње. Вла да Сло вач ке Ре пу -
бли ке је од мах ре а го ва ла и
ор га ни зо ва ла је, то ком бом -
бар до ва ња, од ла зак де це из
вој ло вач ке Основ не шко ле
„Брат ство –је дин ство” на Ви -

та ко да се иде ја да Зо ран Ро -
тар бу де ре жи сер пред ста ве
на сло вач ком је зи ку по ка за -
ла до бр ом, јер је ова вер зи ја
до сти гла 27 из во ђе ња, од ко -
јих чак де вет, та да, на го сто -
ва њу у Сло вач кој.

Ни че тр на е сто ча сов но пу -
то ва ње са че ка њи ма на „ис -
точ ним гра ни ца ма”, ни де вет
из во ђе ња пред ста ве за осам
да на, ни раз гле да ње обли -
жњих зна ме ни то сти ни је
пред ста вља ло на пор та да -
шњим глум ци ма, јер су го сто -
прим ство и искрен при ја тељ -
ски од нос до ма ћи на би ли
сна жни ји од сва ког на по ра.
На кра ју го сто ва ња, пре са мог
од ла ска, у све ча ној са ли је
при ре ђе на све ча на ве че ра,
на кон ко је је три са та од ла ган
ра ста нак. На ра стан ку су раз -
ме ње на чвр ста обе ћа ња за су -
срет до го ди не у Вој ло ви ци.
По што та да још ни је би ло ин -
тер не та, ко му ни ци ра но је пи -
сми ма, че стит ка ма за ју би ле -
је и пра зни ке. Та ко је и пре -
ци зно до го во рен да тум уз -
врат не по се те. На дан по се те
на пру зи код Же ле знич ке ста -
ни це Вој ло ви ца „ђе тва нов ци”

со ке Та тре на опо ра вак, ау то -
бу си ма у три гру пе, по 30 да -
на. Ау то бу си су у по врат ку
до но си ли ху ма ни тар ну по -
моћ Вој лов ча ни ма од ста нов -
ни ка при ја тељ ске Ху бо ве.

Сре ћом, све про ла зи, та ко
да су ру жна вре ме на и ра то -
ви оста ли за на ма. Они ко ји
су за по че ли ово дру же ње, са -
да има ју од ра слу де цу, ко ја
ства ра ју но ва при ја тељ ства,
ја ча и чвр шћа. При про пу то -
ва њу кроз Сло вач ку, од но сно
Ср би ју, не из о став но се уза -
јам но свра ћа у по се ту и нор -
мал но је да се при ја те љи ма
иде на свад бу. За сад ни је би -
ло оро ђа ва ња, тј. скла па ња
бра ко ва, иа ко је сим па ти ја и
љу ба ви би ло.

Про те клих да на, из ме ђу
19. и 24. ок то бра, Вој лов ча ни
и Ху бов ча ни су се по но во
сре ли. Овог пу та на „не у -
трал ном те ре ну”, у се лу Ја -
клов це, у ис точ ној Сло вач -
кој, где су одр жа ни по зо ри -
шни су сре ти не ко ли ко ама -
тер ских дру жи на. При чу о
то ме об ја ви ће мо пр вом при -
ли ком.

Ми хал Кал мар

„ДЕЧЈА СВАДБА” У КОВАЧИЦИ

О ЉУБАВИ, ТРАДИЦИЈИ И ХУМАНОСТИ



Piatok 28. októbra 2016

pancevac@pancevac-online.rs

VII

Slovenské korene 
básnika 
a revolucionára 

Maďarská identita 
a účasť v revolúcii

Od Petroviča 
po Petőfiho

Návštevou Múzea a Etno domu
Sándora Petőiho (1823 – 1849)
v Malom Kereši (Kiškereš) v
Maďarsku vyriešila autorka tý-
chto riadkov jednu svoju dile-
mu týkajúcu sa pôvodu chýrne-
ho maďarského básnika Sándo-
ra Petőiho. 

Pozorným počúvaním kustó-
da múzea, dôkladným prezera-
ním si a snímaním častí múzea i

kov bol konirmovaný v sloven-
skej evanjelickej cirkvi v Pešti, v
slovenskom jazyku. Ako študent
bol Petői zosmiešňovaný pre
zlú výslovnosť maďarského jazy-
ka a chyby vznikajúce používa-
ním slovenských slov. 

Po čase sa začal považovať za
Maďara a ako sám podotýkal:
„Aj keby som Maďarom nebol,
patrím iba im“.  Maďarskú ver-
ziu svojho mena začal používať
vo veku dvadsať rokov, keď po

domu, v ktorom žil  Petői mož-
no spoľahlivo určiť pôvod veľ-
kého básnika. V knihe Jozefa
Kiša (1923 – 1992), dôkladne sa
zaoberajúceho výskumom Pető-
iho pôvodu, sú predložené dô-
kazy o slovenskom pôvode jeho
rodičov, ktorých korene z oboch
strán siahajú až po r. 1685. Obe
vetvy tvoria evanjelici. 

Petőiho otec, Štefan Petrovič
(István Petrovics), bol mäsiar,
ktorý hovoril veľmi zle po ma-
ďarsky. Matka Mária Hrizová
slabo ovládala maďarčinu a ko-

Ako je vybudovaná 
Vojlovica 

Požičovňa hliny 
na konci dediny 

Výhody domov zo 
stabilizovanej,
nepálenej hliny 

Pozorne pozorujúc starú foto-
graiu, na ktorej niekdajší Vojlo-
vičania vyrábali tehly, jedna
Slovenka z Nového Sadu sa opý-
tala: „A kde sa nachádzala tá va-
ša tehelňa? Čo znamená slovo
„tehlovňa“ na fotograii?“ Na
našu odpoveď, že je to názov lo-
kácie nachádzajúcej sa na juž-
nom konci Vojlovice, kde sa vy-
rábali tehly, opäť zareagovala:
„Nepovie sa to tehelňa? A kde je
tu vôbec budova? Stroje?“

Pred viac než 130 rokov prví
kolonisti – Nemci, Slováci
a Maďari – s obrovským úsilím
vybudovali svoju dedinu Herte-
lendu, t. j. Vojlovicu. Bolo po-
trebné najprv vyrúbať Vojlovic-
ký les a uvoľniť priestor na vý-
stavbu. Po početných pokusoch
boli nájdené dve miesta s kvalit-
nou hlinou, ktorú možno ťažiť.
Jedno sa nachádzalo na území
dnešnej Rainérie ropy Pančevo
a ďalšie – Tehlovňa – na samot-
nom konci Vojlovice, v bezpro-
strednej blízkosti Poľskej ulice.
Bohužiaľ, aj tento priestor dnes
patrí Rainérii. V minulosti to
bola veľká požičovňa hliny, roz-
ľahlá dielňa na otvorenom prie-
stranstve, kde mnohé pokolenia
kopali íl a vyrábali tehly z nepá-
lenej hliny (adobe) pomocou
drvených kokíl. Okrem toho
bola vykopaná hlina, zmiešaná
s vodou, používaná ako spojo-
vacia malta počas budovania,
a keď boli k tejto zmesi pridané
aj pleva a štetiny, používala sa
na omietanie a opravu menších
poškodení stien, ktoré niekoľ-
kokrát vykonal aj autor týchto

NEPREKO NATEĽNÁ JEDNODUCHOSŤ A VYUŽITEĽNOSŤ STARÝCH VOJVODINSKÝCH DOMOV

PRIĽAHKO POTLAČENÁ STAVITEĽSKÁ TRADÍCIA

a chlapci hrali hokej, najprv
v čižmách a neskôr na skutoč-
ných korčuliach. Hoci bol ča-
som rybníček znečistený odho-
denými vecami z domácností a
odpadom z rainérie, takže sa
v ňom nik nekúpal, ale vždy bo-
lo v ňom množstvo rýb, a vôkol
neho, samozrejme, rybárov. 

Či už pre zánik hlavnej poži-
čovne hliny a sťaženého vyhľa-
dávania novej, alebo pre rast ži-
votného štandardu a väčšiu do-
stupnosť moderných stavebných
materiálov, čoraz menej sa sta-
valo z náboja a z adobe, a čoraz
viac z pálenej a silikátovej tehly,
blokov, betónu a pod. Mnohé
staré domy z nepálenej hliny bo-
li zbúrané, aby sa uvoľnil prie-
stor pre naoko modernejšie,
komfortnejšie a krajšie domy.

Nejako sú ad hoc podcenené
múdrosť, nápaditosť a zručnosti

nejaké osobitné vedomosti
a zručnosti, ako ani špeciálne
náradie a materiály. 

Svoje presvedčivé, superiórne
prednosti budovy z hliny vyka-
zujú najmä v oblasti ochrany ži-
votného prostredia, lebo sa ni-
mi dôsledne uskutočňuje dô-
kladný plán priemyselnej ekoló-
gie, že je potrebné napodobňo-
vať prírodne cyklické procesy
a prírodné systémy, v ktorých
niet nepoužiteľného odpadu.
Nepálená hlina je prírodný ma-
teriál, často lokálneho, auto-
chtónneho charakteru, neškod-
ná pre zdravie a životné prostre-
die, vhodná na opätovné použi-
tie a recykláciu, úplne rozloži-
teľná (po ukončení užívania bu-
dov z hliny sa ľahko „vracia“ do
pôvodného stavu) a energeticky
nenáročná. Na výstavbu omie-
tok z náboja a z adobe je potreb-
né spotrebovať päť - až desať-
krát menej energie než na výro-
bu obyčajnej (pálenej) tehly, le-
bo sa adobe a náboj pripravujú
a získavajú prirodzeným stuh-
nutím vďaka pôsobeniu slneč-
ných zrakov. Domy z hliny spo-
trebujú 30 % až 50 % menej
energie než podobné objekty
stavané z klasických, pálených
tehiel pre lepšie termické vlast-
nosti nepálenej hliny a jej väčšiu
termickú inerciu. Podľa jedné-
ho porovnávacieho výskumu je
na vykurovaní budovy z nepále-
nej hliny možné ušetriť  70 % až
neuveriteľných 250 % energie.
Na druhej strane, počas teplej-
šej časti roka v takých domoch,
najmä ak sú steny hrubé, je ľah-
ké zachovať príjemnú čerstvosť,
lebo vnútorná teplota pre ich
veľké termické inercie pomerne
málo osciluje. 

Väčšina budov v našom štáte,
ktoré boli stavané z klasických,
pálených tehiel spotrebuje po-
čas roka v priemere 250
kwh/m2 na údržbu klimatizá-
cie, zatiaľ čo v nových domoch
z nepálenej hliny je spotreba
približne 130 kwh/m2 ročne.
Jednotlivé domy v Nemecku,
ktoré sú vybudované z hliny
koncom minulého storočia,
spotrebujú len 77 až 95 kwh/m2
počas dvanástich mesiacov!

Domy z nepálenej, stabilizo-
vanej hliny poskytujú optimál-
nu vlhkosť v miestnostiach po-
čas všetkých ročných období i
za všetkých okolností a zabez-
pečujú kvalitnú mikroklímu.
Z rozhovoru s kovačickými hos-
titeľmi i niekdajšími majstrami
na stavbu domov z náboja, sme
mohli vytušiť sťažovanie sa, že
sú zbúrané staré nabíjané domy
a vybudované nové domy z te-
hiel a betónu, aj keď si to verej-
ne  nepriznali.

Ivan Zafirović

SPEV VLKOV 

Hvízda víchor, kvíli, 
nebo mraky halia; 
dve blížence zimy, 
dážď a sneh, sa valia. 

Pusté vyhnanisko 
bydlo naše v poli, 
nikde hlavu skloniť, 
nikde ni krík holý. 

Zvonku hryzie zima, 
zdnuka hlad nás zviera: 
dvaja nepriatelia 
na jedného zvera. 

A tamto zas tretí:
flinta na nás cieli; 
červená krv naša 
crčí na sneh biely. 

Mráz a hlad nás mori, 
dych náš v biede mizne 
bokom prestreleným;
ale slobodní sme!  

SLOBODA, LÁSKA! 

Sloboda, láska! Mne 
tie dve sú potrebné, 
za lásku ja obetujem 
život sám,
za slobodu lásku svoju 
v obeť dám.

munikovala po slovensky. Toto,
najmä pre Srbov charakteristic-
ké priezvisko Petrovič (početné
slovenské priezviská sa končia
na -č: Sládkovič, Ivanič atď.)
ľahko privedie do pomykova, a
preto je nemalý počet Srbov
presvedčený, že otec Sándora
Petőiho bol ich rodákom. 

Petői bol žiakom slovenského
vlastenca, učiteľa Štefana Kore-
ňa. Navštevoval slovenskú školu
v Aszóde. Dobrým spolužiakom
Petőiho bol Andrej Sládkovič,
chýrny slovenský básnik, podľa
ktorého básne Detvan aj vojlo-
vický kultúrno-osvetový spolok
dostal názov. Vo veku desať ro-

prvýkrát podpísal svoje piesne
uvádzaním mena v maďarčine.
Bol jedným z najznámejších
vodcov maďarskej revolúcie
a národného hnutia v 19. storo-
čí abúnov nebol výhradne na-
cionalista, ale zástanca aktívnej
spolupráce s inými, utláčanými
nemaďarskými národmi. 

Priezvisko Petői si vzal na
znak vďačnosti jednému dedin-
skému obuvníkovi menom Pete,
ktorý pri svojej obuvníckej prá-
ci trpezlivo, s u porozumenia
počúval ambiciózneho Sándora,
jeho piesne a dramatické texty.
Petői je maďarský básnik, ale je
aj náš – slovenský, a niektorí sú
dokonca presvedčení, že je prá-
ve srbský. Jeho piesne, hrdin-
stvo, revolučný zápal, neochvej-
ná vernosť myšlienke slobody a
rovnosti patria všetkým nám.
Korene sú nám príliš blízke a ži-
voty prepojené, aby sme sa o
niečo delili.  

Eva Nagyová

riadkov. Na druhej strane sú tzv.
nabíjané domy z technologic-
kých dôvodov stavané hlavne
z hliny vykopanej na vlastnom
pozemku. Ako sa rozrastala
Hertelenda, teda Vojlovica, tak
sa rozrastala aj Tehlovňa, po-
vrchovo adovtedy, ako sa pred-
pokladá, kým do jamy nezačala
prenikať podzemná voda. Po
čase sa požičovňa zmenila na
väčší rybníček, odkiaľ snaživí
pestovatelia zeleniny zalievali
svoje neďaleké záhrady. Vo Voj-
lovici sa hovorí, že sa tam star-
šie generácie aj kúpali, kým
niektorí mládenci hrali dokon-
ca aj vodné polo. Dolu podpísa-
ný môže len prisvedčiť tomu, že
sa počas ostrých zím deti a tíne-
džeri pri Tehlovňi korčuľovali

našich predkov v stavbe domov
a prehliadnuté sú aj výhody
a neprekonateľná jednoduchosť
využívania nepálenej hliny
v stavebníctve. Výstavba staveb-
ného objektu z hliny je krajne
jednoduchá aj vo vlastnej réžii,
nieto z pohľadu remeselníckej
alebo priemyselnej výroby. Ide
o jeden z najstarších spôsobov
stavby objektov, starý viac než
10 000 rokov, z čias vzniku pr-
vých miest, keď boli z nepálenej
hliny stavané domy, paláce,
pomníky, chrámy, kostoly, džá-
mije, sklady, zámky a opevne-
nia. Dokonca aj Veľký čínsky
múr je čiastočne vybudovaný
z hliny. Toto poukazuje na to, že
existuje veľmi dlhá a pestovaná
tradícia výstavby z hliny na

lenej hliny spĺňajú najprísnejšie
štandardy z pohľadu bezpeč-
nosti a udržateľnosti (ekono-
mickej a ekologickej): veľmi sú
odolné voči požiarom, hoci je
základná surovina často pomie-
šaná s vláknami organického
pôvodu (slama, pleva, prútie,
štiepky alebo suché korene –
drevo, suché lístie, ihličie boro-
vice, mach, stonky kukurice ale-
bo ľanu, trstina alebo kvet trsti-
ny, tzv. metlina, zvieracie chlpy)
a vykazujú veľmi dobrú seiz-
mickú odolnosť, ktorá často
môže byť väčšia než v prípade
klasicky stavaných domov (prí-
klady z Nového Zélandu to po-
tvrdzujú). Oprava a údržba ob-
jektov z nepálenej hliny je kraj-
ne jednoduchá  a nevyžaduje si

všetkých kontinentoch, na všet-
kých zemepisných šírkach, vo
všetkých podnebných pod-
mienkach a u takmer všetkých
kultúr a civilizácií predindu-
striálneho obdobia.  O tom, že
je táto tradícia hlboko zakore-
nená a že sa s odstupom času
potvrdil jej význam, svedčí nie-
len rad zachovaných objektov
z nepálenej hliny z minulých
čias, ktoré sa aj dnes úspešne
využívajú, ale aj zachovaný kon-
vencionálny spôsob výstavby
(približne 30 % ľudskej populá-
cie žije dnes v domoch stava-
ných z adobe alebo z náboja)
a rozvetvená súčasná prax vý-
stavby, predovšetkým obytných
objektov vo vysoko rozvinutých
krajinách sveta (USA, Nemec-
ko, Holandsko, Francúzsko,
Španielsko, Austrália, Nový Zé-
land a iné). Nové domy z nepá-

PÔVOD NAJZNÁMEJŠIEHO MAĎARSKÉHO 

BÁSNIKA SÁNDORA PETŐFIHO 

MAĎARSKÝ, A PREDSA NÁŠ

SPOLUNAŽÍVANIE  



Stará dedinská obyčaj
obnovená v roku
2006

Malí hostia zo Srbska,
Slovenska a Česka

Kovačická Detská
svadba hosťom 
na domácich a
zahraničných 
manifestáciách

Organizácia detskej svadby
patrí medzi staré dedinské
obyčaje. To je teda hra sva-
dobnej slávnosti, v ktorej sú
prítomné všetky prvky sku-
točnej slovenskej svadby, v
ktorej deti napodobňujú do-
spelých.

Predseda Memoriálneho stre-
diska Dr.  Jankо Bulík (prvý
predseda Matice slovenskej v
Kráľovstve Srbov, Chorvátov a
Slovincov) v Kovačici a pod-
predseda Matice slovenskej v
Srbsku v Banáte, pán Pavel Ba-
láž, je iniciátorom a hlavným
organizátorom Detskej svadby.
On nám porozprával niečo viac
o tejto jedinečnej manifestácii.

Detská svadba je význam-
ným dobrodružstvom z viace-
rých dôvodov. Ona bola aj
zostala hrou. Kedysi dávno,
keď nebolo mnoho hračiek,
teda keď naši predkovia boli
deťmi, bola táto hra zábavou
pre všetky deti zo susedstva
a pre príbuzných. 

Všetko sa začalo v roku 2006.
Hra detská svadba predstavu-
je staré, pôvodné obyčaje Slo-
vákov v Srbsku a v Kovačici,
ale aj v ostatných lokalitách,
odkiaľ prichádzajú malí sva-
dobní hostia. Program Det-
skej svadby sa skladá z pozva-
nia na svadobnú slávnosť, prí-
pitku starejšieho, svadobných
vinšov, tancovania s nevestou,
gunáracieho tanca, tanca s
metlou, svadobných piesní...

Tohto roku pred začiatkom
centrálneho programu bola
otvorená výstava detských
prác Bola raz jedna Bibiana v
galérii Babka. Mladí autori
najlepších výtvarných prác od
riaditeľa Bibiany dostali veľmi
hodnotné odmeny – smartfó-
ny. Potom slávnostný svadob-
ný sprievod detí v ľudových
krojoch zamieril k javisku v
blízkosti galérie.

Počas minulých desiatich

rokov organizátori Detskej
svadby uhostili deti a ich uči-
teľky z mnohých lokalít: z Bie-
leho Blata, Padiny, Vojlovice,
Aradáča, Hajdušice, Jánošíka,
Kysáča, Nového Sadu, Báčske-
ho Petrovca, Starej Pazovy,
Dobanoviec, Erdevíka, Bingu-
le, Ľuby, Šídu, Bánskej Bystri-
ce, Kruščića, Bratislavy, Nadla-
ku z Rumunska a Ropice z
Česka. Na festivale zatiaľ účin-
kovalo viac ako 1000 detí.
Účastníci prvého festivalu sú
zatiaľ dievčatá a mládenci. Pre
niektorých Slovákov je toto sú-
časťou života; s ním sa vyrastá.

Festival Detská svadba mali
možnosť zažiť mnohí, ako v
Srbsku, tak aj v zahraničí. Naj-
mladší z Kovačice hosťovali v
Delta City, belehradskej štvrti
Skadarlija a na manifestácii
Dní otvoreného srdca 1. ja-
nuára, na Trenčianskom kul-
túrnom lete na Slovensku, Pa-
ráde v Honte v Hruščove, na
78. Vukovom sábore v Tršići,
Detskom festivale v Bavaništi,
v Sabinove, Levoči, Lučenci,
Bratislave, ako aj v Česku.

Baláž hovorí, že je s deťmi
vždy zaujímavé pracovať. Sú
tu skúšky, na ktorých sa všet-
ko nacvičuje. Okrem toho sa
však na predstavení dejú aj
komické a zaujímavé udalosti.
Raz dievča, ako to bolo zvy-
kom, vyrecitovalo vinš pred
spúšťaním misky s jedlom sta-
rejšiemu, ale po vinši odišla s
jedlom. Starejší šiel za dievča-
ťom, lebo nedostal jedlo, vzal
jej misu a položil na stôl pred
seba, čo vyvolalo smiech a ko-
mentáre veselých divákov.

Memoriálne stredisko Dr.
Janka Bulíka počas prvého de-
saťročia Detskej svadby vždy
poskytovalo príspevky a do-
nácie na humanitné účely.

Michal Marko

Štyri programové celky

Hodnotená krása a autentickosť odevu

Nositeľ tradície a identity

V Kysáči sa 1.októbra tohto roku usporiadal prvý Festival tradičného
slovenského kroju, na ktorom účinkovali predstavitelia jedenástich
slovenských lokalít z Vojvodiny. Ako na akejsi módnej prehliadke deti,
dievky a mládenci, ale aj dospelé ženy a dospelí muži nosili tradičný
kroj svojich predkov a predstavili ho návštevníkom festivalu a trojč-
lennej porote. Hodnotená bola autentickosť kroja a jeho krása, t. j. cel-
kový dojem. Veľká časť predstavených krojov je veľmi zachovaná, je to
autentický odev, hlavne z medzivojnového obdobia, alebo z obdobia
po druhej svetovej vojne, avšak bolo aj kúskov odevu z 19. storočia.

Festivalový program sa skladal zo štyroch častí. Na začiatku bola v
Slovenskom národnom dome otvorená výstava fotograií Petra Desi-
ća z Čelareva s názvom Slovenský kroj v bežnom živote. Potom sprie-
vod predstaviteľov slovenských lokalít v starých krojoch radostne
prešiel ulicami Kysáča. Predvečerom  bola otvorená hlavná časť festi-
valu v kinosále KC Kysáč. Javiskom nielenže predeilovali modely, ale
aj moderátori z každej slovenskej lokality podrobne opísali každý pr-
vok kroja a vysvetlili jeho pôvod a spôsob nosenia. Často prezentácie
krojov boli obohatené dodatočnými podrobnosťami o tkaninách, ob-
chodníkoch, ktorí ju predávali, priliehavej obuvi, ručníčkoch, deko-
ratívnych doplnkoch, šperkoch, ktoré boli nosené s tým oblečením
(zvyčajne perly), vhodných účesoch, spôsobe, akým sa viazala šatka a
zásterách. Pre niektoré sviatočné odevy dokonca sú stanovené aj pres-
né údaje o tom koľkokrát boli nosené. Program bol spestrený vystú-
peniami folklórnych a speváckych skupín.

Porota nemala vôbec ľahkú prácu. Striedali sa dievčatá vo vlajú-
cich, širokých sukniach, parádne nevesty s vencami na hlavách, dámy
v vyberaných slávnostných kompletoch, chlapci s vyšitými košeľami a
ozdobenými čiapkami, ale aj v jednoduchých pracovných odevoch.
Za najkrajší kroj bol vyhlásený odev, ktorý mala Andrea Sedláková zo
Starej Pazovy, zatiaľ čo za autentickosť udelila porota odmenu Tamare
Vlčekovej z Kysáča. Festival bol ukončený otváraním centrálnej ver-
nisáže fotograií Branislava Kokavca z Kysáča, s názvom Slovenská
krása v kroji, na letnom javisku KC Kysáč, kde boli aj slávnostne ude-
lené odmeny.

Podľa slov Pavla Surového, riaditeľa KC Kysáč a autora festivalu,
cieľom tejto manifestácie je iným, novým spôsobom povýšiť pove-
domie o tradícii a prebudiť záujem mladých ľudí o ich vlastnú mi-
nulosť a kultúru obliekania v slovenských lokalitách vo Vojvodine.
Kroj je dôležitým symbolickým nositeľom tradície a slovenskej
identity v dejinách vojvodinských Slovákov. Od našich prababi-
čiek, babičiek a matiek až po dnešné dievčatá a ženy, tradičný slo-
venský kroj bol tu, aby zvýraznil ich roztomilosť i krásu a velebil
radosť zo života.

Ivan Zafirović

Návrh slovenského
veľvyslanca na 
festivale v
Starej Pazove

Prvé hosťovanie na
Slovensku, deväť
predstavení
v priebehu ôsmich dní

Privítanie hostí na
drožke vo Vojlovici

Podpora zo Slovenska
počas vojen v
Juhoslávii

Začalo sa to neúmyselne pred
viac než štvrť storočia, t. j. pred
dvadsiatimi siedmimi rokmi,
keď herci divadelnej sekcie
vtedy štrnásťročného Detvana
vystúpili na Slovenskom voj-
vodinskom divadelnom festi-
vale v Starej Pazove. Štrnásť
rokov existencie sa nieslo
v znamení štrnástich premiér.
Herecká kvalita bola viditeľná.
Všimol si to aj veľvyslanec Slo-
venskej republiky v Belehrade,
ktorý sledoval festival a po
ukončení predstavenia v roz-
hovore s mladými hercami po-
núkol Vojlovičanom, aby hos-
ťovali na Slovensku. Navrhol
spoluprácu s divadelnými
amatérmi z Hubovej, ktorí ma-
li podobný repertoár ako Voj-
lovičania. Hrali prevažne ko-
médie slovenských klasických
autorov. Výzva bola prijatá
a už v novembri r. 1989 sa ces-
tovalo s predstavením „Zo ži-
vota jedného tovariša“. Išlo
o preklad textu nášho spolu-
občana Miroslava Žužića a Zo-
rana Rotara „Listy z Európy
a staré vandrovania“, v ktorom
je opísaný život starého Panče-
va. Autori predstavenia boli aj
úspešnými hercami v predsta-
vení v srbskom jazyku, takže

KRÁSA PRE KTORÚ MINULOSŤ 

NEMÔŽE BYŤ ZABUDNUTÁ

PRVÝ FESTIVAL TRADIČNÉHO 
SLOVENSKÉHO KROJA

KAMARÁTENIE A SPOLUPRÁCA VOJLOVIČANOV S PRIATEĽMI ZO SLOVENSKA 

KAMARÁTSTVO SILNEJŠIE NEŽ PREKÁŽKY

cov zo Slovenska na trati pri že-
lezničnej zastávke Vojlovica.
Predsedníčka Hubovej, predse-
da spolku a režisér boli vyzvaní
opustiť autobus a na drožke,
ktorá na nich už tu čakala, sa
slávnostne zaviesť do Sloven-
ského domu vo Vojlovici. Na-
sledovala dojemná výmena ob-
jatí, pozdravov a bozkov na
znak privítania „starých“ pria-
teľov. Šesť dní trvalo nové ka-
marátenie, hranie predstavenia,
hosťovanie divadelnej skupiny
z Hubovej v okolitých sloven-
ských lokalitách.

Opätovná návšteva Slovens-
ka, plánovaná na r. 1991, nebola
však realizovaná. Vo vtedajšej
Spolkovej federatívnej republi-
ke Juhoslávii sa začala vojna.
Nasledovali telefónne hovory
z Hubovej: „Ako sa máte?“,
„Potrebujete pomoc?“ „Nie,
vďaka. Je to ďaleko od nás. Všet-
ko je v poriadku.“ 

Avšak vojna sa približova-
la. Začalo sa bombardovanie.
Vláda Slovenskej republiky
ihneď reagovala a počas bom-
bardovania zorganizovala
odchod troch skupín detí
z vojlovickej Základnej školy

sa nápad, aby Zoran Rotar bol
režisérom predstavenia v slo-
venskom jazyku, ukázal ako
veľmi dobrý, pretože táto ver-
zia predstavenia sa hrala dvad-
saťsedemkrát, z toho až deväť-
krát práve vtedy počas hosťo-
vania na Slovensku.

Ani štrnásťhodinová cesta
s čakaním na „východných hra-
niciach“, ani deväť predstavení
v priebehu ôsmich dní, ani pre-
hliadka neďalekých pamiatok
nepredstavovali pre vtedajších
hercov žiadnu námahu, pretože
pohostinnosť a úprimný priateľ-
ský vzťah zo strany hostiteľov
boli silnejší než hocijaká náma-
ha. Na konci hosťovania, pred
samotným odchodom, v sláv-
nostnej sále bola pripravená
slávnostná večera, po ktorej bol
tri hodiny posúvaný odchod do-
mov. Na odchode boli vymene-
né pevné sľuby, že sa o rok stret-
nú vo Vojlovici. Keďže vtedy ne-
mali k dispozícii internet, ko-
munikovali prostredníctvom
listov a blahoželaní k jubileám
i sviatkom. Takým spôsobom je
aj presne dohodnutý dátum
opätovanej návštevy. V deň ná-
vštevy Detvanovci počkali her-

Bratstva a jednoty autobusom
na tridsaťdňové zotavenie do
Tatier. Autobusy po návrate
priniesli Vojlovičanom huma-
nitárnu pomoc od obyvateľov
priateľskej Hubovej.

Našťastie, všetko prechádza,
a tak sú aj zlé časy a vojny už za
nami. Tí, ktorí nadviazali toto
kamarátenie, v súčasnosti už
majú dospelé deti, ktoré nad-
väzujú nové kamarátstva, sil-
nejšie a pevnejšie. Počas ciest
cez Slovensko, resp. Srbsko sa
záväzne realizujú aj vzájomné
návštevy a normálne je ísť aj
priateľom na svadbu. Doposiaľ
sa neuskutočnilo nadväzova-
nie rodinných zväzkov, t. j.
uzavieranie manželstiev, aj keď
sympatií a lásky vždy bolo. 

Počas predchádzajúcich dní,
od 19. do 24. Októbra, sa Voj-
lovičania a Hubovčania znovu
stretli. Teraz však na „neutrál-
nej pôde“, v obci Jaklovce na
východnom Slovensku, kde sa
konali divadelné stretnutia
niekoľkých amatérskych súbo-
rov. Príbeh o tom uverejníme
hneď ako sa nám naskytne pr-
vá príležitosť.

Michal Kalmár

DETSKÁ SVADBA V KOVAČICI

O LÁSKE, TRADÍCII A HUMANITE
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Срп ска енер гет ска ком па ни -
ја НИС и „Betec”, фир ма за
ге о тер мал ни раз вој, пот пи -
са ли су 26. ок то бра у Бе о гра -
ду Спо ра зум о са рад њи у
обла сти раз во ја ге о тер мал не
енер ги је у Ср би ји. Ком па ни -
је ће за јед нич ки раз ви ја ти
ге о тер мал не ак тив не зо не у
се вер ној Ср би ји отва ра њем
но вих про из вод них бу шо ти -
на и из град њом елек тра на на
ба зи тех но ло ги је про из вод ње
елек трич не енер ги је на бу -
шо ти на ма.

Пла ни ра но је да ра до ви на
бу ше њу поч ну сле де ће го ди -
не, а пу шта ње у рад пр ве
елек тра не пла ни ра но је за
2018. Про је кат пред ви ђа
ком би на ци ју про из вод ње то -
плот не и елек трич не енер ги -
је. „Betec” је фир ма за раз вој
ге о тер мал не енер ги је, а не -
дав но ју је пре у зео „KS Orka
Renewables Pte Ltd” из Син -
га пу ра – за јед нич ка ком па -
ни ја „Zhejiang Kaishan Com-
pressor Co Ltd-а” и исланд -
ске фир ме „Hugar Orka ehf”.
Циљ „Betec-а” је да по ста не
свет ски ли дер за про из вод њу
енер ги је из ге о тер мал них
из во ра и от па да.

Ки рил Крав чен ко, ге не -
рал ни ди рек тор НИС-а, ис -
та као је да срп ски нафт ни
ли дер же ли да до при не се

ра сту упо тре бе об но вљи вих
из во ра енер ги је у Ср би ји.

– То ком прет ход них го ди на
раз ви ли смо ве ли ки број про -
је ка та из обла сти енер гет ске
ефи ка сно сти, по себ но про јек -
те ко ге не ра ци је – про из вод ње
елек трич не енер ги је из га са.
У са рад њи с на шим парт не -
ри ма ми ће мо на ста ви ти да
раз ви ја мо про јек те екс пло а -
та ци је ге о тер мал них из во ра и
до при но си ти по ве ћа њу про -
из вод ње енер ги је из об но вљи -
вих из во ра, као и енер гет ској

ста бил но сти Ср би је – ре као је
Крав чен ко.

НИС је јед на од нај ве ћих
енер гет ских ком па ни ја у ју го -
и сточ ној Евро пи, чи ја је
основ на де лат ност ис тра жи ва -
ње, про из вод ња, пре ра да, про -
да ја и ди стри бу ци ја ши ро ког
спек тра нафт них де ри ва та,
као и ре а ли за ци ја енер гет ских
про је ка та. У скла ду с ду го роч -
ном стра те ги јом раз во ја по -
сло ва ња НИС ре а ли зу је ве ли -
ки број про је ка та у обла сти
про из вод ње елек трич не енер -
ги је и ге о тер мал не енер ги је.при ја ва шко ла и пла ни ра но је

да – ако не ово го ди шњим ци -
клу сом, он да не ким на ред -
ним – и оне бу ду укљу че не у
овај про је кат. Про грам ака де -
ми је об у хва та те ме о за шти -
ће ним под руч ји ма, њи хо вом
зна ча ју за љу де и при ро ду, о

жи вот ном сти лу и ути ца ју љу -
ди на окру же ње, као и о уче -
шћу гра ђа на у очу ва њу жи -
вот ног про сто ра.

„WWF ака де ми ја за при ро -
ду” део је обра зов не ком по -
нен те ве ли ког ре ги о нал ног
про јек та „За шти ће на под руч -

ја за при ро ду и љу де”, ко ји је
за по чет у ок то бру 2015. и тра -
ја ће до ок то бра 2019. Реч је о
про гра му чи ји је циљ да се
по бољ ша ко му ни ка ци ја ло -
кал не за јед ни це и ин сти ту ци -
ја, да се гра ђа ни ак тив но
укљу че у упра вља ње за шти ће -
ним под руч ји ма, као и да се у
ло кал ним сре ди на ма раз ви ју
кон крет ни обра зов ни про гра -
ми за де цу по све ће ни при ро -
ди. По ред то га, иде ја је да се
уна пре ди ту ри стич ка по ну да
гра до ва и оп шти на на чи јим
те ри то ри ја ма се на ла зе за -
шти ће на под руч ја. Овај про -
је кат у Ср би ји се спро во ди у
са рад њи с на ци о нал ним пар -
ко ви ма Та ра, Ђер дап и Fруш -
ка го ра и јав ним пред у зе ћи ма
„Ср би ја шу ме” и „Вој во ди на -
шу ме”, а фи нан си ра се из
про гра ма Швед ске ме ђу на -
род не раз вој не аген ци је.

ЕКОЛОГИЈА
Петак, 28. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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МА ШИН СКА ШКО ЛА ПАН ЧЕ ВО НА САЈ МУ ОБРА ЗО ВА ЊА И НА СТАВ НИХ СРЕД СТА ВА

ПРИ МЕР ДО БРЕ ПРАК СЕ

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

Др жа ва ће уна пре ди ти
прак тич ну на ста ву

Уче ни ци и про фе со ри Ма -
шин ске шко ле Пан че во би ли
су у сре ду, 26. ок то бра, го сти
на штан ду Ми ни стар ства про -
све те, на у ке и тех но ло шког
раз во ја на ово го ди шњем Сај му
обра зо ва ња и на став них сред -
ста ва, ко ји се одр жа ва у Бе о -
гра ду до 30. ок то бра. По зив
Ми ни стар ства је усле дио јер је
иде ја да се на овом сај му
прак тич но, кроз кон крет не
при ме ре и на не по сре дан и
кре а ти ван на чин, по се ти о ци -
ма при бли же ра зно вр сне и ак -
ту ел не те ме обра зо ва ња, а ова
пан че вач ка шко ла је од ли чан
при мер за то. По ред Ма шин -
ске шко ле, на струч ном ску пу
по све ће ном ду ал ном обра зо -
ва њу уче ство ва ле су и Тех -
нич ка шко ла Ужи це, ва љев ска
по љо при вред но-уго сти тељ ска
струч на шко ла и Тех нич ка
шко ла Зре ња нин.

Ми ни стар про све те, на у ке
и тех но ло шког раз во ја Мла -
ден Шар че вић је у по здрав -
ном го во ру при ли ком све ча -
ног отва ра ња ре као да је ак -
це нат Сај ма на афир ма ци ји
ду ал ног обра зо ва ња и да се
уве ли ко ра ди на то ме да у Ср -
би ји за жи ве мо де ли са вре ме -
них прак са по мо ћу ко јих ће
ђа ци сте ћи од ре ђе не ка те го -
ри је рад них на ви ка, спо соб -
но сти и ком пе ти ци ја.

„Ду ал” у Пан че ву
На штан ду Ми ни стар ства пр -
вог да на би ло је ре чи о мо де -
ли ма ду ал ног обра зо ва ња, а
сво ја ис ку ства на том по љу
пред ста ви ла је Ма шин ска шко -
ла Пан че во. Ди рек тор те обра -

Чла но ви удру же ња гра ђа на
„На ту ра eко тим” ре а ли зо ва -
ли су про је кат „При ро да =
ти”, ко ји је по др жао Се кре -
та ри јат за за шти ту жи вот не
сре ди не Гра да Пан че ва. То -
ком сеп тем бра и ок то бра
успе шно су одр жа не ра ди о -
ни це у шест основ них шко ла
на те ри то ри ји Пан че ва на
те му за шти ће на при род на
до бра и њи хо во угро жа ва -
ње. Ви ше од 150 ђа ка је ак -
тив но уче ство ва ло у ди ску -
си ји и ра ди о ни ци, а нај у -
спе шни ји по ла зни ци има ли
су при ли ку да по се те Парк
при ро де По ња ви ца у су бо -
ту, 22. ок то бра.

Том при ли ком уче ни ци су
мо гли да се де таљ ни је ин -
фор ми шу о ре ци По ња ви ца.
О зна ча ју и од ли ка ма тог

пан че вач ког пар ка при ро де
ђа ци ма су го во ри ли чла но ви
удру же ња гра ђа на „На ту ра
еко тим” и „Љу би те љи Пар ка
при ро де По ња ви ца”. Основ -
ци су ви де ли тре нут но ста ње
за шти ће ног при род ног до бра
и уче ство ва ли у ак ци ји узор -
ко ва ња во де и зе мљи шта око
По ња ви це и упо зна ли се с
раз ли чи тим ти по ви ма ана ли -
за по крет не ла бо ра то ри је.
Од ре ђи ва ли су pH вред ност,
при су ство ни тра та, ни три та,
амо ни ју ма итд.

Пре ма ре чи ма ор га ни за то ра,
ово је би ла иде ал на ак тив -
ност да се за о кру же ци ље ви
про јек та на те му за шти ће них
при род них до ба ра и њи хо вог
ста ња, а пре све га да се по -
диг не свест де це о зна ча ју
при ро де.

ЕКО-КАМ ПА ЊА

При ро да јед на ко ти

Огра нак Свет ске ор га ни за ци ја
за при ро ду (WWF) у Ср би ји
про шле не де ље је по кре нуо
про грам „WWF aкадемија за
при ро ду”, ко јим је об у хва ће на
ре а ли за ци ја еду ка тив них ра -
ди о ни ца у Ис тра жи вач кој ста -
ни ци Пет ни ца. На став ни ци и
уче ни ци из де сет основ них и
сред њих шко ла из Ср би је учи -
ће о кре а тив ним и одр жи вим
на чи ни ма и мо де ли ма за шти -
те при ро де.

По ла зни ци ака де ми је ће
це ле школ ске го ди не, за јед но
с пред став ни ци ма на ци о нал -
них пар ко ва Fруш ка го ра,
Ђер дап и Та ра, као и Спе ци -
јал ним ре зер ва том при ро де
Гор ње По ду на вље и Пре де лом
из у зет них од ли ка Ава ла, ра -
ди ти на про мо ци ји њи хо вих
при род них и кул тур них вред -
но сти. Ор га ни за то ре је по себ -
но об ра до вао ве ли ки број

ПРО ГРАМ ЗА ШТИ ТЕ ПРИ РО ДЕ

Еду ка тив не ра ди о ни це у Пет ни ци

зов не уста но ве мр Ми ло рад
Илић и про фе со ри Све ти слав
Се ку лић, Дра га на Ва со вић и
Вла ди мир Бо жич ко вић одр -
жа ли су јед но ча сов ну пре зен -
та ци ју о ви ше го ди шњем ра ду
и тру ду за по сле них у тој шко -
ли у обла сти уна пре ђи ва ња
на став ног и обра зов ног про -
це са.

Они су ис та кли да се у тој
шко ли већ шест го ди на при -
ме њу је мо дел ду ал ног обра -
зо ва ња и да ње ни ђа ци има ју
при ли ку да на кон крет ним
ре ше њи ма при ме не сте че но
зна ње. До са да је ре а ли зо ва но
шест про је ка та у обла сти
про јект ног ин же ње рин га, ко -
ји су за хва љу ју ћи сред стви ма
пан че вач ке ло кал не са мо у -
пра ве и ком па ни је НИС угле -
да ли све тлост да на. Пре ко
сто уче ни ка раз ли чи тих стру -
ка уче ство ва ло је у про јек то -
ва њу и пра вље њу спра ва за
ве жба ње, би ци кло фо на (тре -

на жног би ци кла пре ра ђе ног
да про из во ди елек трич ну
енер ги ју), ве тро тур би не и ве -
тро со ла.

На ци о нал ни мо дел
Са вет ни ца ми ни стра про све те
за ду ал но обра зо ва ње Га бри је -
ла Гру јић ре кла је за „Пан че -
вац” да Ми ни стар ство у са рад -
њи с При вред ном ко мо ром
Ср би је ак тив но ра ди на кон -
цеп ту на ци о нал ног мо де ла ду -
ал ног и пред у зет нич ког обра -
зо ва ња.

– У окви ру овог на ци о нал -
ног мо де ла ре а ли зо ва ће се
про грам уна пре ђи ва ње те о -
риј ске и прак тич не осно ве
кроз про јект но обра зо ва ње.
Од ли чан, углед ни при мер је
оно што се ра ди у Ма шин ској
шко ли Пан че во, где де ца ко ја
има ју иде ју, за хва љу ју ћи ка па -
ци те ти ма и на став ном ка дру,
има ју при ли ку да ре а ли зу ју
сво ју за ми сао – ре кла је Га -
бри је ла Гру јућ.

Го сти штан да Ми ни стар -
ства има ли су при ли ку да са -
зна ју ви ше о ре а ли зо ва ним и
бу ду ћим про јек ти ма, струч но -
сти ка дра, не го ва њу тим ског
ра да и ду ха, као и о ам би ци о -
зним ци ље ви ма ко ји ма за јед -
но те же уче ни ци и про фе со ри
ове шко ле. Ма шин ци су при -
ка за ли ква ли тет тех но ло ги ја
ко је ова обра зов на уста но ва
има и пред ста ви ли се јав но сти
као мо дер на струч на сред ња
шко ла у ко јој уче ни ци сти чу
зна ња на кон крет ним ин же -
њер ским про јек ти ма.

За по сле ни у Ма шин ској шко -
ли Пан че во по себ но су по но сни
на то што су ђа ци ма омо гу ћи ли
да про ђу кроз ком пле тан си -
стем ства ра ња про из во да, од
иде је до ре а ли за ци је, и што је
Ми ни стар ство про све те са гле -
да ло овај кон цепт ра да у шко ли
и увр сти ло га у на ци о нал ни мо -
дел ду ал ног и пред у зет нич ког
обра зо ва ња.

Развијени систем је
кључ успеха

У наредних 25 година
биће изграђено 320
пострoјења

Недавно је Министарство по-
љопривреде и заштите животне
средине Републике Србије ор-
ганизовало једнодневни семи-
нар на тему „Преглед историје
загађења и противмере које су
предузете у Јапану”. Стручни
скуп је одржан у Амбасади Ја-
пана у сарадњи с јапанском
агенцијом за међународну са-
радњу ЈИЦА, а уз подршку
Привредне коморе Србије.

Предавачи Такео Кано и Ко-
ји Хатаја из токијског „Центра
за промоцију поновне употре-
бе” представили су српској јав-
ности проблематику загађења
у Јапану, нарочито у области
вода, као и методологију и си-
стеме за пречишћавање отпад-
них вода који су у Јапану успо-
стављени у претходних сто го-
дина. Било је речи о техноло-
шким поступцима за добијање
воде за пиће и о третману ко-
муналних и индустријских от-
падних вода. Приказане су и
мере које су предузете да би се
смањило коришћење воде из
природе, нарочито у инду-
стрији, применом принципа
смањене потрошње, рецирку-
лације и поновне употребе, као

и мере за ефикасно коришће-
ње воде у домаћинствима и
пословним објектима. Општи
закључак скупа је да је у Јапа-
ну, упркос ограниченим воде-
ним ресурсима, захваљујући
развијеном систему за упра-
вљања водама и коришћењу
напредних технологија за
третман воде обезбеђена до-
вољна количина чисте воде за
кућну употребу, индустрију и
пољопривреду. Јапан има са-
мо половину светског просека
расположиве воде по станов-
нику, што је, на пример, чети-
ри пута мање од САД.

Док се у Јапану пречишћава
преко 90 одсто отпадних вода,
у Србији се третира свега осам
одсто. Представници еколо-

шког министарства најавили
су да је од 10 милијарди евра,
колико у наредне две деценије
треба уложити у животну сре-
дину, осам милијарди евра
потребно за постројења за
прераду воде. Србија ће следе-
ће године добити из европ-
ских фондова 100 милиона
евра, што ће бити уложено у
три велика инфраструктурна
пројекта. Конкретно, више од
50 одсто тих средстава биће
употребљено за изградњу по-
стројења за пречишћавање от-
падних вода у Нишу. Плани-
рано је да се у наредних 25 го-
дина изгради 320 постројења
за пречишћавање отпадних
вода, а међу њима је и постро-
јење у Панчеву.

ПРОБЛЕМ ОТПАДНИХ ВОДА

Учимо од најбољих

НИС И ЕНЕР ГЕ ТИ КА

Раз вој ге о тер мал них
из во ра



Ле по и при јат но пре под не за
де цу са смет ња ма у раз во ју,
њи хо ве ро ди те ље и лич не пра -
ти о це при ре ђе но је у су бо ту,
22. ок то бра, у игра о ни ци
„Остр во с бла гом”, у окви ру
ма ни фе ста ци је „Дан дру же -
ња”, ко ју су ор га ни зо ва ли чла -
но ви Ини ци ја ти ве за ин клу зи -
ју „Ве ли ки Ма ли”.

Овај су срет за пра во је са мо
је дан од сег ме на та про јек та
„Раз вој услу ге лич ни пра ти -
лац”, ко ји од ма ја до де цем бра
ре а ли зу ју „Ве ли ки Ма ли” уз
фи нан сиј ску по др шку Гра да.
На дру же њу се оку пи ло око
два де се то ро де це из три на ест
по ро ди ца, а дру штво им је пра -
ви ло два де сет лич них пра ти ла -
ца и сед мо ро пред став ни ка
Ини ци ја ти ве „Ве ли ки Ма ли”.

– Циљ „Да на дру же ња” је
бо ље упо зна ва ње лич них пра -
ти ла ца и по ро ди ца са са рад -
ни ци ма Ини ци ја ти ве „Ве ли -
ки Ма ли”, као и при каз при -
сту па и од но са пре ма де ци
кроз ову вр сту ра да. Ма ли ша -
ни су пре за до вољ ни ова квим
ак тив но сти ма. Оне им пу но
зна че, пре све га због то га што
се та ко по спе шу је њи хо ва со -
ци ја ли за ци ја – ис та кла је Ма -
ри ја Ма ца ка ња, ко ор ди на тор -

ка и јед на од ор га ни за тор ки
ма ни фе ста ци је.

Пре ма ње ним ре чи ма, кроз
овај про је кат је услу га лич ног
пра ти о ца обез бе ђе на за око
два де се то ро де це с те ри то ри је
на шег гра да. Она су на тај на -
чин до би ла по др шку, ко ја им
омо гу ћа ва ве ћу са мо стал ност
и лак шу ко му ни ка ци ју с дру -
ги ма у пред школ ској уста но ви
или шко ли, би ло то ком це ло -
днев не на ста ве, би ло то ком
ван на став них ак тив но сти, из -
во ђе ња на ста ве у при ро ди, из -
ле та, екс кур зи ја, од мо ра и
слич но.

Ка ко је ис та кла Ма ри ја Ма -
ца ка ња, у окви ру про јек та је
ра ни је већ ор га ни зо ва на тро -
днев на обу ка за лич не пра ти о -
це, као и јед но днев на обу ка за
на став ни ке, про фе со ре и учи -
те ље, а до кра ја ње го вог тра ја -
ња пре о ста ло је да се ре а ли зу -
ју још два рад на са стан ка с
лич ним пра ти о ци ма.

Ини ци ја ти ва за ин клу зи ју
„Ве ли ки Ма ли” још од 1999.
го ди не ра ди на про мо ци ји и
за шти ти пра ва де це с те шко ћа ма
у раз во ју и њи хо вих по ро ди ца
у скла ду с Кон вен ци јом УН о
пра ви ма де те та. „Раз вој услу ге
лич ни пра ти лац” је са мо је дан
у ни зу про је ка та и ак тив но сти
ко је они спро во де, а у овој ор -
га ни за ци ји се на да ју да ће он
би ти на ста вљен и до го ди не,
што за ви си ис кљу чи во од то га
да ли ће би ти фи нан сиј ски по -
др жан.

Петак, 28. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Је ди ни зва нич ни
пред став ни ци Ср би је
у асо ци ја ци ји

Ис ку ства из Бри се ла

Удру же ње „На по ла пу та” до -
би ло је овог ме се ца пу но -
прав но члан ство у Европ ској
асо ци ја ци ји пру жа ла ца услу -
га за осо бе с ин ва ли ди те том
(EASPD) и ти ме по ста ло је -
ди ни зва нич ни пред став ник
Ср би је у овој асо ци ја ци ји. То
је, мо ра се при зна ти, ве ли ка
вест, не са мо за наш град,
већ и за чи та ву др жа ву.

Зва ни чан при јем но вих чла -
ни ца упри ли чен је од 19. до
21. ок то бра у Бри се лу, на све -
ча ној Ге не рал ној скуп шти ни
EASPD-а, ка да је обе ле же на и
два де се то го ди шњи ца по сто ја -
ња те асо ци ја ци је. 

Та мо је бо ра ви ла Су за на Јо -
ва но вић, струч ни кон сул тант
удру же ња „На по ла пу та”. О
ис ку стви ма из Бри се ла Јо ва -
но ви ће ва је го во ри ла на кон -
фе рен ци ји за но ви на ре при ре -
ђе ној у сре ду, 26. ок то бра, у
књи жа ри Кул тур ног цен тра.

– Европ ска асо ци ја ци ја пру -
жа ла ца услу га за осо бе с ин ва -
ли ди те том оку пља пре ко два -
на ест хи ља да удру же ња и
аген ци ја, ко ји се ба ве свим пи -
та њи ма и аспек ти ма жи во та
осо ба с ин ва ли ди те том. Они

ПАН ЧЕ ВАЧ КО УДРУ ЖЕ ЊЕ ПО СТА ЛО ЧЛАН EASPD-А

„НА ПО ЛА ПУ ТА” КА ЕВРОП И

до ла зе из зе ма ља чла ни ца ЕУ,
али и оних ко је су кан ди да ти.
Члан ство у овој асо ци ја ци ји је
зна чај но због то га што она, за -
хва љу ју ћи сво јој ре пре зен та -
тив но сти, пред ста вља глав ног
со ци јал ног парт не ра у ди ја ло -
гу у са мој Европ ској ко ми си ји.
Ср би ја се ја сно од лу чи ла за
европ ске ин те гра ци је и са да је
код нас ак ту е лан низ ак тив но -
сти ве за них за отво ре но По -

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Пудинг с рогачем
Класичан пудинг
из кесице обеле-
жио је многа де-
тињства, јер су га
маме спремале
очас посла када
год се деци прије-
де нешто слатко.
И данас деца има-
ју потребу за слат-
кишима, али се
наша свест о томе
шта им дајемо
умногоме проме-
нила. Већ је добро
познато да је ве-
ћина ствари којe
се купују у кесици, конзер-
ви и слично пуна адитива и
штетних састојака, који ни-
су препоручљиви ни за ко-
га. Да би маме и даље мо-
гле да спреме деци укусан

и брз пудинг, осмислили
смо овај, који је здрав. Још
једну погодност за модерну
домаћицу представља и чи-
њеница да се овај пудинг не
кува.

Састојци: две мање банане, једна супена кашика млевеног рогача,

једна супена кашика ораха и две супене кашике исцеђеног сока од

наранџе.

Припрема: За припрему ће бити потребан блендер или сецко. Орах

уситните или крупније самељите. У блендер убаците банане и мик-

сајте док се не претворе у густу пенасту течност. Додајте орахе, ро-

гач и наранџин сок, па добро промешајте. Сипајте у чашу за сладо-

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

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

гла вље 23, где је упра во на ша
де лат ност у фо ку су. При су ство
на Ге не рал ној скуп шти ни би -
ло је до бра при ли ка за раз ме -
ну ис ку ста ва с пред став ни ци -
ма пру жа ла ца услу га на ме ње -
них осо ба ма с ин ва ли ди те том
из раз ви је них зе мља. За чу до,
по ка за ло се да Ср би ја не за о -
ста је мно го за њи ма и да се су -
сре ће мо са слич ним иза зо ви -
ма – ис та кла је Јо ва но ви ће ва.

Основ ни циљ EASPD-а је
про мо ви са ње јед на ких мо гућ -
но сти за осо бе с ин ва ли ди те -
том кроз ефек ти ван и ви со ко -
ква ли те тан си стем услу га.
Асо ци ја ци ја осим по сре до ва -
ња, од но сно по ве зи ва ња чла -
ни ца у ци љу ра да на ве ли ким
про јек ти ма, то ком го ди не ор -
га ни зу је и ми ни мум две ве ли -
ке европ ске кон фе рен ци је, чи -
је се те ме ти чу ра да с осо ба ма
с ин ва ли ди те том.

Ка ко је на кон фе рен ци ји под -
се ти ла Ма ри на Ку риљ, глав на
ко ор ди на тор ка Удру же ња „На
по ла пу та”, ово удру же ње по -
сто ји ви ше од де сет го ди на.

– Наш глав ни за да так је сте
пру жа ње услу га со ци јал не

за шти те и то, пре све га, услу -
ге ста но ва ња уз по др шку за
осо бе с ин те лек ту ал ним по -
те шко ћа ма ко је до ла зе из
при мар не по ро ди це. По ред
то га, пру жа мо и услу гу по -
моћ у ку ћи, а за ове две услу -
ге смо и ли цен ци ра ни. Про -
шле го ди не смо офор ми ли и
Сер вис за ра ну ин тер вен ци ју
у окви ру ко јег нај мла ђа по -
пу ла ци ја мо же до би ти те ра -
пиј ске услу ге – на ве ла је Ма -
ри на Ку риљ.

Удру же ње „На по ла пу та”
бро ји 40 до 50 по вре ме них и
стал них чла но ва, а ак ти ви -
сти се тру де да им ор га ни зу -
ју рад но-оку па ци о не ак тив -
но сти, од но сно да ре ше је -
дан од кључ них про бле ма с
ко ји ма се они су сре ћу, а то
је за по шља ва ње. Уз то, ми -
сли се и на оста ле сег мен те
њи хо вог жи во та, па та ко они
мо гу да ужи ва ју и у раз ли чи -
тим кул тур ним и спорт ским
ак тив но сти ма, као што су ку -
гла ње, фит нес, ори јен ти ринг
и пли ва ње, а тре нут но је у
при пре ми и њи хо ва че твр та
по зо ри шна пред ста ва.

ХРОНИКА

Јед на од број них ак тив но сти чла но ва удру же ња

ПРО ЈЕ КАТ ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВЕ „ВЕ ЛИ КИ МА ЛИ”

Лич ни пра ти о ци на де лу

У великом броју интервен-
ција ургентне службе, сусре-
тање с вербалном и физич-
ком агресивношћу немогуће
је избећи. У тим случајевима
најчешће је реч о особама
које злоупотребљавају пси-
хоактивне супстанце или бо-
лују од психијатријских бо-
лести и поремећаја. 

Треба, међутим, нагласи-
ти да неке инфективне, неу-
ролошке, метаболичке и ен-
докринолошке болести мо-
гу проузроковати агресивна
стања. Супстанце које нај-
чешће изазивају агресију су
алкохол, халуциногени, ам-
фетамин, кокаин и анабо-
лички стероиди. Алкохолне
и хероинске кризе могу
исто тако проузроковати
агресивност. Лаицима је
обично јасна повезаност
злоупотребе психоактивних
супстанци и необичног, то
јест агресивног понашања.
Многима је позната повеза-
ност схизофреније и пара-
ноидних психоза с агреси-
јом. Проблем настаје оног
тренутка када особа, за коју
евентуално знамо да болује
од неке акутне или хроничне
болести, одједном испољи
знаке агресивног понашања
и дезоријентисаности. У
основи оваквог стања могу
бити запаљења централног
нервног система, повреде
главе, тумори главе, епи-

лепсија, деменција, шлог,
поремећаји електролита,
анемије, авитаминозе, ти-
реотоксикоза, Кушингова
болест. 

С овим се не исцрпљује
списак болести и стања која
могу проузроковати агресив-
но понашање пацијента, а
што су сасвим довољни раз-
лози за уплашеност лаика и
недоумице лекара. Пореме-
ћаји личности које каракте-
ришу недостатак способно-
сти за емоционално разуме-
вање других, сумњичавост
према другима без реалног
разлога, тешкоће у контроли
сопствених импулса и стра-
хова, могу проузроковати
агресивно понашање и веома
слабу толеранцију на фру-
страције. 

У поступању с агресивним
или потенцијално агресив-
ним пацијентом мора се во-
дити рачуна о томе да се мо-
гући провоцирајући факто-
ри сведу на најмању могућу
меру. Недостатак приватно-
сти, сувише ауторитативно
или ригидно понашање и
мањак поштовања и кому-
никације могу да буду оки-
дачи агресије. Ако до агре-
сије и насиља већ дође, мора
се реаговати чим пре како
би се пацијентова агитација
држала под контролом. При
томе се води рачуна пре све-
га о сопственој сигурности.
Вербална комуникација мо-
ра бити смирујућа, јасна, без
конфронтација, али с јасним
ставом да насиље није при-
хватљиво. Не сме се прила-
зити пацијенту с леђа, нити
му треба окретати леђа. Тре-
ба држати адекватно одсто-
јање, а сваки физички кон-
такт мора се најавити. Мето-
де хемијског и физичког об-
уздавања, као и демонстра-
ција снаге примењују се у
ситуацијама када наведени
поступци немају жељено
дејство.

Како изаћи на крај
с агресијом?

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Воћ не ки се ли не су по са ста -
ву ал фа хи дрок си ки се ли не,
по зна ти је као AHA (alpha
hydroxy acids). Углав ном се
до би ја ју из во ћа, а нај по зна -
ти је су гли кол на, млеч на и
вин ска ки се ли на. Све че шће
се у ову гру пу убра ја ју и бе та
хи дрок си ки се ли не, по зна -
ти је као BHA (beta hydroxy
acids), од ко јих се нај ви ше
користe са ли цил на и ли мун -
ска ки се ли на.

Воћ не ки се ли не по ма жу
код об на вља ња свих ти по ва
ко же на епи дер мал ном и
дер мал ном ни воу. По бољ ша -
ва ју струк ту ру епи дер ми са,
убла жа ва ју про бле ме ма сне
и не чи сте ко же (уз по моћ
са ли цил не ки се ли не), сма -
њу ју пиг мен та ци ју и ре љеф -
не не пра вил но сти, ин тен зи -

ви ра ју син те зу ко ла ге на и
хи ја лу рон ске ки се ли не, сма -
њу ју из ра же ност бо ра и ви -
дљи во учвр шћу ју ко жу.

Трет ман се ра ди та ко што
се пр во од ма сти ко жа, а по -
том се, ако је по треб но (у
слу ча ју ма сне и не чи сте ко -
же), на не се BHA. На кон два
ми ну та се на но си AHA и
оста ви се да де лу је око пет
ми ну та (вре ме за ви си од вр -
сте ко же и про бле ма ко ји се
тре ти ра). По сле то га је оба -
ве зно ста ви ти не у тра ли за тор
и ис пра ти ли це во дом. Ва ља -
ло би за вр ши ти ма ском на
ба зи ви та ми на Ц, ни ја ци на -
ми да и пеп ти да кар но зи на.
Ова ком би на ци ја ак тив них
са сто ја ка из ма ске и са ме
воћ не ки се ли не смањујe ме -
ла но ге не зу у ве ли ком про -
цен ту, што као ре зул тат има
ума ње ње пиг мент них фле ка,
по све тље ње те на и да је свеж,
ви дљи во под мла ђен из глед.

Иде ал но вре ме за трет ман
воћ ним ки се ли на ма је упра -
во са да и то ком це ле зи ме.
Нај бо ље би би ло ура ди ти че -
ти ри трет ма на – по је дан на
не де љу да на. Ре зул та ти су
од мах ви дљи ви, а не по сто ји
пе ри од опо рав ка. Ко жа је ле -
па од мах и не ма пе ру та ња.

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

Воћ не ки се ли не



ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ
Медицински прегледи радника 

на радном месту с повећаним ризиком по здравље

(претходни, периодични, ванредни, контролни).

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ

ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

Професионална оријентација и селекција.

Едукација из области прве помоћи.

Промоција здравља на радном месту 

и здравих стилова живота.

ЗА ВЛАСНИКЕ ВОЗИЛА 

РЕГИСТРОВАНИХ 

У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

ЛОЈАЛИТИ КАРТИЦЕ С ПОПУСТИМА

за услуге:
– Завода за заштиту здравља радника;

– Ауто-сервиса „Зоки”;

– недељника „Панчевац”.

ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА:

– за заснивање радног односа 

(на радном месту с повећаним ризиком и без њега);

– за возаче (аматери, професионалци, возачи таксија, 

виљушкаристи, инструктори, ванредни прегледи);

– за суд и на захтев државних органа;

– за приватно предузетништво;

– код усвајања деце, за старатељство и хранитељство;

– за смештај лица у дом старих;

– за држање и ношење оружја;

– за упис у школу или на факултет;

– за склапање брака страних држављана 

или малолетних лица;

– за продужење боравка страних држављана;

– за рад у просвети;

– за животно осигурање;

– за одлазак у иностранство;

– за послове комуналног полицајца;

– издавање дупликата уверења;

–  за управљање моторним чамцем.

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА, 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР,  

НАЈБОЉА УСЛУГА.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА

ОБУКА ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА ВОЗАЧЕ 
И КАНДИДАТЕ ЗА ВОЗАЧЕ

Спец. медицине рада
Спец. неуропсихијатрије

Спец. офталмологије
Спец. урологије

Спец. гинекологије

Спец. хирургије

Спец. ОРЛ

Стоматолог

Психолог

У С К О Р О     У С К О Р О     У С К О Р О

ОСНИВА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА
(Завод за медицину рада)

ПРВИ И ЈЕДИНИ ПРИВАТНИ У ВОЈВОДИНИ, ВУКА КАРАЏИЋА 1
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– Би ти при пад ник Вој ске Ср би -
је пред ста вља нај ви ши сте пен
мо ра ла, ди сци пли не и љу ба ви
пре ма отаџ би ни. Ми под о фи -
ци ри да нас сто ји мо пред ва ма,
спрем ни да сво је жи во те пре -
да мо на услу гу свом на ро ду и
др жа ви – ре као је вод ник Ђор -
ђе Ми ла ди но вић, је дан од че -
тво ри це нај бо љих по ла зни ка
кур са за под о фи ци ре, ко ји је
све ча но за вр шен 21. ок то бра у
ка сар ни „Сте ви ца Јо ва но вић”.

По ред Ми ла ди но ви ћа, за нај -
бо ље у осмој кла си про гла ше ни
су вод ни ци Ву ка шин Нич ко -
вић, Бо јан Пе шић и Де јан Ро -
сић, а у де ве тој кла си су се нај -
ви ше ис та кли вод ни ци Бор ко
Јо ва но вић и Ср ђан Ми тић. Због
ви со ких оце на с ко ји ма су за вр -
ши ли обу ку, за на гра ду су до би -
ли бу со ле, дво гле де и руч не са -
то ве од ми ни стра од бра не.

Све ча но сти у ка сар ни „Сте ви -
ца Јо ва но вић” на ко јој су про мо -
ви са на 154 но ва под о фи ци ра,
ме ђу ко ји ма је и пет на ест же на,
при су ство ва ли су на чел ник

Ге не рал шта ба Вој ске Ср би је ге -
не рал Љу би ша Ди ко вић, ми ни -
стар од бра не Зо ран Ђор ђе вић и
мно ги дру ги го сти. 

На до би ја њу пр вог чи на бу -
ду ћим под о фи ци ри ма је че сти -
тао ге не рал Ди ко вић. Он је ре -
као да би ти под о фи цир пред -
ста вља ве ли ку част и но си бре -
ме од го вор но сти, јер од под о -
фи ци ра за ви се обу ка, ред и ди -
сци пли на у је ди ни ци.

До дао је да ће под о фи ци ри
вој ни ци ма ко ји ма бу ду ко ман -
до ва ли би ти во ђе и љу ди на
ко је ће се угле да ти у из вр ша -
ва њу на ре ђе ња, због че га мо -
ра ју би ти струч ни, до след ни,
ча сни и про фе си о нал ни. 

Ди ко вић је по ру чио бу ду -
ћим под о фи ци ри ма да про фе -
си о нал но и са ве сно из вр ша ва -
ју сво је оба ве зе, јер ће их са мо
у том слу ча ју вој ни ци ко ји ма

бу ду ко ман до ва ли по што ва ти.
До дао је да у сва ко днев ном ра ду
тре ба да их на дах њу ју па три о ти -
зам и хе рој ство ис так ну тих вој -
ско во ђа и под о фи ци ра из бо га те
и слав не исто ри је срп ске вој ске. 

Под о фи ци ри на ше вој ске об -
у ча ва ју се у ка сар ни „Сте ви ца
Јо ва но вић” од 2010. го ди не. По -
ла зни ци кур са кроз ко ји про ла -
зе би ра ју се од нај бо љих вој ни ка
у је ди ни ца ма, а ка да за вр ше
обу ку, све ча но се уна пре ђу ју у
чин вод ни ка. То ком под о фи -
цир ског кур са об у ча ва ју се да
бу ду во ђе, стро ги и зах тев ни ин -
струк то ри сво јим вој ни ци ма и
ве за с ви шим офи ци ри ма. Уче и
да бу ду при мер сво јом по жр тво -
ва но шћу, ди сци пли ном, лич -
ним ин те гри те том и ода но шћу
Вој сци Ср би је. Под о фи ци ре има -
ју све свет ске ар ми је.

Пан че вач ки по ли цај ци от -
кри ли су 500 та бле та ек ста -
зи ја при ли ком ру тин ске кон -
тро ле ау то мо би ла ко јим је
упра вљао два де сет дво го ди -
шњак из на шег гра да. По ли -
ци ја ће про тив ње га под не ти
кри вич ну при ја ву, јер по сто је
осно ви сум ње да је по чи нио

кри вич но де ло нео вла шће на
про из вод ња и ста вља ње у про -
мет опој них дро га.

Под се ћа мо, ек ста зи или
„ек сер”, ка ко се ова дро га на -
зи ва у улич ном жар го ну, спа -
да у ја че пси хо ак тив не нар -
ко ти ке и де ри ват је суп стан -
це ме ти лен-ди ок си ме там фе -
та мин (МДМА). На улич ном
тр жи шту се про да је у об ли ку
та бле та у раз ли чи тим бо ја ма

на ко ји ма су на цр та не раз не
ша ре или сим бо ли по пу лар -
них брен до ва.

Оне по чи њу да де лу ју 20–
40 ми ну та на кон узи ма ња, а
њи хо во деј ство тра је ви ше
са ти. Мла ди че сто узи ма ју
та бле те ек ста зи ја на рок кон -
цер ти ма или тех но и рејв

жур ка ма, јер је у пи та њу пси -
хо сти му ланс ко ји по ве ћа ва
фи зич ку сна гу и обез бе ђу је
леп ши до жи вљај ре ал но сти.

Кон зу ми ра ње ек ста зи ја има
и број не не га тив не по сле ди це,
јер ду го трај на из ло же ност том
нар ко ти ку иза зи ва де хи дра та -
ци ју, ср ча не про бле ме, за па ље -
ње је тре и бу бре га, страх, де -
пре си ју, ха лу ци на ци је и дру ге
здрав стве не про бле ме.
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Су и ци ди ма прет хо де
стре со ви и де пре си је

Фи на ле жи вот них
кри за осе ћа ње 
без на ђа и по вла че ње
у се бе

– Од по чет ка го ди не у Пан че ву
је ре ги стро ва но де сет са мо у би -
ста ва. Ме ђу они ма ко ји су ди гли
ру ку на се бе је де вет му шка ра ца
и јед на же на, а нај че шћи раз -
ло зи за њи хо ве од лу ке да на та -
кав на чин пре кра те жи вот би ли
су: пси хич ке бо ле сти, не мо гућ -
ност да се на ђе из лаз из жи вот -
них кри за, смрт брач ног парт -
не ра, гу би так по сла и бо ра вак
на ра ти шту. Са мо у би ства су
нај че шће вр ше на ве ша њем,
ута па њем, пу ца њем из пи што -
ља, но же ви ма и тро ва њем ле ко -
ви ма – из ја вио је на чел ник
Хит не по мо ћи др Ми ро слав
Теп шић на три би ни о са мо у би -
стви ма одр жа ној 20. ок то бра.

Три би ну су ор га ни зо ва ли ча -
со пис „Ви де ло” и ње го ва уред -
ни ца Ма ра Не дељ ков, ко ја је
би ла и во ди тељ, а по ред Теп -
ши ћа, уче ство ва ли су и др Дар -
ко Стан ко вић, не у роп си хи ја -
тар и пси хо те ра пе ут, Сан дра
Ста но је вић, пред сед ни ца пан -
че вач ког удру же ња за пре вен -
ци ју са мо у би ста ва „На пра ви

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

Про на ђе ни дро га 
и оруж је

ОДР ЖА НА ТРИ БИ НА О СА МО У БИ СТВИ МА

НАЈ БИТ НИ ЈИ СУ ПО ДР ШКА И ЛЕ ПА РЕЧ

ХРОНИКА

ПРО ШЛЕ НЕ ДЕ ЉЕ У НА ШЕМ ГРА ДУ

Вој ска до би ла но ве под о фи ци ре 

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ПРИ ЛИ КОМ КОН ТРО ЛЕ ЈЕД НОГ АУ ТО МО БИ ЛА

За пле ње но 
500 та бле та ек ста зи ја

ко рак”, и мо ти ва ци о ни го вор -
ник Вик тор Је ре мић. При сут -
ни ма се обра тио и Мар ко Ко -
сић, сту дент из Бе ле Цр кве, ко ји
је за хва љу ју ћи од луч но сти ус -
пео да се од у пре жи вот ној кри зи
кроз ко ју је про ла зио и раз ми -
шља њи ма о са мо у би ству.

На три би ни се чу ло да жи ви -
мо у те шком вре ме ну, ис пу ње -
ном сва ко днев ним стре со ви ма.
По сто је љу ди ко ји, ка да се су о -
че с те шко ћа ма, од лу чу ју да
на ђу ре ше ње та ко што ће се из -
бо ри ти с њи ма. Ме ђу тим, све је
ви ше оних ко ји то не успе ва ју,
па за то осе ћа ју уз не ми ре ност,
гу бе ин те ре со ва ње за до та да -
шње хо би је и за кон так те са

око ли ном и све ви ше се по вла -
че у се бе. Про бле ми ко је има ју
у нај ве ћем бро ју слу ча је ва не
за вр ша ва ју се са мо на то ме,
јер они гу бе апе тит, спа ва ју
до ка сно или па те од не са ни це,
пре да ју се се да ти ви ма и по чи -
њу да пи ју или да узи ма ју нар -
ко ти ке.

У по од ма клој фа зи жи вот -
них кри за кроз ко је про ла зе
осе ћа ју по тре бу да их не ко са -
слу ша, по др жи и ка же им ле пу
реч. У слу ча ју да им не бу де
уз вра ће но на тај на чин, код
њих се ја вља ју са мо у би лач ке
же ље, осе ћа ња апа ти је и без -
на ђа, и та да до но се од лу ке  да
пре кра те се би жи вот.

– Фи зич ка ак тив ност и хо -
би ји су од лич ни за пра жње ње
од стре са; мо гу ћа је и јо га,
шет ња... Да нас се пре ви ше
па жње при да је ма те ри јал ним
ства ри ма, а не ду хов но сти.
Ва жно је и да се окру жи мо
по зи тив ним љу ди ма, да не
бу де мо изо ло ва ни. Ка да до -
жи ви мо не ки по раз, не тре ба
да оча ја ва мо, већ на то тре ба
да гле да мо као на лек ци ју из
ко је би ва ља ло из ву ћи по у ке
за бу дућ ност. Кад нам до ђу
су и цид не ми сли, ве о ма је ва -
жно да их не по ти ску је мо,
већ да се обра ти мо струч ња ку
за по моћ – ре као је Вик тор
Је ре мић.

Сан дра Ста но је вић је ис та -
кла да је у жи во ту до вољ но да
има мо јед ну осо бу од по ве ре -
ња, не ко га ко ме пру жа мо и од
ко га при ма мо љу бав.

Она је ре кла да удру же ње
„На пра ви ко рак” по сто ји не -
ко ли ко ме се ци и да је одр жа -
ло не ко ли ко пре да ва ња у про -
сто ри ја ма Ту ри стич ке ор га ни -
за ци је Пан че во. Го во ре ћи о
на ред ним пла но ви ма, на ја ви -
ла је да ће то удру же ње ор га -
ни зо ва ти ра ди о ни це и еду ка -
ци је, те по ну ди ти свим за ин -
те ре со ва ним Пан чев ци ма мо -
гућ ност да у про сто ри ја ма
удру же ња без за ка зи ва ња и
пла ћа ња раз го ва ра ју с пе да го -
гом и пси хо ло гом.

Независни синдикат поли-
ције осудио је изјаву адвока-
та Боже Прелевића да је срп-
ска полиција девастирана у
кадровском и другом смислу
и окарактерисао ју је као зло-
намерну и тенденциозну.

„Означавање припадника
Министарства унутрашњих
послова као скупине непи-
смених и полуписмених љу-
ди који нису сервис грађана
представља у најмању руку
увреду за полицајце који ча-
сно и поштено обављају свој
посао и свакодневно свој жи-
вот излажу ризику како би
очували мир и безбедност
грађана. Српска полиција
стоји уз свој народ и ту је да
му пружи пуну заштиту. По-
лицајци су ту да брину о сво-
јим комшијама и свима који
се на било који начин осећају
угроженим. Зато је изјава
адвоката Прелевића у којој
позива грађане да не прија-
вљују кривична дела полици-
ји веома опасна. Он као адво-
кат треба да буде свестан да
такви непромишљени ставови

не могу донети ништа добро
грађанима Србије. Питамо се
који је интерес Прелевића да
урушава углед полицији, по-
себно сада када смо сведоци
да сва истраживања указују
да поверење грађана у поли-
цију расте. У полицији раде у
највећем броју случајева ча-
сни и поштени људи који су
свој живот посветили борби
против криминала и осигура-
њу безбедности грађана. Изу-
зетака, као и у свакој дру-
штвеној сфери, има, али по-
лиција је одлучна да се с кри-
миналом и корупцијом у сво-
јим редовима обрачуна и ни-
је нам јасно зашто то некоме
смета. Независни синдикат
полиције пружа пуну подр-
шку Министарству унутра-
шњих послова у намери да се
обрачуна с криминалом у по-
лицијским редовима, јер они
који прљају полицијску знач-
ку не заслужују да се баве
овом часном и можда најте-
жом професијом”, пише у са-
општењу Независног синди-
ката полиције.

РЕАГОВАЊЕ НА ЈЕДНУ ИЗЈАВУ

Већина полицајаца
ради часно

Основ ни суд у Пан че ву је је -
дан од до бит ни ка при зна ња
за до при нос уна пре ђе њу ефи -
ка сно сти и ква ли те та суд ског
си сте ма у Ср би ји – са оп ште -
но је на са ве то ва њу „Су диј ски
да ни 2016”, ко је је одр жа но у
Вр њач кој Ба њи у ор га ни за ци -
ји Вр хов ног ка са ци о ног су да
(ВКС).

По ред пан че вач ког су да,
при зна ња су до де ље на и пра -
во суд ним ин сти ту ци ја ма у
не ким дру гим гра до ви ма у
Ср би ји. Ка ко је из ја вио пред -
сед ник ВКС Дра го мир Ми ло -
је вић, то је учи ње но да би се
на гра ди ли нај бо љи и нај а жур -
ни ји пр во сте пе ни су до ви у на -
шој др жа ви.

Ми ло је вић је до дао да је на -
гра ђи ва ње су до ва уве де но у
скла ду с ме ђу на род ном прак -
сом, ка ко би се ство ри ла по зи -
тив на ат мос фе ра у на шем пра -
во су ђу. Ре као је и да на гра де
ни су за пред сед ни ке су до ва,

већ за ко лек ти ве ко ји ма они
ру ко во де, као при зна ње за
тим ски ре зул тат.

По во дом овог при зна ња у
пан че вач ком Основ ном су ду је
24. ок то бра одр жа на кон фе рен -
ци ја за ме ди је на ко јој су го во -
ри ле пред сед ни це Ви шег и
Основ ног су да у Пан че ву Стан -
ка Си мо но вић и Ја сми на Пе -
тро вић, као и Дра га на Зло ко ли -
ца, порт па рол Основ ног су да.

– Циљ до де љи ва ња на гра да
био је да се про мо ви шу ефи -
ка сност и ква ли тет суд ског си -
сте ма. Мо рам на гла си ти да је,
по ред Основ ног су да у Но вом
Са ду, Основ ни суд у Пан че ву
је ди ни до бит ник те на гра де у
Вој во ди ни, због че га смо још
ви ше по но сни на уру че но при -
зна ње. Че сто смо све до ци кри -
ти ка на ра чун ра да пра во суд -
них ор га на. С јед не стра не то
је до бро, јер нас кри ти ка мо -
ти ви ше да от кло ни мо про бле -
ме. Ме ђу тим, кри ти ке че сто

пре ла зе у кри ти зер ство, што
ни је до бро, јер то он да де сти -
му ли ше са ве сне и од го вор не –
ис та кла је Стан ка Си мо но вић.

Пре ма ре чи ма Ја сми не Пе -
тро вић, пан че вач ки Основ ни
суд је по хва љен пр ви пут на са -
стан ку пред сед ни ка су до ва у
Ср би ји ко ји је одр жан сре ди -
ном ју на ове го ди не, ка да је она
из не ла по дат ке о ра ду пан че -
вач ке пра во суд не ин сти ту ци је.

– При зна ње ко је смо не дав но
до би ли је по хвал но за наш град
и за све за по сле не у пан че вач -
ком су ду, др жав не слу жбе ни ке
и на ме ште ни ке. Пре три го ди -
не у Основ ном су ду је би ло
39.235 из вр шних пред ме та.

Нај про бле ма тич ни ја нам је
би ла из вр шна ре фе ра да и она
је ква ри ла уку пан ре зул тат ра -
да за по сле них у су ду. Ка да
смо то уви де ли, Стан ка Си мо -
но вић и ја смо се фо ку си ра ле
на ре ша ва ње тог про бле ма.
Три де се тог ју на, пре сту па ња

на сна гу За ко на о из вр ше њу и
обез бе ђе њу, тај број је пао на
9.098 пред ме та, што зна чи да
је за ма ње од три го ди не ре ше -
но ско ро 30.000 пред ме та. То
дра стич но сма ње ње се до го ди -
ло за хва љу ју ћи пу ном ан га жо -
ва њу свих за по сле них у су ду и
њи хо вој мо ти ва ци ји. Нај ве ћа
же ља им је би ла да овај суд и
наш град бу ду што бо љи. Ово
нам је ве ли ка по част и ве ли ко
при зна ње – ре кла је Ја сми на
Пе тро вић.

Дра га на Зло ко ли ца је из ја -
ви ла да у Основ ном су ду ра ди
26 су ди ја и 116 др жав них слу -
жбе ни ка и на ме ште ни ка. До -
да ла је да иза свих њих сто ји
ве ли ки рад и по же ле ла да
Основ ни суд због то га и у бу -
дућ но сти до би ја при зна ња.
За хва ли ла је но ви на ри ма свих
ло кал них ме ди ја у Пан че ву и
до пи сни шта ва бе о град ских и
но во сад ских ме ди ја на ко -
рект ној са рад њи.

ОД ЛУ КА ВР ХОВ НИХ РЕ ПУ БЛИЧ КИХ ПРА ВО СУД НИХ ИН СТИ ТУ ЦИ ЈА

При зна ње за пан че вач ки Основ ни суд

Учесници трибине

Пан че вач ка по ли ци ја под не -
ће кри вич ну при ја ву над ле -
жном ту жи ла штву у на шем
гра ду про тив два де се то го ди -
шња ка из око ли не Опо ва.
При ли ком пре тре са ку ће у
ко јој жи ви от кри ве ни су: 20
та бле та ек ста зи ја, око 160
гра ма ма ри ху а не и пу шко ми -

тра љез ко ји је био за ко пан у
дво ри шту. Он је осум њи чен
да је по чи нио кри вич на де ла
нео вла шће на про из вод ња и
ста вља ње у про мет опој них
дро га, као и не до зво ље на
про из вод ња, др жа ње, но ше ње
и про мет оруж ја и екс пло зив -
них ма те ри ја.



Недавно се у Старчеву оди-
грала тешка провала, када је
организована група покрала
добар део инвентара у тамо-
шњој кладионици „Зеро бет”.

Власница поменутог угости-
тељског објекта у Партизанској
улици Елена Гаврилов каже да
је кафић отворен два дана рани-
је, па још увек није био адекват-
но обезбеђен, иако је био опскр-
бљен свом неопходном и ску-
пим апаратима, а то оштрим ло-
повским очима није промакло.

– Нисмо стигли да постави-
мо камере, јер смо журили да
почнемо да радимо. Већ на-
кон неколико дана догодила
се провала. Било је то у ноћи
између петка и суботе, два са-
та после поноћи, када је затво-
рен локал. Лопови су ушли са
задње стране објекта, из прав-
ца дворишта католичке цркве.
Врата су отворили шрафциге-
ром. Тај део је изузетно мра-
чан, не покривају га камере
суседних локала, а није ни у
видокругу портира пољопри-
вредног комбината преко пута
– навела је предузетница.

Очигледно је реч о добро
организованој групи, која је

ову пљачку пажљиво исплани-
рала, а имала је и адекватно
превозно средство с обзиром
на то да је реч о кабастој роби.
Било их је најмање тројица,
будући да су однели осам LED
телевизора (два су остала, јер
су била пречврсто зашрафље-
на) и лаптоп, што заједно с де-
сет хиљада динара пазара од
претходне ноћи чини укупну
штету од око двеста педесет
хиљада динара.

Сутрадан ујутро, одмах по
доласку на посао, конобарица

је обавестила власницу, која је
истог момента звала полици-
ју. Припадници органа без-
бедности су убрзо обавили оп-
сежан увиђај, а форензичари
су узели ДНК узорке и отиске,
чак трагове обуће. Према не-
ким информацијама, истрага
је при крају, па се ускоро мо-
же очекивати хватање пре-
ступника.

Индикативно је да је на сли-
чан начин, пре извесног вре-
мена, опљачкана кладионица
у Омољици, када је направље-
на штета у приближно истом
износу.

ЗА ВИ КЕНД ТРИ НА Е СТИ ДЕЧ ЈИ ФЕ СТИ ВАЛ

„Ма ли принц” и го сти 
глу ме у Ја бу ци

Три на е сти Деч ји по зо ри шни
фе сти вал би ће одр жан иду ћег
ви кен да у Ја бу ци, у ор га ни за -
ци ји До ма кул ту ре.

Пр вог да на, у су бо ту, 29. ок -
то бра, од 12 са ти, у ве ли кој са -
ли згра де по ме ну те уста но ве

на про гра му ће би ти две пред -
ста ве. Нај пре ће бе о град ски
„Мак си мус арт” из ве сти ко -
мад „Спа са до са да”, а од мах
за тим ће до ма ћи ни, По зо ри -
штан це „Ма ли принц”, по ка -
за ти ма ли ша ни ма „Ко се ше та
око све та”.

Дру гог да на, у не де љу, 30.
ок то бра, вој ло вач ки „Ђе тван”
при ре ди ће пред ста ву под на -
зи вом „Пе пи но”. За сам крај
чла но ви ја буч ког деч јег те а тра
на пра ви ће „Пр ву жур ку”.

Ба нат ски Бре сто вац: При ве -
де ни су кра ју ра до ви на ас -
фал ти ра њу Ули це Мо ше Пи -
ја де, а за вр шен је и про је кат
за из град њу мо ста на По ња -
ви ци.

Ба нат ско Но во Се ло: Струч -
ни тим Ди рек ци је за из град -
њу и уре ђе ње Пан че ва об и -
шао је у сре ду, 26. ок то бра,
згра ду Ме сне за јед ни це ка ко
би са гле дао у ка квом је ста њу
и ис пла ни рао ње ну ре кон -
струк ци ју. У то ку је сни ма ње
ма те ри ја ла за из ра ду ком -
пакт-ди ска Ве ли ког на род -
ног ор ке стра До ма кул ту ре.

До ло во: У то ку су ра до ви на
ас фал ти ра њу Ули це ЈНА. У
ли те рар ној ра ди о ни ци за на -
град ни кон курс „Ма ла жа о -
ка”, ко ју је во дио Ни ко ла Ра -
до њин, одр жа ној у че твр так,
20. ок то бра, у До му кул ту ре,
ма ли ша ни су пи са ли афо ри -
зме и са ти рич не сти хо ве. Ру -
ко ме та ши це су по ра же не у
Мо кри ну, али су за др жа ле
пр во ме сто у Дру гој срп ској
ли ги, а већ у не де љу, 30. ок -
то бра, од 15 са ти, пред сто ји
им но ви иза зов на до ма ћем
те ре ну.

Гло гоњ: Окон ча ни су ра до ви
на ас фал ти ра њу Ули це Бо -
ри са Ки дри ча, а уско ро ће
по че ти ре кон струк ци ја во до -
вод не мре же у де лу Ули це
осло бо ђе ња. Је да на е сто из -
да ње ма ни фе ста ци је „Да ни
по вр та ра – гло гоњ ска је сен”
би ће одр жа но у не де љу, 30.
ок то бра, на пла тоу по крај
Цр кве Све тог Пе тра и Па вла.

Ива но во: Оче ку је се по че так
из град ње огра де око школ -

ског дво ри шта. У то ку је из -
ра да до ку мен та ци је објек та
у ко јем ће би ти вр тић. Тра -
ди ци о нал на ча јан ка у ор га -
ни за ци ји МКУД-а „Бо наз
Шан дор” при ре ђе на је у не -
де љу, 23. ок то бра, у До му
кул ту ре.

Ја бу ка: Ху ма ни тар ни тур -
нир у ма лом фуд ба лу би ће
одр жан у су бо ту, 29. ок то -
бра, од 10 са ти; би ће по ста -
вље на ку ти ја за до бро вољ ни
при лог гра ђа на ко ји ће ићи
на ра чун Цр кве Све тог Или -
је за из град њу хра ма. Деч ји
по зо ри шни фе сти вал би ће
одр жан у да ни ма ви кен да, а
по че так про гра ма је за ка зан
за 12 са ти. По ве ља о бра ти -
мље њу Ја бу ке и Ма ке дон -
ског Бро да би ће пот пи са на у
не де љу, 30. ок то бра, у Град -
ској упра ви Пан че ва. Осно -
ва но је удру же ње „Бал та зар
2016 Ја бу ка”, ко је оку пља
љу би те ље ре ке, на у ти ке, ло -
ва и ри бо ло ва.

Ка ча ре во: У то ку су ра до ви
на ас фал ти ра њу Ма ке дон ске
ули це. Ше сти фе сти вал ху -
мо ра и са ти ре под на зи вом
„Жа о ка” би ће одр жан у пе -
так и су бо ту, 28. и 30. ок то -
бра, у ор га ни за ци ји ка ча ре -
вач ког До ма кул ту ре, а про -
гра ми по чи њу у 19 са ти.

Омо љи ца: Про мо ци ја књи ге
под на зи вом „Са мо не бо зна”
Рад ми ле Ти мо ти је вић би ће
при ре ђе на у че твр так, 27. ок -
то бра, од 18 са ти, у До му
кул ту ре. За по сле ни у тој
уста но ви по се ти ли су Са јам
књи га с на ме ром да на ба ве
но ве на сло ве за би бли о те ку.

Стар че во: Фе сти вал ма лих
там бу ра шких са ста ва би ће
одр жан у су бо ту, 29. ок то бра,
од 19 са ти, у До му кул ту ре. У
тој уста но ви у че твр так, 3.
но вем бра, би ће од и гра на
пред ста ва „Бај ка о ри ба ру и
ри би ци”.

СЕЛО
Петак, 28. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЉУ ДИ ДО БРЕ ВО ЉЕ УЧЕ СТВУ ЈУ У РА ДО ВИ МА

ПО МОЋ ОМО ЉИЧ КОЈ ШКО ЛИ СА СВИХ СТРА НА Месне актуелности 

На по след њем кон кур су
НИС-а под на зи вом „За јед -
ни ци за јед но 2016”  одо бре -
но је фи нан си ра ње про је ка та
ко ји ће зна чај но уна пре ди ти
жи вот гра ђа на Ја бу ке.

Пр ви је де ло Ме сне за јед -
ни це и од но си се на пе ри о -
дич но одр жа ва ње пе шач ких
ста за уз Основ ну шко лу „Го -
це Дел чев” из ме ђу ули ца
Змај Јо ви не и Иве Ло ле Ри -
ба ра. За про је кат „Удах ни те
здрав жи вот” ра фи не риј ски
ги гант је Ме сној за јед ни ци
одо брио из нос од 1.847.661
ди на ра. Уго вор је пот пи сан у
че твр так, 20. ок то бра; сле ди
упла та на те ку ћи ра чун по -
ме ну те ја буч ке ин сти ту ци је,
а рок за ре а ли за ци ју свих ак -
тив но сти је 31. март 2017.

Пре ма ре чи ма пред сед ни -
ка Скуп шти не Ме сне за јед -

ни це Ја бу ка Сло бо да на Или -
ћа, крај њи циљ ове иде је је
да се де ци, мла ди ма и оста -
лим ме шта ни ма олак ша ак -
тив ни је ба вље ње спор том.

– По ве зи ва њем бит них
обје ка та у се лу чи ни мо ове
са др жа је до ступ ним де ци
пред школ ског и школ ског
уз ра ста, као и осо ба ма са ин -
ва ли ди те том и свим дру гим
су гра ђа ни ма. Ре а ли за ци јом
овог про јек та да ће мо под -
стрек свим ме шта ни ма да
за јед нич ки уна пре ди мо сре -
ди ну у ко јој жи ви мо и ра ди -
мо – на вео је Илић.

По истом кон кур су је и
Удру же њу гра ђа на ма ке дон -
ске на ци о нал не за јед ни це
„Илин ден” одо бре но че ти ри -
сто хи ља да ди на ра за уре ђе -
ње лет ње по зор ни це на ста -
ди о ну ис пред шко ле.

ПО КОН КУР СУ НИС-а

Ја бу ци два про јек та

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Са на ци ја гре ја ња, 
са ле, то а ле та...

Пре от при ли ке две не де ље
Основ ну шко лу „До си теј Об -
ра до вић” за де сио је ве о ма не -
при ја тан про блем – у згра ди
те уста но ве до шло је до пре ки -
да гре ја ња. И док су се не ко ли -
ко да на ђа ци и осо бље смр за -
ва ли, а ро ди те љи оправ да но
не го до ва ли и ре а го ва ли, уста -
но вљен је раз лог по ме ну те
бло ка де – у ре зер во а ри ма за
лож-уље на та ло жи ло се мно го
му ља и пр љав шти не, ко ји су
за пу ши ли до вод го ри ва.

Ди рек тор омо љич ке шко ле
Вла ди мир Ри стић на вео је да
они ни су чи шће ни пре ко три -
де сет го ди на, па је за то би ло
нео п ход но мно го нов ца.

– Си стем смо са ни ра ли за
три да на за хва љу ју ћи пред у -
сре тљи во сти љу ди из фир ме
„Еко Ма бер”, ко ји су нам очи -
сти ли оба ре зер во а ра, про ду -
ва ли цео си стем, а муљ де по -
но ва ли у сво је ци стер не. Све
то је ура ђе но пот пу но бес плат -
но, чи ме смо уште де ли око
150.000 ди на ра, али од ма те -
ри јал не ком по нен те за на шу
шко лу је мно го вред ни је то
што смо ве о ма бр зо нор ма ли -
зо ва ли про цес гре ја ња – ис та -
као је Ри стић.

На кон ове из ну ђе не хит не
ин тер вен ци је ну жно је ис пи -
та ти да ли у лож-уљу има још
ка квог ло шег ма те ри ја ла, што
би ко шта ло још сто ти нак хи -
ља да ди на ра. На сре ћу, овог
пу та је у по моћ при ско чио

ду ћи цен тар школ ског спор та
звао би се „На став ник Драган
Ди вац”.

Тим по во дом је у ре но ви ра -
ној фи скул тур ној са ли омо -
љич ке шко ле у че твр так, 20.
ок то бра, ча сом се ћа ња обе ле -
же на дру га го ди шњи ца од пре -
ра ног од ла ска по ме ну тог на -
став ни ка фи зич ког вас пи та ња.

Ме мо ри јал не ме че ве у ко -
шар ци од и гра ле су еки пе ме -
шо ви тих са ста ва уче ни ка и на -
став ни ка шко ла из Ја бу ке,
Бре стов ца, Стар че ва и, на рав -
но, до ма ћи на.

У тој „нај ве ћој учи о ни ци”
крат ким по ме ном ве ро у чи тељ
и сви при сут ни мо ли твом су се
под се ти ли на сми сао жи во та и
по тре бу да се дра ги љу ди чу ва -
ју од за бо ра ва.

НИС, ко ји ће, та ко ђе без ика -
кве на кна де, оба ви ти нео п ход -
на узор ко ва ња.

И ту ни је крај ка да је реч о
до брим де ли ма у омо љич кој
обра зов ној уста но ви. Та ко су у
ре кон струк ци ји то а ле та при
фи скул тур ној са ли по мо гли
Сте ван Гр чић Ки ки и Бо жи дар
Бо јић. Ови про фе си о нал ни ке -
ра ми ча ри су при пре ми ли зи -
до ве и по ста ви ли пло чи це (ра -
до ви у вред но сти од 600 евра).
По ред то га, мла ди из удру же -
ња „Сун цо крет” уче ство ва ли су
у чи шће њу и раз би ја њу ста ре
ке ра ми ке, а укљу чи ла су се и
број на пред у зе ћа: фир ма „Ме -
рац ске ле” по зај ми ла је ала те
„ма ки та”, чи је је из најм љи ва -
ње ве о ма ску по; „Омо пе трол”
је до ни рао ле пак и де сет џа ко -

Резервоари прочишћени за топле радијаторе

ва „це ре зи та”; „Бо жић 988” је
дао по пуст на сву са ни та ри ју;
„Рен-ди зајн” је упла тио 10.000
ди на ра, а до при нос су да ли и
мно ги по је дин ци.

Упра ва омо љич ке шко ле
сви ма њи ма за хва љу је и апе -
лу је на љу де до бре во ље да по -
мог ну у да љој ак ци ји при ку -
пља ња сред ста ва ка ко би би ли
уре ђе ни и то а ле ти за де ча ке.

По ред то га, због све при сут -
не по зи тив не енер ги је од лу че -
но је да се офор ми фон да ци ја
под на зи вом „Ср цем за де цу
Омо љи це” (осни ва ње је у то -
ку), с ци љем да се у на ред не
че ти ри го ди не при ба ви но вац
за об но ву спорт ских те ре на. У
знак успо ме не на пре ра но пре -
ми ну лог јед ног од нај о ми ље -
ни јих омо љич ких пе да го га бу -

„Дани повртара – глогоњска
јесен” биће одржани
jеданаести пут у недељу, 30.
октобра, у Глогоњу.

Тог дана у раним јутарњим
сатима на платоу испред Цр-
кве Светог Петра и Павла по-
чеће продајна изложба повр-
ћа, од којих се свакако издва-

јају локални брендови кром-
пир и, посебно, купус, којем је
ова манифестација и посвеће-
на. Глогоњски повртари ће за
ту прилику одредити промо-
тивну цену производа. Драж
овог догађаја је и у томе што
ће посетиоци моћи да пробају
јела од купуса, као и разноли-
ке традиционалне специјали-
тете које ће припремити удру-

жења жена.
Поред тога, биће приређен

и низ пропратних догађаја,
попут избора за најбољи купус
и кромпир, као и за најукусни-
је јело од поменутог поврћа.
На овогодишњој манифеста-
цији учествоваће и Удружење
жена „Глогоњке” с гошћама из

сличних организаци-
ја. Многи привред-
ници и организације
представиће тог дана
своје фирме и произ-
воде.

Свечано отварање
манифестације зака-
зано је за 10 сати, на-
кон чега ће у порти
уследити пригодан
културно-уметничко
програм, који ће за-

једнички организовати Дом
културе, Основна школа „4.
октобар” и КУД „Веселија” из
Глогоња. То је и битна разлика
у односу на све претходне го-
дине, јер ће се сада све одржа-
вати на једном месту.

Овогодишња „купусијада”
биће окончана проглаше-
њем победника и свечаним
ручком.

У НЕДЕЉУ ЈЕДАНАЕСТА „ГЛОГОЊСКА ЈЕСЕН”

Све у знаку купуса

ТЕШКА ПРОВАЛА У СТАРЧЕВУ

Лопови однели телевизоре из кладионице



Кон церт „Му зи ка у зе мљи чу -
да” пи ја ни ста основ не и сред ње
му зич ке шко ле „Јо ван Бан дур”
из кла се спец. проф. Ма ри је

Ли ге ти Ба линт одр жан је у по -
не де љак, 24. ок то бра, у са ли те
шко ле. Био је по де љен у че ти ри
де ла: „Зи та у зе мљи чу да”, „Вре -

мен ска ка пи ја”, „Ми сте ри о зна
при ви ђе ња” и „Сви за јед но”.

На ре пер то а ру су се на шле
ком по зи ци је из про шлог и
овог ве ка, с ма лим освр том на
му зи ку ми ну лих вре ме на. Пу -
бли ка је у пр вом де лу кон цер -
та има ла при ли ку да пре ми -
јер но чу је ми ни ја ту ре из ци -
клу са „Зи та у зе мљи чу да”
Сте фа на Бе не кин га – бај ко ви -
те крат ке ко ма де ин спи ри са не
ро ма ном „Али са у зе мљи чу -
да” Лу и са Ке ро ла...

У дру гом и тре ћем де лу,
„Вре мен ска ка пи ја” и „Ми сте -
ри о зна при ви ђе ња”, из ве де не
су ком по зи ци је Мо цар та, Шо -

пе на, Бер ти ни ја, али и до ма -
ћих са вре ме них ком по зи то ра
Дра га на Пе тро ви ћа и Вељ ка
Не на ди ћа.

За крај кон цер та мла ђи пи -
ја ни сти су у осам ру ку од сви -
ра ли „Бај ку о ча роб ња ку” Ма -
ри је Ли ге ти Ба линт, а ста ри ји
су у ше сна ест од сви ра ли „Хе -
пи сонг”, та ко ђе де ло сво је
про фе сор ке.

Наслов „Музика мог срца” пе-
сме коју је написала и компо-
новала ученица седмог разре-

да ОШ „Јован Јовановић Змај”
Елизабета Јагица, наша млада
суграђанка, послужио је као

назив за овогодишњи, дваде-
сет први Републички фести-
вал дечјег музичког стварала-
штва „Деца композитори” –
ФЕДЕМУС 2016. Ова музичка
манифестација одржана је у
четвртак, 20. октобра, у Дечјем
културном центру Београда, а
млада музичарка је до сада
учествовала на више репу-
бличких такмичења.

Најбоље песме, по оцени
жирија, наћи ће се на це-деу, а
финалисти ће певати у такми-
чарском програму.

Фестивал афирмише само-
стално дечје музичко ствара-
лаштво и креативан рад одра-
слих с децом, а организован је
под покровитељством Мини-
старства просвете, науке и
технолошког развоја и Мини-
старства културе и информи-
сања Републике Србије.

Од 1. ок то бра у на шем гра -
ду ра ди но ви КУД – „До бри -
во је Пут ник”. На зив је до био
по До бри во ју До бри Пут ни -
ку, ко ји је ве ли ки део жи во -
та про вео у Пан че ву, јед ном
од осни ва ча и пр вом ко ре о -
гра фу ан сам бла „Ко ло”.

Про грам ра да овог дру штва
са ста вљен је од ко ре о гра фи ја
До бри во ја Пут ни ка, ме ђу ко ји -
ма су игре из Ти мо ка, Вра ња и
ци ган ске игре, а оста ле би ра -
дио ди рек тор КУД-а и умет нич -
ки ру ко во ди лац Дра ган Ми ћић,

на став ник на род не игре у БШ
„Ди ми три је Пар лић” Пан че во.

За сад су чла но ви клу ба ве -
те ра ни и пр ви ан самбл, а он
је отво рен и за при јем но вих
по ла зни ка свих уз ра ста. Про -
сто ри је КУД-а су у Ме сној за -
јед ни ци Ко теж 1. Сви они ко -
ји же ле да на у че или уса вр ше
игра ње, пе ва ње или сви ра ње,
мо гу да се при ја ве или до би -
ју ви ше ин фор ма ци ја у по ме -
ну тој ме сној за јед ни ци, од 18
до 22 са та, или пу тем те ле -
фо на 064/12-55-361.

КУЛТУРА
Петак, 28. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Успе шно из во ђе ње
нај зах тев ни јих 
ком по зи ци ја

Ове го ди не пр ви 
фе сти вал ка мер не
му зи ке

Кон церт ка мер ног ор ке стра
„Ка ме ра та” одр жан је у че твр -
так, 20. ок то бра, на ма лој сце -
ни Кул тур ног цен тра. На сту -
пи ли су Алек сан дра Јо вић,
Ми лош Чор ли ја, Је ле на Ма то -
вић, Ду ши ца Мла де но вић (ви -
о ли не), Сре тен Јо вић и Та ма ра
Ма рин ко вић (ви о ле), Па вле
Са вић и Го ран Мр ђе но вић
(ви о лон че ла) и Ми ла дин Стој -
ко вић (кон тра бас).

Со на та „Ар пе ђо не” Фран ца
Шу бер та и Мен дел со нов гу -
дач ки ок тет, ком по зи ци је ко је
је пу бли ка има ла при ли ку да
чу је, ве о ма су зах тев ни, али их
је пан че вач ки ор ке стар из вео
ефект но и убе дљи во, за шта је
на гра ђен апла у зом. 

– Шу бер то ва со на та је јед на
од нај леп ших со на та ко ја мо -
же да се из во ди на ви о ли, а
Мен дел со нов ок тет спа да у
нај зах тев ни ја де ла за ка мер не
ан сам бле. Сви ра га осмо ро љу -
ди – сва ко по себ но, а опет, да
би смо „до не ли” исту иде ју, сви
мо ра мо да се „слу ша мо” и да
бу де мо за јед но. Из во де га нај -
ве ћи свет ски му зи ча ри, а ни

КОН ЦЕРТ ОР КЕ СТРА „КА МЕ РА ТА”

КВА ЛИ ТЕТ НО, ПРО ФЕ СИ О НАЛ НО 
И АМ БИ ЦИ О ЗНО

Културни телекс

При ча о осе ћа њи ма ко ја се
не мо гу ку пи ти, о не из бе -
жном су ко бу пра вих људ -
ских вред но сти и вред но -
сти да на шњег вре ме на.

На пе ро ну же ле знич ке
ста ни це у Ис тан бу лу Ата-
ефен ди ја са стреп њом до че -
ку је по ма ло не спрет ну, сти -
дљи ву и не у глед но об у че ну
де вој ку из про вин ци је, кћер -
ку свог ро ђа ка Ја ша ра, ко јег
го ди на ма ни је ви део. До био
је пи смо од ње га, у ко јем га
мо ли да при ми ње го ву Ај -
шен јер он због по слов них
оба ве за не мо же да се бри не
о њој. Ата и ње го ва же на Уф -
та де ис пр ва ни су оду ше вље -
ни иде јом да хра не још јед на
глад на уста, али због нов ца
ко ји је Ја шар уба цио у пи смо
и обе ћа ња да ће по сла ти још,
њи хов став се ипак ме ња.

Ата и Уф та де, њи хо ва
кћер ка Фе ри де и зет Атиф,
ко ји жи ве под истим кро -
вом, спре ма ју ма ли кре вет
за мла ђа ну ро ђа ку. Али че ка
их из не на ђе ње: она ни је де -
вој чу рак, већ пре див на де -
вој ка од осам на ест го ди на.
И сам оча ран Ај ше ни ном

ле по том, Ата се пла ши да ће
ње гов зет по ку ша ти да је за -
ве де. Ме ђу тим, уско ро ће
са зна ти да му је Атиф нај -
ма ња бри га: Ај шен је при -
влач на де вој ка, са оком за
мо ду, ма те ри јал но обез бе -
ђе на, и не ће про ћи мно го
пре не го што мно го број ни
про сци поч ну да се бо ре за
ње ну на кло ност. Да ли ће
Ата и ње го ва по ро ди ца пре -
жи ве ти сву ту па жњу? Ко јег
ће ђу ве ги ју Ај шен иза бра ти?
Са знај те у овој дир љи вој са -
ги о пра вој вред но сти нов ца
и ле по те и љу ба ви ко ја мо же
да пре бро ди све пре пре ке.

„Дра гу ља ре ва кћи” 
Ре фи ка Ха ли да Ка ра ја

Два чи та о ца ко ји до сре де, 2. но вем бра, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње:
„Ко ја вред ност вам је нај при влач ни ја: но вац, ле по та или
љу бав? За што?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи -
ге „Дра гу ља ре ва кћи” Ре фи ка Ха ли да Ка ра ја. Нај за ни -
мљи ви је 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.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Му зи ка 
Пе так, 28. ок то бар, 22 са та, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: кон церт бен до ва „На пред у про шлост”, „Ка ме не ка -
ре”, „Тру ла ро ман са” и „Мр ка ка па”, у окви ру фе сти ва ла
„Ток сик ви кенд”.

Су бо та, 29. ок то бар, 22 са та, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: кон церт бен до ва „Б. И. П. – Бан да из пред гра ђа”, „No
Discipline”, „По крат ком по ступ ку”, „Replicunts” и „Ци гла ин
д ву гла”, у окви ру фе сти ва ла „Ток сик ви кенд”.

Су бо та, 29. ок то бар, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
кон церт по во дом обе ле жа ва ња 70 го ди на КУД-а „Шан дор
Пе те фи” из Пан че ва. Го сти: фол клор ни ан самбл „Szarkalаb”
(Ру му ни ја), ан самбл РКУД-а „Је дин ство” и деч ји фол клор -
ни ан самбл МКУД-а „Та ма ши Арон”.

Уто рак, 1. но вем бар, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван
Бан дур”: кон церт мла дих хар фи ста (кла са проф. Ане Ма ри -
је Франц). На ре пер то а ру су де ла М. Те де ска, П. И. Чај ков -
ског, А. Ха сел ман са и дру гих ау то ра.

Че твр так, 3. но вем бар, 20.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: отва -
ра ње „Пан че вач ког џез фе сти ва ла”; кон цер ти Мај ре Мел форд
„Snowy Egret” и Џо на Ско фил да „Country for Old Man” (САД).

Пред ста ве
Уто рак, 1. но вем бар, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: по зо ри -
шна пред ста ва „Пи ја ни” „Ате љеа 212”. Ре жи ја: Бо рис Ли је ше вић.

Те мат ски про грам
Пе так, 28. ок то бар, 10 са ти, клуб у Јо си фа Ма рин ко ви ћа 25:
пре да ва ње „Ле по та при ро де ста ре ња” др Ду брав ке Ни ко лов ски.

Су бо та, 29. ок то бар, 18 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
ме ђу на род но так ми че ње у ма жо рет спо р ту и мо дер ним пле -
со ви ма „Ди ја мант ски штап”.

Стране припремила 
Милица

Манић

Мо но дра ма „Би бли о те кар ка”
од и гра на је у по не де љак, 24.
ок то бра, у чи та о ни ци Град ске
би бли о те ке. Пред ста ва је на -
ста ла по тек сту на шег бив шег
су гра ђа ни на Мир ка Мар ко ви -
ћа, углед ног би бли о те ка ра и
пи сца, ко ји је и ау тор исто и -
ме ног сај та. Уло гу би бли о те -
кар ке ту ма чи Алек сан дра Ма -
на си је вић. У пи та њу је мул ти -
ме ди јал ни про је кат ко ји об у -
хва та књи гу, дра му и сајт.

– Реч је о мо но фа зној ко ме -
ди ји ко ја се де ша ва у сва ком на -
шем ма лом ме сту. Она от кри ва

у ко јој ме ри су би бли о те ка ри, у
ства ри, ма ли ви те зо ви – Дон
Ки хо ти, ко ји се у свом ма лом
огран ку бо ре за прав ду. Ово је
јед на по бу на, ко ја се ве ро ват но
не ви ди, а де ша ва се сва ко днев -
но по ред нас. Ко ме ди ја „Би бли -
о те кар ка” је и осве жа ва ју ће гор -
ка, јер по ка зу је и ка ко се стра да,
али и ка ко не ка стре мље ња не
мо гу да на и ђу на раз у ме ва ње –
ка же Мир ко Мар ко вић.

До са да је ова мо но дра ма
игра на са мо у Бе о гра ду, а пан -
че вач ким на сту пом је за по че -
та тур не ја по Ср би ји.

НО ВИ КУД У НА ШЕМ ГРА ДУ

Име до био по осни ва чу 
ан сам бла „Ко ло”

ПИ ЈА НИ СТИ МУ ЗИЧ КЕ ШКО ЛЕ „ЈОВАН БАНДУР”

Композиције из зе мље чу да

је обез бе ђе на и по др шка Гра да
Пан че ва.

– „Фе сти вал кла си ча ра” је
но ви фе сти вал кла сич не му зи -
ке у Пан че ву. Ове го ди не ће
би ти одр жан у де цем бру и тра -
ја ће три да на, а кон цер ти ће
би ти из во ђе ни у Кул тур ном
цен тру, дво ра ни „Апо ло” До ма
омла ди не и На род ном му зе ју,
ко ји су ујед но и парт не ри у
овом про јек ту. На сту пи ће раз -
ли чи ти ка мер ни са ста ви, а на
про гра му ће би ти кла сич на,
са вре ме на и тан го му зи ка –
на ја вљу је Јо вић.

Сле де ћи на ступ „Ка ме ра те”
би ће 8. но вем бра на све ча но -
сти по во дом Да на гра да.

ну му зи ку, пр вен стве но ме ђу
мла ђом по пу ла ци јом. Иде ја
нам је би ла и да град до би је
ка мер ни ор ке стар ка ко би му -
зи ча ри мо гли да се пред ста -
вља ју бо љим про гра ми ма. Мо -
ја же ља је да што ви ше кон це -
ра та бу де за пу бли ку у на шем
гра ду. У на ред ном пе ри о ду на
ре пер то а ру ће би ти до ста
озбиљ не ка мер не му зи ке, а по -
че ће мо да из во ди мо и де ла са -
вре ме не срп ске му зи ке, за шта
смо до би ли по др шку СО КОЈ-
а, ор га ни за ци је му зич ких ау -
то ра Ср би је – при ча Јо вић.

Ове го ди не ће Јо вић и „Ка -
ме ра та” на пра ви ти и пр ви фе -
сти вал ка мер не му зи ке, за ко ји

МО НО ДРА МА „БИ БЛИ О ТЕ КАР КА”

Не ви дљи ва по бу на ма лих ви те зо ва

њи ма ни је ла ко да се из бо ре с
тим де лом – ка же Сре тен Јо -
вић, осни вач и умет нич ки ру -
ко во ди лац ор ке стра. 

Ове го ди не, 30. ок то бра,
„Ка ме ра та” обе ле жа ва шест
го ди на по сто ја ња. Иза се бе
има број не на сту пе, нај ви ше у
Пан че ву, а сви ра ла је два пу та
и у ве ли кој дво ра ни „Ко лар че -
ве за ду жби не”, као и у но во -
сад ској Си на го ги. Оку пља нај -
пер спек тив ни је мла де умет ни -
ке, а прин ци пи ко јих се др жи
су ви сок ква ли тет из во ђе ња
му зи ке, мак си ма лан про фе си -
о на ли зам и ве ли ка ам би ци ја.

– „Ка ме ра та” је осно ва на с
ци љем да про мо ви ше кла сич -

ДЕЦА КОМПОЗИТОРИ – ЕЛИЗАБЕТА ЈАГИЦА

Музика мог срца

Шест година постојања



Тамбурашки оркестар Панче-
ва одржао је у уторак, 25. ок-
тобра, концерт „Српски пе-
сници романтичари у старо-
градској музици”, којим је
промовисан и први, истоиме-
ни албум овог ансамбла.

– Многи наши великани,
као што су Ђура Јакшић,
Бранко Радичевић, Велимир
Рајић, прота Васа Живковић и
други, писали су песме које су
остале за сва времена, а опева-
не су у староградској музици.
Желели смо да оживимо те
стихове и мелодије, да их по-
ново вратимо на репертоар, с
обзиром на то да имају и своју
уметничку дубину, права,
искрена, романтичарска осе-

ћања. А и музика је прелепа.
Не треба заборавити да су Ни-
кола Ђурковић, прота Васа
Живковић, Јован Јовановић
Змај и Мита Топаловић живе-

ли у Панчеву, тако да су се на
репертоару нашле и песме ве-
зане за наш град – рекао је
Михајло Јовић, уметнички ру-
ководилац оркестра.

Тамбурашки оркестар је
основан пре две године с ци-
љем да негује и изводи српску
традиционалну музику.

Подршку на концерту су му
пружиле младе колеге из там-
бурашког оркестра „Невен”,
који чине основци Музичке
школе „Јован Бандур”.

Сли ке ве ли ког 
про стран ства 
ин спи ри са не 
Вој во ди ном

Из ло же но 26 уља 
на плат ну, аква ре ла 
и цр те жа

Из ло жба сли ка „Ре тро спек ти -
ва” Здрав ка Ман ди ћа отво ре на
је у уто рак, 25. ок то бра, у Га ле -
ри ји са вре ме не умет но сти. Из -
ло же но је два де сет шест умет -
нич ких де ла, од че га је се дам -
на ест усту пио Ле гат у Но вим
Ко зар ци ма, ко ји се на ла зи при
му зе ју у Ки кин ди, пет је по -
зајм ље но из Га ле ри је са вре ме -
не умет но сти у Зре ња ни ну, а по
две су из опу са Кул тур но-про -
свет не за јед ни це и Га ле ри је са -
вре ме не умет но сти из Пан че ва.

Тех ни ке ко ји ма се Ман дић
ко ри стио су уље на плат ну,
аква рел и цр теж, а ра до ви су
ве ћег и ма њег фор ма та. На
ње го вим пеј за жи ма пу ца бес -
крај но про стран ство у ко ме се
го то во гу би гра ни ца из ме ђу
не ба и зе мље. Не ствар на, чу -

За стр пљи ве, за љу бљи ве

КУЛТУРА
Петак, 28. октобар 2016.

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

Ка ло пе ро вић, глав ни ју нак
но вог Ба са ри ног ро ма на
„Ан дри ће ва ле стви ца ужа -
са”, по ла зе ћи из Бе о гра да у
За греб на про мо ци ју сво је
књи ге, свра ћа код при ја те -
ља, али су срет два ју ста рих
зна на ца пре тва ра се у овој
па ра бо ли бал кан ског мен -
та ли те та у нео б у здан и бес -
по ште дан ди ја лог, уз те -
мељ но се ци ра ње свих ло -
кал них на ци о нал них све -
ти ња и ми то ва под ау ром
бор бе не глу по сти, при ми -
ти ви зма и ис ква ре но сти.

Ка ко на соп стве ном при -
ме ру, та ко и на при ме ру
Иве Ан дри ћа, ко га Бал кан -
ци и сво ја та ју и од ба цу ју
кад им се прох те, два при -
ја те ља ће сво јим ко мен та -
ри ма чи та о це опет на сме -
ја ти до су за и исто вре ме но
им при у шти ти гро теск ну
ви зи ју ов да шњих на ра ви.

Истим стил ским сред -
стви ма и књи жев ним по -
ступ ком Ба са ра про ши ру је
ци клус ро ма на, је дин ствен
у са вре ме ној срп ској књи -
жев но сти, ко јим се ду хо ви -
то и брит ко об ра чу на ва ка -

ко са срп ском ми то ма ни -
јом, на фе но ме но ло шком
пла ну, та ко и са око ви ма
пост мо де р них књи жев них
трен до ва, на уну тра шњем,
ства ра лач ком пла ну.

Све ти слав Ба са ра (1953,
Ба ји на Ба шта), ро ман си -
јер, при по ве дач и драм ски
пи сац, ау тор је ви ше од
три де сет књи га – ро ма на,
збир ки при по ве да ка, дра -
ма и есе ја. Био је ам ба са -
дор Ср би је на Ки пру 2001–
2005. го ди не.

„Ан дри ће ва ле стви ца
ужа са” Светиславa Басарe

Та тја на Ри стић, 

сту дент ки ња 

књи жев но сти

ПО Е ЗИ ЈА: Ки шо ви -
то и ве тро ви то вре -
ме нас на во ди да се
„ску ћи мо”, а ме ни
по е зи ја по ма же да
то учи ним уну тар
се бе. Не где из ме ђу
је се ни и ме лан хо -
ли је ко ја је пра ти,
на ме ћу се као из бор
ве ли ке оде Џо на
Кит са. По ред очи -
глед не алу зи је на
име на ње го вих пе -
са ма ко је од го ва ра ју
овом до бу, ње га би -
рам и због не ве ро -
ват не чи ње ни це да
је са све га два де сет три го -
ди не био спо со бан да на пи -
ше по е зи ју ко ја мо жда кри је
и нај то пли ју ми сао за ова -
кве да не: „Ле по та је исти на,
исти на – ле по та. То је све
што знаш на зе мљи и све
што тре ба да знаш”.

ВИ ДЕО-ИГРА: Ако смо не -
што за кљу чи ли из то га што
је Боб Ди лан до био Но бе -
ло ву на гра ду за књи жев -
ност, он да је то да је књи -
жев ност све и сву да. За то
бих овом при ли ком до де -
ли ла на гра ду „Мој из бор”
за по е зи ју ви део-игри „Де -
те све тло сти” („Child of
Light”), ко ја ис пи су је на ра -
тив у сти хо ви ма док ле ти те
кроз осли кан и ко ла жи ран
свет у уло зи ма ле Ау ро ре и
тра га те за укра де ном све -
тло шћу. Игра је за ни мљи ва
из на ра то ло шког аспек та
упра во због сво је по ет ске
фор ме, али има и сјај ну ме -
ха ни ку по те зне игре и ино -
ва тив ну функ ци ју мо гу ћег,

али не и оба ве зног, дру гог
игра ча.

АНИ МИ РА НИ ФИЛМ: И
као при мер ве чи тог су ко ба
по е зи је ср ца и про зе при ли -
ка, по ме ну ћу филм „Де чак и
свет” („O Menino e o Mun-
do”). На ра тив овог фил ма се
ис пре да без ре чи, те бих још
јед ном ци ти ра ла Кит са:
„Звук је чу јан сла дак, ал’ још
сла ђи не чу јан је”. Оно што
сма трам по е тич ним у овом
фил му, је сте сме на ка дро ва
по пут сти хо ва, с вр ло ја сним
це ли на ма-стро фа ма. При ча
се пе сма о од ра ста њу, о пре -
ла ску из без бри жног, ша ре -
ног и раз и гра ног све та де ча -
штва у јед но ли чан, тму ран и
озби љан свет од ра слих, у ко -
јем тре ба да по ку ша мо да не
из гу би мо се бе ти ме што ће -
мо про бу ди ти сво је уну тра -
шње де те. Са ма ани ма ци ја
је, та ко ђе, де ти ња ста, али се
че сто упра во у јед но став но -
сти де ти њег из ра за кри ју
исти на и ле по та.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 2. но вем бра, у 12 са ти, СМС-
ом на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на
пи та ње: „Ка ко би сте у не ко ли ко ре чи опи са ли бал кан ски
мен та ли тет?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи -
ге „Ан дри ће ва ле стви ца ужа са” Све ти сла ва Ба са ре. 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.

МОЈ избор МОЈ

„РЕ ТРО СПЕК ТИ ВА” ЗДРАВ КА МАН ДИ ЋА

ПЕЈ ЗА ЖИ ДУ ШЕ И УНУ ТРА ШЊЕГ 
УМЕТ НИЧ КОГ ПРО СТО РА

де сна из ма гли ца, си ви ло, уса -
мље ни љу ди... Пеј за же је по -
чео да сли ка ка да је „упо знао”
Вој во ди ну.

– Пр ви пеј за жи су би ле сли -
ке ве ли ког про стран ства, ко је
га је оп чи ња ва ло, и оно се за др -
жа ло све до по след њих ње го вих
де ла. У том про стран ству по -
сто ји пеј заж. Ман ди ћа мо же мо
сма тра ти јед ним од на ста вља ча
и ак те ра тра ди ци је вој во ђан -
ског пеј за жа, за по че те са Шу -

ма но ви ћем, Ко њо ви ћем и дру -
гим ве ли ким мај сто ри ма из тог
пе ри о да. У дру гој по ло ви ни
ства ра лач ког ве ка на пра вио је
сво ју ва ри ја ци ју пеј за жног са -
гле да ва ња све та – ње гов пеј заж
је има ги на ран, не у хва тљив, по -
сто ји и не по сто ји... То је пеј заж
ду ше, уну тра шњег умет нич ког
про сто ра. Ти пеј за жи има ју
сфу ма тич ну ат мос фе ру и све је
не ка ко у ди ја лек тич ком од но су
на ста ја ња и не ста ја ња, ју тар ње

из ма гли це, ве чер њег смр ка ва -
ња, су мра ка... Оно што је ма ње
за па же но на Ман ди ће вим сли -
ка ма и о че му се ма ње го во ри,
је сте то да на њи ма, за пра во,
по сто је љу ди – уса мље ни ци ко -
ји хо де по ве ли ком про стран -
ству. Мар ку зе је го во рио да је
основ на од ред ни ца дру ге по ло -
ви не два де се тог ве ка уса мље ни
чо век. Здрав ко је пот пу но уса -
гла шен с не чим што је та да би -
ло ак ту ел но ста ње све та, дру -
штва. То су сли ке с ли ков ним и
са др жин ским диг ни те том – за -
кљу чу је Са ва Сте па нов, ли ков -
ни кри ти чар.

Ива на Мар кез Фи ли по вић,
уред ни ца Га ле ри је са вре ме не
умет но сти, ис та кла је да је не -
ко ли ко из ло же них де ла из ње -
го ве „ра ни је фа зе”. На тим
сли ка ма су за сту пље не јар ке
бо је, по пут цр ве не и ро зе, та ко
да се мо же ви де ти да ни је био
увек у „си вој фа зи”, да је имао
„ко ло рит ни по че так”.

Здрав ко Ман дић је био члан
УЛУС-а. За жи во та је при ре -
дио ви ше од 120 са мо стал них
и уче ство вао на пре ко 500
груп них и ко лек тив них из ло -
жби у зе мљи и ино стран ству.

Пр ви ан самбл КУД-а „Стан ко
Па у но вић НИ С–РНП” до нео је
„Злат ну пла ке ту” из Ру ме, јер је
био нај бо љи на пе де сет тре ћем
Фе сти ва лу му зич ких дру шта ва
Вој во ди не. Осво јио је и ви ше
на гра да – жи ри ја умет нич ких
ру ко во ди ла ца, за нај бо ље пе ва -
ње фол клор ног ан сам бла и за
нај бо љу но ву ко ре о гра фи ју за
игре Ср ба из ру мун ског де ла
Ба на та. За нај бо љу игра чи цу је

про гла ше на Ми ли ца Ал те ров,
чла ни ца пан че вач ког дру штва.

У кон ку рен ци ји 14 ан сам ба ла
на ши ама те ри су од сто мо гу ћих
осво ји ли чак 98,07 бо до ва. Јед -
на од нај зна чај ни јих му зич ких
ма ни фе ста ци ја у умет нич ком
ама те ри зму у Вој во ди ни је би је -
нал ног ка рак те ра – јед не го ди не
то је фе сти вал фол клор них ан -
сам ба ла, а на ред не фе сти вал
хо ро ва и ор ке ста ра.

КУД „СТАН КО ПА У НО ВИЋ НИ С–РНП”

Нај бо љи у Вој во ди ни

ТАМБУРАШКИ ОРКЕСТАР ПАНЧЕВА

Романтичари у староградској музици

У га ле ри ји Град ске би бли о те ке
у уто рак, 25. ок то бра, отво ре на
је пе де сет дру га са мо стал на из -
ло жба сли ка На де Оњин Жу -
жић, под на зи вом „Лет њи пеј -
за жи”. Мно го број ни по се ти о ци
има ли су при ли ку да по гле да ју
два де сет че ти ри де ла ма њег
фор ма та, ра ђе на тех ни ком уље
на плат ну, а на ста ла то ком
прет ход на два ле та у Де ли -
блат ској пе шча ри. Спе ци јал ни
ре зер ват при ро де на до мак
Пан че ва, сво је вр сна оа за ми ра
и при род них ле по та, ње на је
не ис црп на ин спи ра ци ја.

– Имам та мо ате ље, во лим
при ро ду, а по себ но кад одем

ме ђу ди не. Дра жи ми је део
Пе шча ре ко ји је ого љен, ко ји
има ни ско ра сти ње с по не ким
жбу ном, не го ње ни шу мо ви ти
пре де ли. Та ши ри на и ва здух
ко ји ме опи ја ин спи ри шу ме
го ди на ма, а на дах ну ће ни ка ко
не пре ста је – ре кла је ау тор ка.

На да Оњин Жу жић је до са -
да из ла га ла на ви ше од три
сто ти не груп них из ло жби у зе -
мљи и ино стран ству. Чла ни ца
је УЛУС-а и УЛУВ-а. Уче ство -
ва ла је у ра ду мно гих ли ков -
них ко ло ни ја. Ди пло ми ра ла је
на Ака де ми ји за ли ков не умет -
но сти у Бе о гра ду. До бит ни ца
је ви ше на гра да и при зна ња.

Збир ка по е зи је и при ча „Где је
мо ја ку ћа” Иван ке Рад ма но -
вић не дав но је иза шла из
штам пе, а чи та о ци ма је пр ви
пут пред ста вље на на Бе о град -
ском сај му књи га.

Ово је тре ћа са мо стал на књи -
га на ше су гра ђан ке – „Ама рант
или О бе смрт ној љу ба ви” и „Рај -
ски ка вез” збир ке су у ко ји ма се
пред ста ви ла љу бав ном по е зи -
јом, а пе сме ко је су се на шле у
овој збир ци су ре флек сив не.

– Књи га има шест ци клу са,
од ко јих сва ки по чи ње при чом.
Кроз сим бо ли ку, сли ка ње при -
ро де, кроз ли ко ве оних ко ји су
ми ну ли, циљ ове књи ге је био
да на не сва ки да шњи на чин
при ка жем фи зич ко и ду хов но
окру же ње у ко јем оби та ва мо,
тра га ња с ко ји ма се су о ча ва мо,
од нос пре ма про ла зно сти жи -
во та, људ ској суд би ни. Оту ђе -
ност, лу та ња, от кри ва ње не слу -
ће ног, дра го це ност тре нут ка, а
за тим и про на ла же ње све тло -

сти и сми ра ја у соп стве ној ду -
ши не ки су од мо ти ва ко ји се
по ја вљу ју у пе сма ма – ка же ау -
тор ка.

Ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић
о књизи је рекао:

– Као што ме је ру ко вет сти -
хо ва Иван ке Рад ма но вић об ја -
вље на у збир ци ’Ама рант или О
бе смрт ној љу ба ви’ сво је вре ме -
но на ве ла на по ми сао да по сто -
ји не за ви сан жи вот је зи ка, та ко
ме но ви ру ко пис исте ау тор ке,
’Где је мо ја ку ћа’, на во ди да по -
ми слим ка ко је на ше вре ме де -
ман то ва ло те о ри ју да ви ше не -
ма истин ских, а ка мо ли ве ли -
ких пе сни ка ко је ће от кри ва ти
тек бу ду ћа вре ме на. Чи ни се да
ће Иван ка Рад ма но вић на пи -
та ње ’где је мо ја ку ћа’ до би ти
од го вор тек кад се на ђе у са зве -
жђу истин ских пе снич ких зве -
зда срп ског је зи ка.

Из да ва чи књи ге „Где је мо ја
ку ћа” су „Про ме теј” Но ви Сад и
Удру же ње књи жев ни ка Ср би је.

САМОСТАЛНА ИЗЛОЖБА СЛИКА 

НАДЕ ОЊИН ЖУЖИЋ

Пешчарске дине 
и огољени предели

ПЕ СМЕ И ПРИ ЧЕ ИВАН КЕ РАД МА НО ВИЋ

Где је мо ја ку ћа



Наш су гра ђа нин Не над Ми ло -
ра до вић, је дан од на след ни ка
ве ли ког пан че вач ког до бро тво -
ра Пе тра Ми ло ра до ви ћа, под -
нео је мол бу град ској Ко ми си -
ји за име но ва ње ули ца и тр го ва
да се на се ље Ко теж 2 пре и ме -
ну је у Ко теж Ми ло ра до вић. 

Он је обра зло жио тај пред -
лог ти ме да су ње го ви пре ци
да ле ке 1940. го ди не скло пи ли
спо ра зум с град ским По гла -
вар ством Пан че ва на осно ву
ко га су на шем гра ду по кло ни -

ли 32 пар це ле зе мље, укуп не
по вр ши не 61.352 ква драт на
ме тра, да би се на ме сту да на -
шњег Ко те жа 2 из гра ди ло на -
се ље. У Ми ло ра до ви ће вом пи -
сму Ко ми си ји за име но ва ње
ули ца и тр го ва пи ше и да од
то га ни је би ло ни шта, с об зи -
ром на то да је из ме њен ре гу -
ла ци о ни план за Ко теж.

Не над Ми ло ра до вић је у ини -
ци ја ти ви ко ју је под нео под се -
тио и на то да је Пе тар Ми ло ра -
до вић ав гу ста 1925. го ди не по -
кло нио три цр кве на зво на, укуп -
не те жи не 1.149 ки ло гра ма, ко ја
су по ста вље на на Све то у спен ски
храм и зво не и дан-да нас.

„Пе тар Ми ло ра до вић је био
до на тор и за из ра ду ико но ста -
са у Пре о бра жен ској цр кви,

ко ји је де ло Уро ша Пре ди ћа, а
по кло нио је и ви ше од 100.000
ци га ла за пор ту Све то у спен -
ске цр кве и још мно го то га.
Због то га се на да мо да ће те

на шу мол бу по вољ но ре ши ти”,
на во ди се та ко ђе у пи сму Не -
на да Ми ло ра до ви ћа.

О бо гат ству ње го вих пре да -
ка до вољ но го во ри то што се

да на шња згра да Град ске упра -
ве на ла зи на зе мљи шту ко је је
би ло у вла сни штву Пе тра Ми -
ло ра до ви ћа. По ред то га, при -
па да ли су му и За ко ва ку ћа,

јед на од нај леп ших пан че вач -
ких гра ђе ви на, та ко ђе у нај -
стро жем цен тру гра да, не ка да -
шња Бах ма но ва ци гла на, ко ја
се про сти ра ла на 34 хек та ра
пре не го што је до де ље на
„Кон струк то ру”, по љо при -
вред но зе мљи ште у Ба нат ском
Бре стов цу и још мно го то га.

На кон Дру гог свет ског ра та
Пе тар Ми ло ра до вић и ње го ви
нај бли жи ро ђа ци до жи ве ли су
слич ну суд би ну као и хи ља де
углед них пред у зет ни ка ко је је
но ва пар ти зан ска власт про -
гла си ла за не при ја те ље ре жи -
ма. Све што су има ли, од у зе то
им је на осно ву за ко на о
аграр ној ре фор ми и на ци о на -
ли за ци ји, и ли ше ни су свих
гра ђан ских пра ва.

У пла ну уре ђи ва ње 
и озе ле ња ва ње 
та ми шког ке ја 
и при о ба ља

И да ље ће би ти ле пих
цвет них по став ки

Но ви ди рек тор „Зе ле ни ла” Да -
ни ло Бје ли ца из ја вио је да ће
при о ри тет за по сле них у том
јав ном ко му нал ном пред у зе ћу
би ти не са мо да одр же ви сок
ни во услу га ко је пру жа ју гра -
ђа ни ма већ да га до дат но по -
бољ ша ју.

Он је ре као да ће на кон 
са гле да ва ња до са да шњих по -
слов них ре зул та та „Зе ле ни ло”
од по чет ка на ред не го ди не 
за по че ти ре а ли за ци ју ви ше
иде ја с ци љем да наш град из -
гле да још леп ше не го са да.

Пре ма ње го вим ре чи ма, на -
ста ви ће се и ор га ни зо ва ње ма -
ни фе ста ци ја ко је су увек на и -
ла зи ле на до бар од зив гра ђа -
на, као што су из бо ри за нај -
леп ши бал кон и ба шту, као и
„Да ни зе ле ни ла”.

Бје ли ца је на ја вио да ће јав -
но ко му нал но пред у зе ће ко је
он пред во ди и у пред сто је ћем
пе ри о ду ор га ни зо ва ти ху ма -
ни тар не ак ци је за по моћ бо ле -
сној де ци и до дао да охра бру је
то што ће „Зе ле ни ло” има ти
мак си мал ну по др шку над ле -
жних у град ској вла сти у по -
сло ва њу.

На зах тев но ви на ра да от -
кри је не ки од бу ду ћих пла но -
ва, он је на вео уре ђе ње та ми -
шког ке ја и при о ба ља. До дао

ДА НИ ЛО БЈЕ ЛИ ЦА, НО ВИ ДИ РЕК ТОР „ЗЕ ЛЕ НИ ЛА”

ПАН ЧЕ ВО ЋЕ ИЗ ГЛЕ ДА ТИ ЈОШ ЛЕП ШЕ

је да Пан чев ци во ле шет ње у
том де лу гра да, по оба ли Та -
ми ша, и да би он мо гао мно го
леп ше да из гле да.

– На гла сак ће нам би ти на
уре ђе њу гор њег де ла при о ба -
ља, на ко ји не ути чу про ме не
во до ста ја Та ми ша. На при мер,
пла ни ра мо да од та ми шког
мо ста па до „Бро до ре мон та” и
вој них згра да це лом ду жи ном
по са ди мо пар ков ско зе ле ни ло,
а да на оба ли Та ми ша на пра -
ви мо ма лу ма ри ну за чам це –
ис та као је Бје ли ца.

Он је до дао да ће рад ни ци
„Зе ле ни ла” на ста ви ти да по -
ста вља ју ле пе цвет не по став ке

по Пан че ву за то што је наш
град по то ме био по знат и ван
гра ни ца Ср би је.

На пи та ње шта је нај ве ћи
про блем у ра ду „Зе ле ни ла”,
од го во рио је да је то сма ње ње
при хо да од бу вља ка. Ре као је
да је тај тренд по себ но био из -
ра жен прет ход них го ди на, али
да је са да за у ста вљен.

– За хва љу ју ћи то ме пла ни -
ра мо да по бољ ша мо ква ли тет
услу га ко је пру жа мо за куп ци -
ма те зги и по се ти о ци ма бу -
вља ка. Же ли мо да се осе ћа ју
при јат но ка ко они ко ји до ла зе
у наш град да про да ју ро бу, та -
ко и куп ци, и да осе ћа ју си гур -

ност. Хо ће мо да ор га ни зу је мо
ред на свим пи ја ца ма ко ји ма
га зду је „Зе ле ни ло”. За то не
тре ба пу но па ра – ис та као је
Бје ли ца.

Он је из ја вио да ће „Зе ле ни -
ло” уне ти но ви не у одр жа ва ње
град ских гро ба ља. Пре ци зи -
рао је да ће то јав но ко му нал -
но пред у зе ће по ну ди ти но ве
услу ге гра ђа ни ма, као што су
кре ми ра ње по смрт них оста та -
ка, уре ђе ње гроб них ме ста и
при ла зних ста за до њих, са ђе -
ње и за ли ва ње цве ћа итд. На -
ја вио је и да ће „Зе ле ни ло” на -
сто ја ти да по бољ ша на пла ту
од за ку па гроб них ме ста.

ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА КО МИ СИ ЈИ ЗА ПРО МЕ НУ НА ЗИ ВА УЛИ ЦА

Оду жи ти се до бро тво ру Пе тру Ми ло ра до ви ћу

Град ска упра ва нас по др жа ва – ка же Бје ли ца

„Раз вој и ин же ње ринг” не кад је био нај -
моћ ни ја фир ма у Пан че ву, ко ја је оба вља -
ла ве ли ке по сло ве у Ли би ји, Ку вај ту и
дру гим зе мља ма на Бли ском ис то ку, па
су рад ни ци ма ис пла ћи ва не ви со ке пла те.
Ме ђу тим, то је са да да ле ка про шлост, јер
је „Раз вој” пао на нај ни же гра не.

На ши су гра ђа ни ко ји су не ка да ра ди ли
у овом ги ган ту још увек, већ го ди на ма,
че ка ју да сте чај ни управ ник про да не -
крет ни не „Раз во ја” па да им бу де ис пла -
ћен но вац ко ји им та фир ма ду гу је.

То је био по вод на шем су гра ђа ни ну,
адво ка ту и по сла ни ку у Скуп шти ни Ср би -
је Пе тру Јо ји ћу да по ста ви по сла нич ко
пи та ње.

„Ка кав је са да шњи прав ни ста тус не ка -
да шњег пред у зе ћа ’ХИП – Раз вој и ин же -
ње ринг’? Ко ли ко је рад ни ка и ка да до би -
ло от каз? Ко су све до са да би ли сте чај ни
управ ни ци и да ли је тач но да не ки од
њих ни су има ли ли цен цу за оба вља ње тог
по сла? Од ка да се рад ни ци ма не ис пла -
ћу ју за ра де? Да ли су им у пе ри о ду од
2004. до 2008. го ди не ис пла ћи ва ни до -
при но си за пен зи о но и ин ва лид ско оси гу -
ра ње? Да ли је и ко ли ко је пу та до са да
рас пи си ван оглас за про да ју згра де у
стро гом цен тру гра да у ко јој је не ка да би -

ло се ди ште ’Раз во ја’, по вр ши не ко ја је ве -
ћа од 3.000 ква драт них ме та ра? Ка кве су
оба ве зе пре ма бив шим рад ни ци ма, има
ли ду го ва ња пре ма њи ма и ко ли ка су?
Ко ли ко нов ца је до са да ис пла ће но сте -
чај ним управ ни ци ма? Ко ли ко тре нут но
има за по сле них у ’Раз во ју’? Ко ли ки су
тро шко ви сте чај ног по ступ ка од по кре та -
ња сте ча ја па до да на шњег да на? Мо лим
пред сед ни ка Скуп шти не да ова пи та ња

до ста ви ми ни стру при вре де и оче ку јем
на њих пре ци зне од го во ре”, пи ше у по -
сла нич ком пи та њу Пе тра Јо ји ћа.

На пи та ње но ви на ра шта га је мо ти ви -
са ло да се за ин те ре су је за „Раз вој”, ре као
је да је не схва тљи во да огро ман кан це ла -
риј ски про стор го ди на ма сто ји пра зан у
нај стро жем цен тру гра да, а да не ка да -
шњи рад ни ци „Раз во ја” још увек че ка ју да
им та фир ма ис пла ти огром на ду го ва ња.

Јо јић је до дао да би тре ба ло пи та ти и
ко ме иде но вац од за ку па де ла не ка да -
шњих про сто ри ја „Раз во ја”, ко ји са да ко -
ри сте „Идеа” и ком па ни ја за оси гу ра ње
„Ду нав”.

– За што тра жим од го во ре на та пи та -
ња? За по сле ни ма у „Раз во ју” се ду гу је
огро ман но вац на име не ис пла ће них за -
ра да и до при но са, а имо ви на те фир ме
већ го ди на ма не у мит но про па да. Дру го,
за што Ми ни стар ство при вре де ни је да ло
на про да ју згра ду „Раз во ја”, не го још увек
тра је сте чај ни по сту пак? Ко ли ки су ње го -
ви тро шко ви, а ко ли ко је ис пла ће но и још
увек се пла ћа сте чај ним управ ни ци ма?
Не мо же се до зво ли ти да имо ви ну „Раз во -
ја” че ру па ка ко ко стиг не, а да то ни ко га
од над ле жних не ин те ре су је – из ја вио је
Јо јић.

ИНИЦИЈАТИВА ПЕ ТРА ЈО ЈИ ЋА

Обе ште тити рад ни ке „Раз во ја и ин же ње рин га”?

ХРОНИКА
Петак, 28. октобар 2016.
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НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Ко је на ру чио шер бет 
с бу ни ком?

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ка ко
осво ји ти сул та на. „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 „Ха рем ске су зе” Ро -
бер те Рич 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:

„Би ти ’сул тан’ свом сул та -
ну – не из бри сив за да так сва -
ке ха рем ске игра чи це.”
063/7417...

„Хи ља ду и јед ну ноћ при -
ча те сул та ну бај ке о све тлој
бу дућ но сти ко јој хр ли мо. Уз
шер бет с бу ни ком, мо жда ће
по ве ро ва ти, по кло ни ти вам
ка ми лу и мо ли ти да бу де
срп ски зет.” 069/7229...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај кре -

а тив ни јих од го во ра на пи та -
ње шта их при вла чи у исто -
риј ским би о гра фи ја ма. Они
ће осво ји ти по је дан при ме -
рак књи ге „Се стре Ро ма но ве”
Хе лен Ра па порт.

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

„Мо гућ ност да се са зна
што ви ше о жи во ту, на ви ка -
ма, раз ми шља њу, ве ри у не -
ким дру гим епо ха ма, на ма
не до ку чи вим, и ти ме од се бе
на пра ви ти бо љег чо ве ка.”
063/2351...

„При вла чи ме раз ли ка.
Раз ли чи те осо бе раз ли чи то
пи шу о ис тој би о гра фи ји.”
060/6672...

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.

ПРИЗНАЊЕ ЗА ТУРИСТИЧКУ 

ОРГАНИЗАЦИЈУ ПАНЧЕВО

Награђени за 
публикације

Туристичка организација
Панчева ових дана је на Ме-
ђународном фестивалу тури-
стичких публикација у Кру-
шевцу освојила два признања.

Представницима ТОП-а
уручене су награде за најбољу
туристичку мапу и најориги-
налнију туристичку публика-
цију, које су још значајније
када се узме у обзир да су
освојене у конкуренцији пе-
десетак туристичких органи-
зација из Србије, Грчке, Ру-
муније, Бугарске, Словеније
и Републике Српске.

Подсећамо, на мапи актив-
ног туризма коју је ТОП урадио
заједно с нашим суграђани-
ном архитектом Алексан-
дром Станојловићем пред-
стављени су локалитети зна-

чајни за туристичку промо-
цију Панчева, попут Беле сте-
не и Градске шуме, с бици-
клистичким стазама, као и
најпопуларније туристичке
манифестације у нашем гра-
ду и другим местима јужног
Баната. 

Туристичка организација
Панчево је награђена и за
атрактиван промотивни ма-
теријал који је одштампан за
манифестацију „Дани Вај-
ферта”, чији је аутор Немања
Вујић.

Ово је већ друга година за-
редом како ТОП осваја прва
места за своје туристичке пу-
бликације. То није чудно, с об-
зиром на то да награде долазе
после великог уложеног труда
и захваљујући квалитету.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Од не ка да шњег ги ган та оста ла са мо згра да
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ЗАСТАВА 101, 2007. го-
диште, регистрован до
јуна 2017. Тел. 064/167-
99-86. (СМС)

ПОЛО 1.4, 1998, 3 В, ре-
гистрован, 1.150 евра.
062/856-64-94. (229911)

ПРОДАЈЕМ опел сузу.
063/294-273. (229924)

НА ПРОДАЈУ застава
101, метална гаражна
врата, кип. 065/656-49-
93. (229955)

ГОЛФ 2007, плин, бен-
зин, 1.400 кубика, пето-
ра врата, могућа заме-
на. 347-140. (230249)

ПУНТО 1.2, 2004. годи-
ште, у одличном стању,
на име купца. 064/327-
60-52. (12302299

КЛИО 1.2, 16 В, 2004.
петора врата, све од
опреме, на име.
064/130-36-02. (230181)

КЛИО 1.5, ДЦИ, 2002,
троје врата, клима, ре-
гистрован. 064/130-36-
02. (230181)

ГРАНДЕ пунто 1.3, мул-
тиџет, 2006, петора вра-
та, све од опреме, на
име. 064/130-36-02.
(230181)

ПАСАТ Б 5 +, 2002. Го-
диште, 1.9 ТДИ, 4 х 4, у
одличном стању.
061/200-73-09. (230139)

ПУНТО 1.2, 2008, 5 В,
као нов, металик, 2.450
евра, секвенти плин.
064/051-51-61. (230105)

ФОРД фокус караван,
1.8, 85 кв, 2003. годи-
ште, ТДЦИ, регистро-
ван, зимске гуме.
064/580-45-18. 
(230086)

ФИЈАТ пунто 1.2, 2005.
годиште, бензин, 1/3
врата. 064/439-60-40.
(230033)

НА ПРОДАЈУ опел кор-
са, 1996. годиште, 1.7 Д,
регистрован до 1. јуна
2017. 064/248-88-71.
(230045)

ПУНТО 1.2, 1998. годи-
ште, атестиран плин,
електро подизачи, цен-
трална, металик.
064/142-55-93.
(230022)

ФИЈАТ пунто 2002. го-
диште, у одличном ста-
њу, регистрован, 1.200
кубика. 062/193-36-05.
(230024)

СИТРОЕН берлинго,
2005. годиште, бензин,
плин, теретни. 063/329-
340. (230061)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 –
800 евра. 063/892-08-
25, 064/230-52-21.
(229966)

ОТКУП свих врста вози-
ла комбија и страних
возила, долазим по по-
зиву, од 100 до 3.000
евра. 064/552-31-19.
(229962)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила
од 100 до 1.500 евра.
Долазим по позиву. Ис-
плата одмах. 069/203-
00-44. (229962)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању од 80 до
1.500 евра. 062/193-36-
05. (230024)

ПРОДАЈЕМ сејалицу за
кукуруз „нода”, у до-
бром стању. Тел.
063/321-707. (229908)

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Стрелишту. 064/386-51-
87. (219917)

ГАРАЖУ издајем, велика
дупла, грејање гратис,
испод зграде. Тесла.
061/225-16-43. 
(230111)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм, и све врсте видео
касета квалитетно пре-
снимавам на ДВД. 343-
563, 063/288-278.
(229929)

ПРОДАЈЕМ телевизор
плазма, LG, екран 50 ин-
ча, 200 евра. 063/743-
29-54. (229942)

ВЕШ-МАШИНА, фри-
жидер и половни делови
од веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/703-76-
07. (230014)

СЕРВИС телевизора, мо-
нитора, продаја полов-
них, програмирање да-
љинских. „Плус”, Туцо-
вића, 353-463. (250141)

КОПИР апарат In fo tec
9026z . Штрикаћа ма-
шина „регина”, плинска
пећ, черупаљка.
064/159-49-26. (СМС)

ПРОДАЈЕМ дечји креве-
тац, нов душек, храни-
лицу, колица. Тел.
064/400-00-99. (СМС)

ПРОДАЈЕМ повољно
очуван четворосед са
фиокама за постељину.
060/406-80-02. (СМС)

ПРОДАЈЕМ преостало
тврдо дрво, превоз.
064/049-51-93. (228453)

ПРАСИЋИ, јагањци, на
продају, вршим печење
на дрва, ражањ, повољ-
но. 064/997-79-09.
(229344)

ОГРЕВНО дрво, багрем,
буква, храст. Мерење на
лицу места. 065/501-56-
51. (2284446)

КОКЕ носиље старе де-
сет месеци, носе; трити-
кал 20 динара. 060/054-
67-70. (227812)

БРИКЕТ од храста.
064/142-42-93. (и)

ПРОДАЈЕМ ћуране од
15 до 30 кг. 064/357-82-
08, звати после 17 сати.
(228704)

ИНДУСТРИЈСКЕ профе-
сионалне машине за ши-
вење на монофазну
струју, јуки. 064/493-85-
60. (229663)

КАЗАН за ракију, ложи-
шта, табарке, дна, ме-
шачи, луле. 331-586,
063/805-74-60. (229604)

ПРВОКЛАСНИ прасићи,
јагањци, свиње, могућ-
ност клања и печења.
060/037-11-96, 064/290-
50-29. (229888)

ПВЦ прозор, двокрилни
са венецијанерима, про-
дајем. 343-563,
063/288-278. (229929)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3 м2,
цер, исправна. 063/841-
65-39. (229936)

ПРОДАЈЕМ ремонтова-
не ТА пећи, као нове,
достава, монтажа, га-
ранција. 062/170-43-10.
(229913)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ АЕГ,
величина 108 цм, виси-
на 65 цм, 100 евра фик-
сно. 063/800-01-96.
(229914)

БУКВА цепана у џакови-
ма, преостала, повољно.
064/026-13-26. (229891)

ПРОДАЈЕМ домаћу жи-
вину: гуске, ћурке, пат-
ке, кокошке, морке.
063/894-84-23. (229902)

ЕЛЕКТРИЧНА тестера
стил 2000 вати, у супер
добром стању, 170 евра.
063/743-29-54. (229942)

ПРОДАЈЕМ гламокс
норвешки радијатор, 2
кв. 060/408-57-09.
(229952)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи, од
3 кв и 4 кв. Тел.
013/318-224, 064/384-
35-80. (229959)

ПОЛОВАН кревет, сто,
столице, итисони, клупа,
смедеревац, мост, кауч,
металне табле. 013/321-
596. (Њ29956)

ШТЕНЦИ бигла нике,
шампионског порекла,
тробојци и двобојац.
064/856-60-19.
(229976)

ПРОДАЈЕМ ремонтова-
не ТА пећи, достава,
монтажа, повољно.
061/198-81-42.
(2299975)

ПРОДАЈЕМ плински ко-
тао 24 кв, и ел. котао 12
кв. Тел. 062/101-31-73,
345-565. 
(2299829)

ПРОДАЈЕМ машину за
веш „горење”. 065/461-
99-01, 251-63-61.
(229979)

ПРОДАЈЕМ крека весо
пећ са каљевима, у су-
пер стању. 064/191-06-
65. (229990)

КОМПЛЕТНО ремонто-
ване ТА пећи свих кв,
достава, монтажа, га-
ранција. Најповољније.
065/284-11-86.
(229996)

ПРОДАЈЕМ полован на-
мештај, Швајцарска.
065/592-78-75. (230010)

ПРОДАЈЕМ преостала
дрва, козу, шиљеже, по-
лован кауч. 064/901-86-
14. (230017)

КРЕКА, собни бицикли,
навигација, мали бојлер,
стубни усисивач.
064/354-69-76. (230171)

МЕСНАТА прасад на
продају, услуга клања
гратис. 060/444-55-03.
(230179)

СЛИКЕ, кристал, стил-
ски намештај, лампе,
лустери, теписи, стазе,
дводелна судопера.
061/444-26-36. (230180)

КОМБИНОВАНИ фри-
жидер с два мотора,
веш-машине, ТВ 51 цм,
угаона гарнитура, мања,
већа, кауч, тросед мој-
ца, трпезаријски сто са
столицама, сточићи.
063/861-82-66. (230140)

КОКЕ носиље, 200 дина-
ра комад, тритикал 20
динара килограм.
060/054-67-70. (230151)

СУДОПЕРА, шпорет,
краљица, ТВ, дрвена
врата, каучеви, орман,
оградица. 062/154-56-
54. (230165)

КАУЧ, кревет, столови,
столице, телевизор, сто-
чићи, витрина,полице,
фотеља. 065/353-07-57.
(230134)

ПРОДАЈЕМ пасирану
кашу за џем од шипка,
балони од 5 л. 064/979-
07-19. (230136)

РАСПРОДАЈА новог на-
мештаја, столице од
1.000, столови од 3.000,
кревети од 9.000, судо-
пере 3.500,  угаоне клу-
пе од 7.000. Стара утва,
060/600-14-52. 
(230110)

ВАГА, два стола СТР,
кола ауди 80, млин за
кафу. 013/631-708.
(230113)

ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим печење
на дрва, ражањ. Повољ-
но. 064/997-79-09.
(230107)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

МАШИНЕ

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА



ПРОДАЈА јаја јапанских
препелица, Милоша
Обреновића 4. 062/186-
36-08. Раша. (230100)

ПРОДАЈЕМ шиваћу ма-
шину багат и ТВ LG, 54.
Тел. 063/883-43-73.
(230087)

ХИТНО продајем по-
вољно тросед, две фоте-
ље и сточић. Тел. 231-
52-91, моб. 064/057-40-
35. (230090)

ПРОДАЈЕМ прекрупач,
кавез за носиље. Тел.
063/822-04-11. (230094)

ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гарниту-
ру, регале, мост + регал,
сто +  столице, спаваћа
соба комплет,  ел. шпо-
рет, ТА пећи, теписи,
амерички плакари, ра-
зно. 063/107-78-66.
(230003)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске еле-
менте, нова кухиња
10.000 динара. 371-568,
063/773-45-97. (230042)

ПРОДАЈЕМ ремонтова-
не ТА пећи, 2, 3, 4 и 6
кв, достава, монтажа,
гаранција. 064/366-57-
87, 335-930. (230050)

ПРОДАЈЕМ тучане ра-
дијаторе, шпорет на др-
ва (некоришћени), дечји
креветић. 064/040-82-
72. (230060)

МЕСНАТИ прасићи уре-
ђени и живи, на прода-
ју, кућна достава.
065/410-97-34. (230242)

ПРАСИЋИ, свиње, бали-
рана детелина на прода-
ју. Мића, 064/303-28-
68. (2302429)

НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91. 
(230243)

ДЕЧЈИ кревети на спрат,
сто + 6 столица, кухиња,
ТА пећ 6 кв, комоде, ви-
трине, ормани, ТВ поли-
ца, кауч, француски ле-
жај, шанк. 064/155-38-
13. (230231)

ПРОДАЈЕМ тритикал,
горење пећ ЦГ, 24 кв.
064/618-44-10. 
(230232)

НА ПРОДАЈУ преостала
дрва, топола и врба.
064/503-31-35. (230236)

ПРОДАЈЕМО прасад,
припуштамо нерасте,
пиетрен, јоркшир, при-
родна оплодња крмача.
063/311-277. (230216)

МЕСНАТА прасад пие-
трен, стална продаја,
могућност клања и ре-
зервисања. Позовите.
063/311-277. (230216)

ПОВОЉНО продајем
прекрупач, мешалицу,
казан за маст. 013/321-
373. (230216)

ПРОДАЈЕМ виолину,
стара 40 година, школ-
ска, производена у Че-
хословачкој. 063/498-
981. (230207)

ПРОДАЈЕМ бибер цреп
и казан за ракију.
064/568-95-76. (230199)

ПРОДАЈЕМ ремонтова-
не ТА пећи, монтажа,
достава, годину дана га-
ранција. 065/344-49-30.
(230193)

ПРОДАЈЕМ веш-маши-
ну, фрижидер комбина-
цију, замрзивач, може
ваше неисправно уз до-
плату. 013/346-790,
064/129-73-60. (230262)

КУПУЈЕМ очувано по-
кућство, столове, столи-
це, кухиње, плинске бо-
це, остало. 066/900-79-
04. (229913)

КУПУЈЕМ исправне, не-
исправне ТА пећи, до-
бро плаћам, долазим.
062/170-43-10. (229913)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, ТА пећи, остало
покућство. 062/148-49-
94. (229975)

КУПУЈЕМ исправне и не-
исправне ТА пећи свих
кв, добро плаћам.
065/284-11-86. (229996)

КУПУЈЕМ половне очу-
ване кухиње, судопере,
кухињске клупе, столо-
ве, столице. 
062/170-43-10. 
(230244)

КУПУЈЕМ исправне/не-
исправне ТА пећи свих
величина. 065/344-49-
30. (230193)

КУПУЈЕМ ордење, меда-
ље, пенкала, сатове, са-
бље, орем баште фергу-
соном. 064/867-48-11.
(230072)

КУПУЈЕМ гвожђе, ме-
синг, старе славине,
веш-машине, фрижиде-
ре, акумулаторе и оста-
ли метални отпад.
060/521-93-40. 
(230088)

КУПУЈЕМ значке, орде-
ње, медаље, новац, са-
тове, пенкала. 
013/313-458, 
063/199-60-36, 
064/481-14-77. 
(230048)

КУПУЈЕМ ТА пећи, ис-
правне и неисправне.
335-974,  
063/705-18-18. 
(230050)

КУПУЈЕМ: перје, старин-
ски намештај, слике, са-
тове, флаше сифон со-
де, стару бижутерију,
стари новац, покућства.
335-930, 063/705-18-18.
(223050)

КУПУЈЕМ исправне/не-
исправне ТА пећи свих
величина. 064/366-57-
87, 335-930. (223050)

ПРОДАЈЕМ кућу, 60 м2,
Б. Брестовац, башта
1800 м2, 15.000 евра
011/241-31-08. (СМС)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Јабуци, 300 м2, 6.5 ари
плаца, геотермичко гре-
јање, клима. 063/378-
357. (223545)

КУЋА, није за рушење,
на 8 ари, Панчево, Јове
Максина 31, погледај па
позови – 064/813-00-21.
(229435)

КУЋА, повољно, 70 м2,
плац 5,40 ари, Србијан-
ска 55. 064/651-16-22.
(228688)

КУЋА на продају, са на-
мештајем и уређајима,
Горњи град, П + ПК, 100
м2, са зиданом гаражом
15 м2. 068/522-69-12.
(228984)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац, 40 ари, Пелистер-
ска, асфалт до плаца.
065/630-59-25. 
(229527)

КУЋА, Доситејева 8-а,  2
ара, укњижено.
061/333-31-19, 062/860-
80-94, 063/277-025.
(229604)

НА ПРОДАЈУ кућа 100
м2, строги центар Пан-
чева, Војводе Живојина
Мишића 6. Може и из-
давање за агенције, ор-
динације, канцеларије и
слично. 023/857-315,
023/857-069, 064/575-
57-04. (229494)

ДОЊИ ГРАД, кућа сре-
ђена са два стана, ЕГ,
плац. 061/224-47-97.
(229758)

ЦЕНТАР, Кеј Радоја Да-
кића, двособан стан 62
м2, са централним греја-
њем, лифтом и преле-
пим погледом на Та-
миш. 063/786-98-86.
(229721)

ПЛАЦ на Кудељари, 5
ари, хитно, повољно.
060/434-45-01, 343-390.
(229920)

ДЕБЕЉАЧА, 180 м2, 7,5
ари, продајем/мењам за
панчевачки стан. Одлич-
на. 064/928-89-68.
(2299169

ПРОДАЈЕМ две куће у
Војловици, један плац са
воћњаком, легализова-
но. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (229938)

ШИРИ центар, грађе-
вински плац 50 ари, ко-
мунално опремљен,
укњижено, 1.000 м2.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-56-
09. (229946)

МИСА, Кудељарац, 85
м2, ПР + ПК, 29.000, од-
мах усељиво. 062/886-
56-09. (229946)

КАРАУЛА, нова кућа 86
м2, енергетски пасош,
укњижена, власник.
065/258-87-77. (229973)

КУЋА, 120 м2, на 5 ари,
Преспанска 15. Легали-
зовано, повољно.
063/307-674. (229964)

ХИТНО продајем плац,
Скробара, 10 ари, по-
друм, водовод, струја.
060/346-52-18. (и)

СЕОСКЕ куће, Старчево,
Омољица, Дебељача, Ја-
бука и др. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(230132)

ОДЛИЧНА локација, ку-
ћа преправљена у два
локала, 2 ара, 55.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(230009)

НОВА МИСА, кућа, 150
м2,  46.000, може заме-
на. (238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(230009)

ТЕСЛА, нова кућа, 130
м2, 1.5 ар, 95.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. 
(230009)

ВИКЕНДИЦА, бавани-
штанац, 30 ари до ас-
фалта, трофазна, бунар,
воће. 064/493-00-47.
(230018)

ТЕСЛА, кућа на 4.7 ари,
62.000; Баваништански
пут, кућа на 10 ари,
30.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(230099)

СТАРЧЕВО, И. Л. Риба-
ра, 100 м2, 9 ари,
22.000. (677),  „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(230068)

БРЕСТОВАЦ 70 м2, 6
ари, спратна, 15.000,
договор. (677),  „Ни-
шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (230068)

ПРОДАЈЕМ плац 31 ар,
викенд зона у Долову.
Тел. 060/022-60-45.
(230078)

ЈАБУКА, кућа приземна
120 м2, 4 ара плаца, га-
ража + помоћни објек-
ти. 063/185-47-82.
(230095)

ЦЕНТАР, кућа са ајнфо-
ром, 130 м2, комфорна,
лепа, Карађорђева. 258-
06-47. (230080)

ХИТНО, Омољица, нова
кућа, 130 м2, 7 ари,
35.000. (679), „Трем”
01, 332-031, 063/836-
23-83. (230297)

УЖИ центар, 70 м2, 3
ара, ЕТ, колски улаз,
75.000.  (679), „Трем”
01, 332-031, 063/836-
23-83. (230297)

СОДАРА, 52 м2, ТА, IV,
сређен, ПВЦ, само
26.000. (679), „Трем”
01, 332-031, 
063/836-23-83. 
(230297)

ТЕСЛА, кућа у мирном
крају,  80 + 40 м2, гара-
жа, трофазна, канализа-
ција. „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(230034)

НОВА МИСА, 112 м2,

две етаже, 54 м2. (188),

„Una Dal li”, 

064/255-87-50. 

(230025)

ЦЕНТАР, кућа 166 м2, 4

ара плац, договор.

(188), „Una Dal li”,

064/255-87-50. 

(230025)

ПРОДАЈЕМ викендицу и
ланац земље, билијарски
сто – шест рупа. 320-
545, 064/565-82-34.
(230039)

75 АРИ уз асфалт, гра-
ђевинско земљиште, се-
верна зона, близу Скро-
баре. 066/354-791.
(230040)

ПРОДАЈЕМ кућу, Котеж
1, власник. 062/102-32-
46. (230041)

НА ПРОДАЈУ два ланца
земље у Качареву. Тел.
013/601-281.
(230062)

ПОВОЉНО, новоград-
ња, кућа две стамбене
јединице, договор.
063/784-71-34, 
063/771-75-96. (230108)

ДЕО куће, укњижен, по-
четак Стрелишта, заме-
на за стан, кућа без ула-
гања. 064/952-19-80.
(230114)

КУЋА, Тесла, екстра ло-
кација за бизнис, хитно
– одлазак у иностран-
ство. 063/329-464.
(230283)
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ХИТНО продајем кућу у
Банијској 63, Панчево.
066/345-023. (230225)

ПРОДАЈЕМ плац на
углу, са две куће, шири
центар. 060/034-19-58.
(230215)

ЈАБУЧКИ пут, продајем
грађ. плац. 069/213-97-
37. (2130228)

КУЋА 60 м2, сређена, 2
ара, стара Миса, 17.000
евра. 063/751-67-02.
(230196)

КУЋА 70 м2, 3 ара,
22.000 евра, стара Ми-
са. 063/751-67-02.
(230196)

ПЛАЦ 15 ари и започета
кућа 100 м2, вода, стру-
ја, 55.000 евра, Карау-
ла. 063/751-67-02.
(230196)

КУЋА, Омољица, 120 м2,
28 ари, модеран распо-
ред, гаража, централно.
064/961-00-70.
(2302039

КУЋА трособна, Стрели-
ште, 11 ари, сређена,
грејање, 45.000. (661),
„Весна 2”, 066/937-00-
13. (230190)

ВЕЛИКИ избор кућа, све
локације. „Гоца 013”,
063/899-77-00. (230188)

ДВЕ одвојене стамбене
јединице са гаражом и
грејањем. Повољно.
064/124-48-15. (230261)

ПРОДАЈЕМ један хектар
земље између Сефкери-
на, Црепаје и Дебељаче.
064/163-07-66. (230172)

МАРГИТА, плац 6.5 ари
са кућом, 26.000, дого-
вор. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(230143)

ПЛАЦ на Кудељарском
насипу, повољно, хитно.
063/724-13-90. (230152)

ПРОДАЈЕМ кућу у Пан-
чеву у непосредној бли-
зини основне шоле, до-
ма здравља, вртића, ло-
кал у приземљу.
064/125-35-11. (230154)

ПРОДАЈЕМ плац на Но-
восељанском путу.
064/199-00-62. (230167)

ВОЈЛОВИЦА, 119 м2, на
11 ари, 26.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (230163)

КАРАУЛА 43 м2, на 100
ари, 41.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (230163)

КУДЕЉАРСКИ насип,
стара кућа, 40 м2, на
29,3 ара. 064/348-05-68.
(230163)

ПРОДАЈЕМ њиву у Вој-
ловици, 44 ара, дозво-
љена градња. Тел.
064/256-35-40. (230135)

ЦЕНТАР, кућа за руше-
ње, близина три школе,
2,2 ара, 35.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(230145)

ПОЧЕТАК Војловице,
лепа, 115 м2, два стана,
7.5 ара, 36.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(230145)

ПРОДАЈЕМ две куће у
Банатском Брестовцу.
Тел. 064/143-64-35.
(230250)

КУЋА, 120 м2, на 6.5
ари, центар Качарева.
065/820-90-15. (230255)

ПЛАЦ 8 ари, Новосе-
љански пут, 200 м од
„Кутка”. 064/808-72-51.
(230251)

КУЋА, центар, комплет-
но сређена, 180 м2,
95.000, евра. 060/034-
31-11. (230258)

ДЕО салонске куће,
Максима Горког 29,
комплетно сређена, 87
м2, 58.000 евра.
063/142-31-62. (230258)

ПРОДАЈЕМ стан на Со-
дари, 37 м2, II спрат, ЦГ,
лифт, повољно.
064/866-20-78, 
063/737-62-52. 
(4685)

УЖИ центар, станови 53
-120 м2, 600 – 850
евра/квадрат са ПДВ-
ом. 063/323-584.
(228184)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
једнособан за двособан
стан на Стрелишту.
069/151-49-52. (229358)

ПРОДАЈЕМ стан на Ко-
тежу 2, 84 м2, VI спрат.
065/398-98-99. (229488)

ПРОДАЈЕМ стан 65 м2,
27.000 евра, центар,
зграда. 064/958-33-21.
(228983)

СТАН, 65 м2 и гаражу,
ново, Ул. Таковска.
063/342-220, 063/701-
19-77. (229654)

СТАН, нова Миса, близу
школе, 52 м2, власник.
062/485-502, 063/310-
822. (229662)

ДВОРИШНИ једнособан
стан са грејањем и ба-
штом, продајем, 12.000.
062/885-43-20. (229499)

КОТЕЖ 2, 68,46, укњи-
жен, двоипособан, угра-
ђен плакар, подрум,
41.000  + ПДВ, централ-
но, бојлер, близу бео-
градског пута. 013/317-
565, 062/860-79-71.
(229901)

СТАН, 40 м2, нова Миса,
реновиран, одмах усе-
љив, 17.500 евра.
064/668-97-77.
(2299409)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
66 м2, IV, 32.000, дого-
вор. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-
56-09. (229946)

КОТЕЖ 1, двособан, 61
м2, II, 32.000, договор.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-56-
09. (229946)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
80 м2, II,38.000, дого-
вор. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-
56-09. (229946)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 60 м2, Стрелиште,
ЦГ. 065/824-39-44,
064/170-57-10. (и)

КОТЕЖ 1, двоипособан,
реновиран, две терасе,
гаража. 064/914-73-00.
(229977)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
Котеж 1. 064/235-69-32.
(2299967)

ПРОДАЈЕМ стан у цен-
тру, 55 м2, II спрат, гас,
власник. 063/337-895.
(229968)

ПРОДАЈЕМ у центру гра-
да станове у завршној
фази. 060/634-01-26. 

ПРОДАЈЕМ на новој
Миси, две усељиве ета-
же + подрум и тавански
простор, зидано циглом,
ПВЦ, 42.000 евра, може
замена за мањи стан.
060/821-15-87. (230004)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Котежу 1, 32 м2,
ЦГ, власник. 063/822-
87-67. (229007)

СОДАРА, војне, двоипо-
собан, 43.000; Доситеје-
ва, троипособан, 56.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48. 
(230014)

СОДАРА, двособан,
27.000; трособан,
39.000; Ж. Зрењанина,
двоипособан, 33.000.
(396), „Лајф”, 061/662-
91-48. (230014)

ТЕСЛА, 35 м2, II, 22.500;
Стрелиште, 23 м2,
13.000; 7. јули, 39 м2,
17.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (230014)

ИЗНАД СДК-а, двоипо-
собан, 52.000; Карађор-
ђева троипособан,
62.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (230014)

СТРЕЛИШТЕ, леп трои-
пособан, 50.000; поче-
так Тесле, 110 м2,
75.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (230014)

САЛОНСКИ, 114 м2,
62.000; 86 м2, 39.000,
104 м2, 50.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(230014)

ЈЕДНОСОБНИ, Стрели-
ште, 34 м2, 21.500; Те-
сла, 19.000. (324), „Ме-
диа”, 315-703, 064/223-
99-20. (230032)

СТРЕЛИШТЕ, 49 м2,
двособан, одличан,
22.000. (324), „Ме-
диа”,315-703,  064/223-
99-20. (230032)

ТЕСЛА, 57 м2, двособан,
ТА, II, тераса, 30.000.
(324), „Медиа”,315-703,
064/223-99-20. 
(230032)

ДВОСОБНИ, Содара,
ЦГ, први спрат, 24.000,
замена. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(230032)

ДВОИПОСОБАН, Тесла,
изузетно, сређен, ТА,
АЛУ столарија, две тера-
се, ЕГ, кухиња, усељив
одмах. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(230032)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
двострано орјентисан,
36.000, 36.000, договор.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(230032)

СТРОГИ центар, двосо-
бан, ТА, III спрат, усе-
љив, одмах. (470), „Ди-
ва”, 345-534, 064/246-
05-71. (230032)

ТЕСЛА, стан трособан,
повољно. Тел. 251-71-
10, мобилни: 063/829-
17-54. (230052)

МЕЊАМ стан у Сомбо-
ру за стан у Панчеву, 45
м2, продајем астраган
бунду. 065/519-33-21.
(230047)

ХИТНО, Содара, двои-
пособан, 66 м2, ВП, те-
раса, ЦГ, добра зграда.
(679), 332-031, 063/836-
23-83. „Трем 01.
(230027)

ХИТНО, Стрелиште, 2.0,
58 м2, ЦГ, V, лифт, тера-
са, 31.000. (679), 332-
031, 063/836-23-83.
„Трем 01. (230027)

ВОЈНА ЗГРАДА, троипо-
собан, ЦГ,  добра згра-
да, 56.000. (679), 332-
031, 063/836-23-83.
„Трем 01. (230027)

ТЕСЛА, троипособан,
ЦГ, III, 63.000. (679),
332-031, 063/836-23-83.
„Трем 01. (230027)

ТЕСЛА, 62 м2, ЦГ, ВП,
тераса, 33.000. (679),
332-031, 063/836-23-83.
„Трем 01. 
(230027)

СОДАРА, 57 м2, ЦГ, VII,
27.000, 37 м2, II, ЦГ,
23.000. (679), 332-031,
063/836-23-83. „Трем
01. (230027)

ТЕСЛА, новоградња, 50
м2, 75 м2, нижа спрат-
ност, 700 евра/м2. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (230025)

ТЕСЛА, двособан, 47 м2,
III, ТА, 23.000. (188),
„Una Dal li”, 
064/255-87-50. 
(230025)

СТРЕЛИШЕ, трособан,
74 м2, ЦГ, 34.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (230025)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
61 м2, усељив, 31.500.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. 
(230025)

СОДАРА, једноипосо-
бан, 45 м2, V, договор.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (230025)

НОВА МИСА, близу
школе, 47 м2, I, договор.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (230025)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Котеж 1, без по-
средника. 061/158-55-
96. (230084)

КОТЕЖ 1, двособан, 61
м2, III, ЦГ, 33.000, дого-
вор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(230084)

ЦЕНТАР, двоипособан,
64 м2, ТА, III, тераса,
35.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(230084)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
85 м2, новија градња,
VII, 41.000. (677), „Ни-
шић”, 362-027, 
064/206-55-74.
(230084)

КОТЕЖ 1, једноипосо-
бан, 46 м2, I, тераса,
27.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(230084)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 32 м2 +  тераса, V,
ЦГ, 21.000. (677), „Ни-
шић”, 362-027, 
064/206-55-74.
(230084)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
57 м2,  VII, две терасе,
28.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(230084)

КОТЕЖ 1, трособан,
други спрат, Радова
зграда, 38.500. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(229(230084)738)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
55 м2, ВП, ЦГ, тераса,
подрум, 27.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (230084)

СТРЕЛИШТЕ, 30 м2, ВП,
ЦГ, тераса, одмах усе-
љив, 18.500.(677), „Ни-
шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (230084)

ПЕНЗИОНЕРИ! Стручно
саветовање, доживотно
издржавање, купопро-
даја некретнине са ва-
шим плодоужитком.
Консалтинг тим „Елпис”
удружења, Мите Топа-
ловића 6. 061/324-40-
85. (230104)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
20 м2, Ул. М. Пијаде 43.
063/728-36-78. 
(230109)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
зграду, 1.700 м2, погод-
на за старачки дом, хо-
тел. 060/312-90-00.
(230117)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, двориште,
гаража, укњижен.
064/938-41-99. (230124)

МАРГИТА, новији, 60
м2, трособан, поткро-
вље, II, плин, 30.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (230132)

КОТЕЖ 1, једноипосо-
бан, 45 м2, ВП, ЦГ,
27.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (230132)

ТЕСЛА, леп двоипосо-
бан, 68 вм, I, TA, 37.000,
договор. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(230132)

КОТЕЖ 2, двособан, 58
м2, II, 31.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(230132)

ОСЛОБОЂЕЊА, леп
дворишни двособан, 50
м2, 1/1, 21.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(230132)

МИСА,  леп једнособан,
37 м2, II, велика тераса,
20.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901.  (230132)

САМАЧКИ, ВП, 17 м2,
ЦГ, комплет реновиран,
прелеп, 13.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-
58.  

СТАН 45 м2, Котеж 2,
Кикиндска, IV спрат, ЦГ,
усељив. 063/272-152.
(230128)

ПРОДАЈЕМ стан, 70 м2,
Тесла, 520 евра/ква-
драт. 062/702-280. (230)

КОТЕЖ 1, 45 м2, леп
распоред, 27.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (230009)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
69 м2, 37.000, одличан.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(230009)

ТЕСЛА, 40 м2, ЦГ, ВПР,
26.500. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15. 

СТРЕЛИШТЕ, двособан
комфоран, 61 м2,
31.000, договор. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.(230009)
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ТЕСЛА, двоипособан, 63
м2, 37.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15.(230009)

ТЕСЛА, двоипособан, 69
м2, 45.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15.(230009)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, 27.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (230009)

ТЕСЛА, троипособан, 79
м2, 49.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (230009)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 43 м2, 23.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(230009)

ТЕСЛА, гарсоњера, 23
м2, 10.000.  (238), „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15. (230009)

СТРЕЛИШТЕ , трособан,
72 м2, II, ЦГ, 40.000; 62
м2, 33.000. (300), „Ћур-
чић”, 362-816, 063/803-
10-52. (230143)

СТРЕЛИШТЕ, гарсоње-
ра, 23 м2, 12.500; Са-
мачки, 17 м2, 11.500.
(300), „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(230143)

СОДАРА, једнособан,
37 м2, 23.000; двособан
57 м2, 26.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (230143)

ТЕСЛА, двособан, 51 м2,
25.000; једноипособан,
39 м2, 24.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (230143)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 34 м2, III, ЦГ,
23.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(230143)

КОТЕЖ 2, једноипосо-
бан, I, 51 м2, ЦГ, 29.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(230168)

КОТЕЖ 1, Ослобођења,
једноипособан, V, лифт,
ЦГ, 26.500. (320), „Пре-
миер”, 352-489,
063/800-44-30. (230168)

КОТЕЖ 2, Моше Пијаде,
двособан, II, ЦГ, 35.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(230168)

СОДАРА, једнособан,
IV, 32 м2, ЦГ, 17.500.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(230168)

ЦЕНТАР, двособан,
IV/V, 56 м2, ЦГ,  33.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(230168)

ТЕСЛА, двособан, IV, 49
м2, ЦГ, 24.500. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. 
(230168)

ПОЧЕТАК Котежа, изу-
зетан трособан, 76 м2,
II, 53.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (230145)

СТРОГИ центар, двои-
пособан, 63 м2, V,
43.000; трособан, 74 м2,
VI, 45.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(230145)

ЦЕНТАР, сређен двори-
шни, 81 м2, трособан,
гаража, 33.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(230145)

ТЕСЛА, једнособан, 42
м2, III, ЦГ, сређен, усе-
љив, 22.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (230150)

КОТЕЖ 2, двособан, 63
м2, III, ЦГ, 32.000, дого-
вор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(230150)

НОВОГРАДЊА, Цара
Лазара, једноипособан,
48 м2 и трособни, 65 м2,
усељиви, до нове годи-
не. 063/274-951. (2301)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
60 м2, IV, ЦГ, лифт,
28.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(230150)

ЦЕНТАР, већи једносо-
бан, 47 м2, II, ЦГ, усе-
љив, 28.500, договор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01. 

ТЕСЛА, двоипособан, 57
м2, ВП, ТА, сређен,
35.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898. 

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
65 м2, I, ЦГ, одмах усе-
љив, 32.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(230150)

ДОСИТЕЈА Обрадовића,
четворособан, 83 м2, I,
ЦГ, 58.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(230150)
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КОТЕЖ 1, двособан, 59,
I, договор; једнособан,
40, 24.000. (338), „Јан-
ковић”, 348-025.
(230166)

СТРЕЛИШТЕ, гарсоње-
ра, 28, 12.500; двосо-
бан, ЦГ, 56, 28.000; Те-
сла, двособан, 54, I, TA,
25.000. (338), „Јанко-
вић”, 348-025. (230166)

ПРОДАЈЕМ стан, 57 м2,
Савска 14/27, власник,
солидан, 26.000.
060/321-53-60. (230178)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан стан, 58 м2,
сређен, близу школе.
Тел. 064/968-56-80. Хит-
но. (230176)

ЦЕНТАР, једноипосо-
бан, 47, гаража, 25.000;
шири центар,  једноипо-
собан, 46 м2, 20.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (230163)

КОТЕЖ, једноипособан,
45 + 12 м2, 24.000; јед-
ноипособан, 45 м2,
27.000. (097), 064/348-
05-68. (230163)

КОТЕЖ, једноипособан,
39 м2, 19.000; двособан
61 м2, 27.000. (097)
064/348-05-68. (230163)

КОТЕЖ, једноипособан,
50 м2, 28.000, једносо-
бан, 37 м2, 25.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (230163)

КОТЕЖ 1, Ослобођења,
56 м2, двособан, 36.000,
трећи спрат. (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (230163)

ТЕСЛА, једнособан, 27
м2, 16.000; двособан, 49
м2, 25.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68. 

ТЕСЛА, трособан, 69 м2,
38.000; двособан, 61 м2,
30.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68. 

СОДАРА, двособан, 56
м2, 26.500;  двособан 53
м2, 19.500. 097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(230163)

СОДАРА, двоипособан,
70 м2, 36.000; двоипосо-
бан, 75 м2, 40.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (230163)

МАРГИТА, новоградња,
двособан, 60 м2, двосо-
бан, 650 евра, са ПДВ-
ом. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. 
(230163)

СТРЕЛИШТЕ, двоипосо-
бан, 65 м2, 31.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. 
(230163)

ПРОДАЈЕМ нов стан, 21
м2, 11.000 евра, центар,
ЦГ, хитно. 064/551-78-
05. (230237)

ПРОДАЈЕМ нов стан, 52
м2, 22.000, Тесла.
064/551-78-05. (230237)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, са нуспросторија-
ма, без улагања. Тесла.
060/488-21-15. 
(230220)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Тесли. Тел.
061/223-98-41. (230227)

ПОТКРОВЉЕ, 50 м2, по-
ред Зелене пијаце и Ар-
хива, хитна продаја,
9.000 евра. 064/317-17-
54. (230210)

СТАНОВИ, Тесла, дво-
собни, 20.000; 29.000;
центар гарсоњера,
12.000. (661), „Весна 2”,
066/937-00-13. 
(230190)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
57 м2, 22.000, једносо-
бан 36 м2, 21.000; дво-
собан 55 м2, 25.000.
(661), „Весна 2”,
066/937-00-13. (230190)

ВЕЛИКИ избор станова,

све структуре, све лока-

ције. „Гоца 013”,

063/899-77-00. 

(230188)
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ЦЕНТАР, дворишни стан
46 м2, 18.000. „Гоца
013”, 063/899-77-00.
(230188)

КОТЕЖ, 39 м2, једносо-
бан, 20.000; 58 м2, дво-
собан, 30.000; 74 м2,
трособан, 43.000. „Гоца
013”, 063/899-77-00.
(230188)

ЦЕНТАР, 60 м2, двосо-
бан, 39.000; 74 м2, тро-
собан, 45.000. „Гоца
013”, 063/899-77-00.
(230188)

ЈЕДНОСОБАН, 35 м2, I
спрат, 21.000 евра, нова
Миса, усељив. 
063/751-67-02. 
(230196)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру
26 м2, на приземљу, Све-
тозара Милетића 91.
065/209-09-11. 
(230186)

НОВОГРАДЊА, троипо-
собан стан, продајем,
може замена за мањи,
доплата. 063/327-884.
(230224)

СТАН, 49 м2, новоград-
ња, укњижен, шири цен-
тар, двособан, 35.000.
061/572-93-17. (230254)

КУПУЈЕМО станове, ку-

ће на свим локацијама,

исплата одмах. „Трем

01”, 332-031, 063/836-

23-83. (230027)

КУПУЈЕМ мањи стан на
Котежу, ниже спратно-
сти, без посредника,
кеш. 
064/246-05-71, 
345-534, 320-969.
(230033)

ПОТРЕБНИ једнособни
и двособни стaнови на
свим локацијама. „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(230025)

ПОТРЕБАН већи опре-
мљен или реновиран
стан на Тесли. 063/670-
982. (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
уз депозит. 
064/842-92-11. (29980)

ИЗДАЈЕМ прелепу кућу
на главном путу, 130 м2,
са локалом 120 м2, Гра-
ничарска. 064/370-79-47. 
ИЗДАЈЕМ намештен
стан у Книћаниновој
улици, на Котежу 2.
063/334-703. (229668)

ИЗДАЈЕМ нов двособан
комфоран стан, зграда,
I, нова Миса. Тел.
063/801-09-85.
(1229541)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу, Содара, за учени-
ке и студенте. 064/439-
40-89. (229921)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, ТА, те-
лефон, Ул. Моше Пија-
де. 063/295-935.
(229941)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, двособан, у кући,
ТА грејање, близу
„Бранкове школе”.
063/248-729, 063/126-
92-77. (229943)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
собан стан на Стрели-
шту.  063/884-92-62,
061/175-87-71. (229949)

ЈЕДНОСОБАН, двори-
шни, намештен стан у
Горњем граду издајем.
343-300, 063/632-774.
(229948)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
собан стан са грејањем.
063/532-389. (229985)

ИЗДАЈЕМ двособан
комплетно намештен
стан, ТА грејање, шири
центар. 065/288-00-08.
(229947)

НАМЕШТЕН стан, 37 м2,
Содара, III спрат, усе-
љив 1. новембра.
062/801-35-61. 
(229950)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру, ТА,
70 евра. 069/113-00-73.
(229987)

СТРЕЛИШТЕ, преко пу-
та „Авив парка”, на ду-
же, издајем стан.
060/706-01-11. 
(229988)

ИЗДАЈЕМ комплет на-
мештен двособан стан,
Тесла, близу „Авива”.
062/600-365, 064/482-
18-14. (229989)

ИЗДАЈЕМ празан стан,
58 м2, насеље Пепељаре,
Максима Горког 39/а.
069/106-24-28. (229982)

ИЗДАЈЕМ кућу у Стар-
чеву, на главном путу,
повољно. 064/125-86-
86, 064/842-91-11.
(229984)

ИЗДАЈЕМ дворишну на-
мештену гарсоњеру код
Болнице, wi/fi, сателит-
ска. 060/023-08-54.
(229995)

ИЗДАЈЕМ собу запосле-
ним лицима, самицама.
064/988-99-10, 061/189-
00-93. (230003)

ИЗДАЈЕ се нова полуна-
мештена дворишна ку-
ћа, 50 м2, на дужи пери-
од. 065/865-66-70,
013/334-827. (230006)

СТАН, нова Миса, идеа-
лан за самце, намештен,
близу „беовоза”.
013/370-033, 064/207-
19-88. (229994)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан стан на Миси, Ја-
дранска 46. 063/728-36-
78. (229994)

ПОВОЉНО, издајем на-
мештен мањи стан-гар-
соњеру. Ужи центар.
063/810-92-39.

НАМЕШТЕН једносо-
бан, Котеж 1, кабловска,
грејање, погодан за сам-
це, студенте. 
064/228-98-90. 
(229994)

ИЗДАЈЕМ једнособан,
комфоран стан на Стре-
лишту. 060/721-21-04.

ИЗДАЈЕМ новију кућу
120м2 са окућницом у
центру Старчева.
063/502-211.

ИЗДАЈЕМ стан, стара
Миса. 060/011-96-66.

ПОТРЕБАН полунаме-
штен једно-или једнои-
пособан, стан са ЦГ.
361-575, 063/712-99-63.

НАМЕШТЕН једнособан
стан, 30 м2, код хотела
Тамиш, 70 еура.
064/122-48-07.

ИЗДАЈЕМ празан стан
58 м2 плус подрум. На-
сеље Пепељаре.
069/166-24-28.

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан 50 м2, Котеж 1.
064/545-55-81.

ЈЕДНОСОБАН комфо-
ран, намештен, I спрат,
зграда близу центра.
063/890-90-60, 681-235.

ИЗДАЈЕМ кућу на Стре-
лишту. 065/899-97-70.

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли,
централно грејање,
лифт. 064/439-60-07.

ИЗДАЈЕМ празан једно-
собан, комфоран стан,
клима, SBB, Котеж 2.
064/672-11-74.

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Котежу 1, ЦГ. 063/717-
12-79, 062/144-72-46.

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан, ЦГ грејање,
Котеж 1. 065/975-00-20.
(230138)

У САМАЧКОМ издајем
комплетно намештену
гарсоњеру, самцу, 80
евра. 065/353-07-57.
(230134)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
у центру града. 063/719-
42-71. (230133)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан стан на Миси, Ја-
дранска 46. 063/728-36-
78. (230109)

ПОВОЉНО, издајем на-
мештен мањи стан,гар-
соњеру. Ужи центар.
063/810-92-39. 
(230063)

НАМЕШТЕН једносо-
бан, Котеж 1, кабловска,
грејање, погодан за сам-
це, студенте. 064/228-
98-90. (230067)

СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ



ИЗДАЈЕМ једнособан,
комфоран стан, на
Стрелишту. 060/721-21-
04. (230070)

ИЗДАЈЕМ новију кућу,
120 м2 са окућницом, у
центру Старчева.
063/502-211. (230074)

ИЗДАЈЕМ стан, стара
Миса. 060/011-96-66.
(230079)

ПОТРЕБАН полунаме-
штен једнособан или
једноипособан, стан са
ЦГ. 361-575, 063/712-
99-63. (230083)

НАМЕШТЕН једнособан
стан, 30 м2, код хотела
„Тамиш” 70 еура.
064/122-48-07. (230089)

ИЗДАЈЕМ празан стан,
58 м2 плус подрум. На-
сеље Пепељаре.
069/166-24-28. (230092)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан 50 м2, Котеж 1.
064/545-55-81.(230041)

ЈЕДНОСОБАН комфо-
ран, намештен, I спрат,
зграда близу центра.
063/890-90-60, 681-235.
(230043)

ИЗДАЈЕМ кућу на Стре-
лишту. 065/899-97-70.
(230023)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли,
централно грејање,
лифт. 064/439-60-07.
(230048)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
собан, комфоран стан,
клима, SBB, Котеж 2.
064/672-11-74. (230058)

НАМЕШТЕНА гарсоње-
ра, централно, каблов-
ска, нова градња, шири
центар, повољно.
063/809-34-18. (230256)

ИЗДАЈЕМ собу у вили,
ученицима. 064/245-15-
97, 065/235-14-68. 

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, нова Миса, Тимоч-
ка 32. 013/371-635,
064/297-81-68, 064/993-
71-74. (2130241)

ИЗДАЈЕМ стан на новој
Миси, ЦГ, 70 м2.
064/570-64-57. (230248)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан стан у новијој кући.
064/130-36-02. (230181)

ИЗДАЈЕМ леп, топао ма-
ли једнособан намештен
стан једној особи, цен-
тар. 063/124-10-18.
(230162)

ДВОСОБАН намештен
стан, на Стрелишту, ЦГ,
IV спрат. 069/405-40-66.
(230161)

ИЗДАЈЕМ мањи двори-
шни стан за самце или
ученике. Тел. 013/331-
827. (230234)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, Тесла, централно
грејање, клима.
062/170-13-19. (230230)

ИЗДАЈЕМ мањи стан на
новој Миси, намештен,
80 евра. 063/700-70-63.
(230219)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру и већи стан
намештен, у центру.
060/040-48-11. (230221)

ИЗДАЈЕМ полунамеште-
ну гарсоњеру на Котежу
1. Тел. 064/420-77-46.
(230209)

ИЗДАЈЕМ собу, шест
месеци унапред, Краље-
вића Марка 9, Панчево.
063/811-73-75, 063/152-
48-36. (230202)

ИЗДАЈЕМ или продајем
старију кућу са двори-
штем, Козарачка улица.
Тел. 064/959-42-79.
(230195)

ИЗДАЈЕМ прелеп локал
у Тржном центру „Тру-
бач”. 064/370-79-47.
(229484)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор, 150 м2, Браће Јо-
вановић 10. 060/157-73-
66. (229602)

ИЗДАЈЕМ локал 45 м2, у
центру Панчева.
060/333-52-60. (229851)

ПОТРЕБАН простор 150
-300 м2, купујем, из-
најмљујем градски део,
села не. 062/140-67-16.
(229679)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал, Тржни центар
„Трубач”, 21 м2, призе-
мље. 063/751-07-79, од
18 сати. (229937)

ИЗДАЈЕМ локал, Стре-
лиште, за све намене,
заштићен металним ро-
летнама. 064/959-98-83.
(229933)

ИЗДАЈЕМ локал 36 м2,
Лава Толстоја 39.
062/823-58-94. (229900)

ИЗДАЈЕМ локал 26 м2,
клима, ве-це, судопера,
расвета штедиша, вели-
ки излог, керамички
под, тенда. Ж. Зрењани-
на 29. 062/193-72-86,
063/771-42-95. (229970)

ИЗДАЈЕМ локал на Зе-
леној пијаци. Тел.
063/808-58-16. (229997)

ИЗДАЈЕМ локал, центар,
70 м2, грејање, телефон,
клима, роло, аларм, 300
евра. 060/456-465.
(230252)

ХИТНО продајем разра-
ђен локал у Банатском
Карловцу, преко пута
школе. 063/367-750.
(230255

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
трафику у центру, по-
вољно. 066/377-351.
(228892)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал на Зеленој пијаци.
064/116-38-83. (230139)

ПРОДАЈЕМ пословни
простор 52 м2, ТЦ Змај
Јовина 2. 060/562-62-
96. (230106)

ЛОКАЛ поред Дома
омладине, 80 кв, 120
евра месечно. 064/317-
17-54. (230210)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
пословни простор, 450,
800 м2. 060/312-90-00.
(230117)

НА ПРОДАЈУ продавни-
ца здраве хране у раду.
062/658-100. (230118)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
В. П. Бојовића 19, до
улице. 063/314-803.
(230119)

ПРОДАЈЕМ разрађен
објекат за смештај, 450
м2, у центру. 060/312-
90-00. (230117)

ИЗДАЈЕМ локал код
„Максија”, 27 м2.
065/464-35-38. (230117)

ПОТРЕБНА озбиљна же-
на за негу и послове око
баке (4 дана – 24 сата,
викенд слободан првих
месец дана). 064/871-
59-21. 

ПОТРЕБНЕ старије жене
сликару за позирање,
300дин/сат. 064/967-66-
49.(СМС)

АУТО-ПЕРИОНИЦА
„Антика” тражи раднике
са искуством. Тел.
061/808-68-25. (228803)

ЋЕВАБЏИНИЦИ у цен-
тру града потребне рад-
нице за роштиљем.
063/834-88-10.
(2296919

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне
раднице за роштиљ и у
кухињи. 063/897-55-04.
(229690)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ по-
требан перач. 063/865-
27-76, „Flash VB”.
(229938)

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад у брзој храни.
063/830-10-06. (229957)

ПОТРЕБНА жена за рад,
са искуством у обућар-
ској или ташнерској ин-
дустрији. 066/931-70-
85. (229904)

МАСЕРКА, релакс, пар-
цијална и антицелулит.
Тел. 062/817-17-31.
(230065)

ПОТРЕБАН тапетар, та-
пацирање намештаја,
Панчево. 060/600-14-
52. (230110)

ПОТРЕБНА девојка за
рад у кафићу. 061/236-
32-87, 060/319-05-77.
(230071)

ПРИВАТНОЈ апотеци у
Панчеву потребан фар-
мацеутски техничар.
060/353-99-20. (230069)

ПОТРЕБНА радница за
ибердек и ендлерицу са
искуством. 064/127-57-
01. (230075)

ПОТРЕБНИ молери, фа-
садери са искуством, за
стални радни однос
фирми „En ter cen tar
013”. 065/228-78-66. 
en ter cen tar@g mail.co m

(230030)

ПОТРЕБАН конобар или
конобарица у Винарији
„Ђурић”, Максима Гор-
ког 71. 063/329-340.
(230061)

CAF FEU „Петица”, код
Аутобуске станице, по-
требне раднице у кафи-
ћу. 064/997-79-09.
(223107)

КИОСКУ брзе хране
„Gril Bum”потребно осо-
бље за рад. 064/323-92-
77 (код Кеве). (230115)

ПОТРЕБНЕ девојке за
рад новоотвореном ка-
зину „Co lo se um ga me”.
CV са фотографијом
слати на
bo jan976@ic loud.com
069/220-27-07. (230021)

ПОТРЕБАН мушко-жен-
ски фризер, фризер-
ском салону. Тел.
061/320-68-38. (230127)

ПОТРЕБАН кувар.
064/126-83-53. (230131)

ПОТРЕБАН помоћни
радник за рад у штампа-
рији. Предност познава-
ње рада на рачунару.
063/295-789, од 16 до
20 сати. (230260)

ПОТРЕБНО особље за
рад у производњи пека-
ре, није потребно иску-
ство. CV послати на
mail: pe ka ra smi lja -
nic@mts.rs  или донети у
локал, Ул. Иве Курјачког
87. (230253)

ПОТРЕБАН комерција-
листа са искуством.
013/377-230, 064/643-
41-22. (230173)

ПОТРЕБНЕ раднице са
искуством на индустриј-
ским машинама за ши-
вење. 061/721-54-11.
(1230174)

ФРИЗЕРКА са иску-
ством потребна мушко-
женском фризерском
салону. 065/521-72-87.
(230235)

ПОТРЕБАН возач са ис-
куством Б и Ц категори-
је, познавање Београда.
062/311-651. (230213)

ПОТРЕБНИ возачи са Б
и Ц категоријом.
066/377-351. (229892)

ПОТРЕБНЕ девојке за
рад у кафићу, одлични
услови, пријава.
062/195-99-39.
(2302059)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ
„Дача” потребан радник
са искуством, могућност
солидне зараде.
063/508-090. (230208)

КРЧМА „Шареница”
тражи озбиљне коноба-
рице. 064/349-93-43.
(230212)

ПОТРЕБАН варилац,
стругар и бравар са пет
година искуства.
064/640-32-85, од 8 до
15 сати. (230200)

ДАЈЕМ часове гитаре,
повољно. 063/846-60-
81. (СМС)

ПОПРАВЉАМО, уграђу-
јемо ПВЦ и АЛ столари-
ја, ролетне, комарници,
стаклорезачке услуге.
060/545-34-04. (228648)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање во-
де, канализације, каби-
на, славина, бојлера, ко-
тлића. 063/836-84-76.
(226093)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и ка-
љевих пећи. 063/155-85-
95. (228693)

МОЛЕРСКИ радови.
Мајстор Неша. 069/444-
23-76. (228229)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купа-
ње и нега болесника.
063/737-59-60. (229360)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
бојлера, шпорета, инди-
катора, разводних та-
бли, инсталација. Мића,
064/310-44-88. (228491)

АЛУ ПВЦ столарија, ро-
летне, венецијанери, ко-
марници, уграђујем, по-
прављам гуртне.
064/181-25-00.
(2291559)

АЛУ-ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, вене-
цијанери, тракасте заве-
се, уграђујем, попра-
вљам. 063/882-25-09.
(229115)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
влажних кућа, машин-
ски сечемо влажне зи-
дове, гаранција. Тел.
060/691-01-13. (229077)

ЧАСОВИ, основе елек-
тротехнике, професор
са искуством. 062/801-
97-58. (228418)

БАШТЕ орем и култиви-
рам. 063/855-92-70. 

АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, из-
давање 10 евра дан, по-
зовите. 064/235-08-15.
(229697)

ШАМОТИРАМ шпорете
за ложење, пећи, чистим
каљеве пећи, димњаке.
064/437-64-33. (229951)

МАТЕМАТИКА, часови
(основци и средњошкол-
ци). Искусна дипломи-
рана професорка мате-
матике. Центар.
343-370. 
(229912)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање сто-
ларије, пензионерима
попуст.  065/557-81-42,
013/235-78-82. (229911)

ПАРКЕТ и ламинат, по-
ставка, хобловање и ла-
кирање. 061/314-90-18,
601-892. (229918)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зида-
ње, реновирање крово-
ва, замена поломљених
црепова, бетонирање,
кречење. 063/865-80-49.
(229925)

ЧАСОВИ енглеског и не-
мачког, за све узрасте,
пословни енглески, пре-
води. 064/486-05-98.
(229926)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером сва-
ко дрво које вам смета.
063/369-846. (229927)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часо-
ви. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (229932)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољни-
је. 065/361-13-13.
(229935)

НЕГОВАЛА бих старе,
болесне особе у попо-
дневним часовима.
013/377-321, 063/234-
857. (229960)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правка старе, уградња
нове инсталације, ма-
шинска одгушења сани-
тарија. 062/382-394.
(229961)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
фарбање столарије, чи-
сто квалитетно, повољ-
но. 063/864-67-16,
061/288-20-19. (229993)

МАТЕМАТИКА, стати-
стика, физика, инфор-
матика, могућност ме-
сечног плаћања. Профе-
сор. Центар, 353-569,
066/405-336, 061/603-
94-94.  (229991)

ДУБИНСКО прање на-
мештаја, аутомобила,
тепиха, керхер, кирби.
Наташа, 361-474,
066/361-474, 060/361-
47-41. (229998)

ПОПРАВКА: столарија,
браварија, санитарије,
монтажа бојлера, шпо-
рета, грејача. Слободан.
063/865-80-74. 
(230002)

ТЕРАПЕУТСКА, релакс
масажа, медицински и
естетски педикир. Ја-
смина. 013/351-907,
061/308-95-86. 
(230125)
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ДРУЖЕЊЕ и масажа за
госпође. 064/069-72- 45.
(СМС)

МАСЕРКА потребна за
релакс, опуштајућу ма-
сажу. Позив или СМС,
061/298-96-69. (228751)

СПОРТСКИ тип, 66, ду-
хован, духовит, тражи
пристојну жену до 60.
069/654-780. (229972)

ДЕВИЗНИ пензионер,
ситуиран, 64 познанство
шланг даме до 52.
061/167-77-46. (229931)

МУШКАРАЦ, 55 година,
материјално обезбеђен
жели да упозна жену или

девојку до 40 година,
ради дружења, излазака.
Звати око 21 сат.
013/352-203. (230146)

СИТУИРАН пензионер,
70 година, жели познан-
ство госпође ради засни-
вања брака. 251-77-15,
060/150-17-15. (230223)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, по-
вољно. 063/709-44-97.
(229953)

ОЗБИЉНА, искусна же-
на чувала би старе осо-
бе или децу. 064/259-
90-80. (230129)

БРАВАРИЈА, надстре-
шнице, ограде, терасе,
врата, капије, рукохва-
ти, роштиљи по мери,
врло повољно. Тел.
060/140-54-44, Дуле.
(230013)

СТОЛАРСКЕ и бравар-
ске услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-
20-03. (230019)

РАДИМО све физичке
послове, рушења, разби-
јање бетона, ископи, од-
ношење ствари, утовари,
обарање стабала.
064/122-69-78. (4685)

КОШЕЊЕ траве, шибља,
обарање стабала, одно-
шење ствари, чишћење
тавана, подрума, итд.
060/035-47-40. (4685)

ПОПРАВКА кровова и
осталих грађевинских
радова. 013/361-601,
064/866-25-76. (239123)

МАТЕМАТИКА, часови
за основце. 060/676-36-
37. (230085)

ЕЛЕКТРИЧАР ради ин-
сталације, поправља
старе, замена грејача и
остале поправке.
060/521-93-40. (230088)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
адаптације купатила,
славине, одгушење кана-
лизације одмах.
063/269-173. (230028)

ЕНГЛЕСКИ и српски
основцима и средњо-
школцима. Успешно ду-
гогодишње искуство.
343-749. (230029)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке,
израде инсталација, ин-
дикатори, бојлери, купа-
тила, итд. Тел. 061/132-
85-43, 062/271-661.
(230004)

ВОДОВОДНЕ инстала-
ције за пнеумо-системе,
све за купатило, санита-
рије. 060/550-96-00.
(230057)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушења канализације,
адаптације купатила, за-
мена вирбли, водокотли-
ћа, бојлера, монтажа
туш-кабина, сервис по-
вољно, одмах. 377-930,
064/586-85-39. (230059)

МОЛЕРАЈ, фасаде, сто-
ларија, гипс, обраде око
прозора, комплетне
адаптације. 063/893-39-
94. (230024)

ФРЕЗИРАЊЕ баште, се-
чење дрвећа, вађење па-
њева, крчење и кошење.
064/196-17-32. (230183)

СВЕ врсте физичких по-
слова: утовар/истовар,
селидбе, сечење, цепа-
ње, дрва, копање, одвоз
шута, непотребног наме-
штаја, чишћење подру-
ма, тавана, шупа и слич-
но. Дејан. 065/440-97-
00, 061/626-14-50, 341-
571. (230263)

КЕРАМИЧАР, повољан и
квалитетан и молер тра-
жи посао. 061/203-70-
87. (230257)

СТУДЕНТ математичког
факултета држи часове
математике. Долазим.
060/052-28-34. (230258)

РОЛЕТНЕ, венецијане-
ри, тракасте завесе,  ко-
марници. 065/337-04-
09, 013/370-409.
(230148)

ХАУЗМАЈСТОР, сви по-
слови у кући и стану.
061/692-10-14. (230155)

ХАУЗМАЈСТОР у вашем
стану, кући, долазим по
позиву. 063/717-12-26.
(230156)

ХОБЛОВАЊЕ и фугова-
ње, поправка и лакира-
ње паркета. 064/341-79-
60, 065/543-21-53.
(230164)

РЕЗЕРВИШИТЕ орезива-
ње воћака на време.
069/130-35-91. (230239)

ОРЕМ и фрезујем ба-
ште, малим трактором.
064/163-58-85, Дуле.
(230224)

ТАПЕТАР који пресвла-
чи намештај, са иску-
ством, тражи посао.
064/120-77-64. (230214)

ЗАМЕНА црепа, поправ-
ка крова, чишћење олу-
ка. 065/535-24-56.
(230191)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута малим и
великим кипером.
064/664-85-31, 013/342-
338. (СМС)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с ду-
гогодишњим искуством
из Дебељаче, с матери-
јалом или без њега. Но-
ле (имам и паркет),
013/665-220, 063/847-
74-38. 

ПРЕВОЗ песка, шљунка,
сејанца, ризле, мањим и
већим камионом.
064/648-24-50. (227659)

УТОВАР и превоз шута,
рушење објеката, најпо-
вољније у граду.
064/648-24-50. (227659)

СЕЛИДБЕ 1.000, попуст
ванградске, радници.
064/482-65-53. (227653)

ПРЕВОЗ песка, шљунка,
сејанца, ризле, мањим и
већим камионом.
064/648-24-50. (227659)

УТОВАР и превоз шута,
рушење објеката, најпо-
вољније у граду.
064/648-24-50. (227659)

СЕЛИДБЕ 1.000, попуст
ванградске, радници.
064/482-65-53. (227653)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, по-
вољно. Вук. 064/176-91-
85, 063/278-117,
013/365-051. 
(228972)

СЗР „МАКИ”. Паркет:
постављање свих врста
паркета, хобловање, по-
лирање и лакирање. Ду-
гогодишње искуство.
063/822-94-82,
063/865-45-31. 
(228341)

ПОВОЉНО! Превоз ро-
бе, селидбе комбијем,
цена по договору.
064/147-14-77, 013/311-
514. (228254)

КАМИОНСКИ превоз до
два кубика, 1.300 дина-
ра, песак, шљунак.
062/355-154. (229043)

РАДИМО зидање, бето-
нирање, поправка ста-
рих, нових кровова, фа-
саде. 013/664-491,
063/162-53-89.
(2294269)

БАЛТОКАД када, обно-
ва глазуре, пластифици-
рање, 28 година с вама,
гаранција. 
www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-
30-18. (229033)

СЕЛИДБЕ и превоз друге
робе. Панчево, даље, це-
на договор. 013/366-
843, 063/193-22-29.
(229704)

КОМБИ превоз робе и
селидбе, грађевински
материја, шут. Слобо-
дан. 064/348-00-08,
062/850-36-58. (229625)

ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјал-
ним машинама, може
преко рачуна. „Ac qua”,
062/532-346. (229628)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче,
мешалице за бетон.
064/351-11-73. (229928)

СЕРВИС телевизора,
продаја половних, елек-
тричар, ауто-електричар
разних електро уређаја.
063/800-01-96. (229914)

КИРБИ, дубинско усиса-
вање и прање возила,
тепиха и намештаја.
„Гоша”, 064/338-49-78.
(229971)

ИСКОПИ мини багером
на свим теренима.
064/648-24-61. (229999)

ПРЕВОЗ малим кипером
до 20 м³, повољно (про-
лаз на 2,2 метра).
064/648-24-61. (229999)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење канализације,
купатила, адаптације,
поправке, замене.
013/331-657, 063/777-
18-21, 064/495-77-59. 

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
Србији с комбијима, ка-
мионима, екипа радни-
ка, кутије, фолија за за-
штиту намештаја, 0-24,
сваког дана и недељом.
Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање
могуће чековима и пре-
ко рачуна. Борис.

013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bom bon cicb@gmail.com,
www.se lid be pan ce vo-bo -
ris.se r.rs . (230031)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, комбијем и ка-
мионом, Војводина, Ср-
бија, са или без радни-
ка.  013/352-536,
063/253-028, 064/444-
66-74.(230031)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис – комбијима,
камионима, професио-
нално, екипа радника,
све релације по Србији,
откуп намештаја.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
(230031)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монта-
жа, демонтажа, пакова-
ње ствари, кутије за па-
ковање, фолија за за-
штиту намештаја. Сели-
те се без стреса!!! Бо-
рис, 013/352-536,
063/253-028, 
064/444-66-74. 
bom bon cicb@gmail.com
, www.se lid be pan ce vo-
bo ris.se r.rs . (230031)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без рад-
ника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
(230031)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп наме-
штаја. Иван. 063/107-
78-66. (230031)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче, кли-
ме, шпорете, бојлере,
поправљамо квалитетно
са гаранцијом. „Фриго-
техник”, 361-361,
064/122-68-05. (230153)

РОЈАЛ МГ, ролетне, ко-
марници, венецијанери,
све завесе, тенде, хар-
мо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351-
498. (230081)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење купатила и кана-
лизације, водоводне
адаптације, замена вир-
бли, батерија, вентила и
санитарија, све за воду,
0-24, пензионерима екс-
тра попуст, долазим од-
мах. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/317-
26-33. (230046)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем
већ од 1.500 динара. 0-
24 сата. Ми смо ту због
вас. 064/334-85-64,
063/811-98-32, Попо-
вић. (230073)

ПРЕВОЗИМ кипером,
повољно: песак, шљунак,
сејанац, ризлу, одвозим
шут. 064/354-69-94. 

ДУБИНСКО прање наме-
штаја у вашем стану.
Прање тепиха, одвоз-до-
воз. 063/329-464,
066/001-050. (230238)

ДЕЧКО, 27 година, лепог
изгледа тражи девојку
или даму из Панчева.
Дискреција загарантова-
на. 061/196-16-37. (СМС)

ДОО „Хи дро вод”, Пан че во

Ул. Бо ре Ши по ша 25, (То по ла)

013/347-938

тра жи:
1. Ру ко ва о ца ба ге ром-ски пом

2. Во зач Ц и Е ка те го ри је

3. Во до ин ста ла тер

4. Ке ра ми чар

5. Зи дар-те сар

6. Фи зич ки рад ник

При ја ве од 8 до 14 са ти, рад ним да ни ма
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ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ



     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 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) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о под не том зах те ву за од лу чи ва ње о по тре би 
из ра де сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну

сре ди ну

    Но си лац про јек та Енер го – До ло во Је дан

д.о.о., Ули ца Иг ман ска бр. 15, из Бе о гра да под -

нео је зах тев за од лу чи ва ње о по тре би про це не

ути ца ја на жи вот ну сре ди ну про јек та Из град ња

три ве тро тур би не по је ди нач не сна ге до 3,3 MW

на к.п. бр. 12283, 11256 и 11269/2 КО До ло во, са

енер гет ским и оп тич ким ка бло ви ма за ме ђу по -

ве зи ва ње и ин ста ла ци јом узе мље ња на к.п. бр.

11239, 12307, 12283, 11256 и 11269/2 КО До ло -

во.

     По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца

про јек та мо гу се до би ти на увид 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)

Сви за ин те ре со ва ни, у ро ку од 10 да на од да на

об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња, мо гу до ста ви ти

сво је ми шље ње у пи са ној фор ми на адре су Се -

кре та ри ја та.

Kompanija RADIJUS VEKTOR je jedan od vodećih kablovskih operatora, koja ima preko 200 zapo-
slenih i svojim uslugama pokriva veliki broj opština širom Srbije. Ukoliko Vas zanima posao u obla-
sti telekomunikacija, stremite najvišim rezultatima, volite dinamično radno okruženje, uživate u
timskom radu, težite stalnom usavršavanju, uporni ste, komunikativni, željni uspeha – dobrodošli
kod nas!

BUDITE DEO JAKOG TIMA
Potrebni su nam 

SARADNICI DIREKTNE PRODAJE
Za teritoriju Pančeva, Jabuke, Kačareva, Glоgonja, Sefkerina i Opova

Opis posla:
Saradnik direktne prodaje vrši promociju i prodaju usluga kompanije RADIJUS VEKTOR na tere-
nu (zgrade i stambeni objekti na dodeljenoj teritoriji) i direktno komunicira sa potencijalnim kori-
snicima sa ciljem pružanja informacija o uslugama i aktuelnim promocijama, kao i realizacije pro-
dajnih ugovora.
PROFIL KANDIDATA
·      Poželjno radno iskustvo na poslovima u oblasti prodaje ili promocija 
·       Minimum IV stepen stručne spreme, bez obzira na usmerenje 
·       Dobre komunikacione i prezentacione veštine 
·       Profesionalan stav, disciplina i dobre organizacione sposobnosti 
USLOVI RADA
·      Honorarno angažovanje + mogućnost stalnog zaposlenja 
·       Obezbeđena fiksna zarada tokom obuke 
·       Rad na terenu 
·       Akcenat na timskoj saradnji 
·       Mogućnost fleksibilnog radnog vremena 
Sve informacije na telefon 069/828-3670

„TEHNOMARKET” DOO
PANČEVO 

RASPISUJE KONKURS ZA SLEDEĆE  
RADNO MESTO

1) MENADŽER PROIZVODNJE NA POVRŠINSKOJ
ZAŠTITI ALUMINIJUMA
      - INŽENJER ILI TEHNIČAR HEMIJE ILI TEHNO-
LOGIJE SA RADNIM ISKUSTVOM             
      - POŽELJNO ZNANJE ENGLESKOG JEZIKA

Ukoliko ste zainteresovani pošaljite svoj
CV sa fotografijom (veličina kao za l.k.) na e-mail

ljilja@tehnomarket.com ili se javite lično na adresu
Skadarska 73, Pančevo Kontakt telefon 013/307-700
O nama saznajte više na www.tehnomarket.com

„Тер мо мон те лек тро” д. о. о.
Ба ва ни штан ски пут 247

Пан че во

ПО ТРЕБ НИ ПРО ДАВ ЦИ 
СА ИС КУ СТВОМ

Оба ве зно по зна ва ње елек тро ма те ри ја ла.
Кон такт те ле фон 013/215-54-44

(ф)
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„Stari Tamiš”  a.d. Pančevo, raspisuje konkurs 
za radna mesta:

·      Poljoprivredni tehničar
·      Traktoristа/kombajner
·      Kuvar
·      Mesar
·      Spremačica na farmi svinja

Mail adresa na koju možete slati biografiju je:
zaposlenje@staritamis.rs

Ili poštom na adresu: „Stari Tamiš”, a.d. Pančevo, Keste-
nova 004, 26 000 Pančevo sa naznakom: ZAPOSLENjE
Konkurs je otvoren do 31. 10. 2016. godine.

С ве ли ким бо лом и ту гом оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је
25. ок то бра 2016, пре ми ну ла на ша дра га

ЗО РИ ЦА НЕ СТО РОВ
1950– 2016.

Са хра на ће би ти оба вље на 27. ок то бра 2016, у 12 са ти на Ка то лич -
ком гро бљу.

У ми сли ма с то бом за у век: су пруг ЉУ БО МИР, мај ка ВЕ РА, син
ДРА ГАН, уну ци НЕ МА ЊА, и ЛЕН КА и сна ја ДУ ШКА

(80/230194)

По след њи опро штај од

ЗО РИ ЦЕ
НЕ СТО РОВ

Оста ћеш нам у трај ној
успо ме ни.

ВЕ СНА, ИВИ ЦА, 
ОЛИ ВЕР и ДА НИ ЈЕЛ

(93/230222)

По след њи по здрав ку -
ми

ЗО РИ ЦИ 
НЕ СТО РОВ

од ку мо ва ЈО ВАН КЕ 
и ИВА НА с по ро ди цом

(94/230240)

Во ље ној тет ки

ЗО РИ ЦИ НЕ СТО РОВ
рођ. Цвет ков

Хва ла за сву љу бав и не жност ко ју си нам да ва ла.
Се стри чи на АН ДРИ ЈА НА ШИКЛ ЕР СКИ из Бор че с

по ро ди цом
(82/230194)

Во ље ној тет ки

ЗО РИ ЦИ НЕ СТО РОВ
рођ. Цвет ков

Хва ла за не из мер ну љу бав и не жност ко ју си нам пру жа ла.
Се стри чи на ТИ ЈА НА ПЕ ТРО ВИЋ ШИКЛ из Бор че с

по ро ди цом
(83/2130194)

Во ље ној се стри

ЗО РИ ЦИ НЕ СТРОВ
рођ. Цвет ков

Са то бом сам де ли ла и ра дост и ту гу, и осме хе и
су зе.
Увек ћеш жи ве ти у мом ср цу.

Ожа ло шће на се стра НА ДА и зет ЛА ЗАР ШИКЛ
из Бор че

(81/230194)

По след њи по здрав на -
шој дра гој при ји

ЗО РИ ЦИ 
НЕ СТО РОВ

1950–2016.

По ро ди ца
СТЈЕ ПА НО ВИЋ

(84230194)

С ту гом у ср цу се опра шта мо од во ље не се стре

ЗО РИ ЦЕ НЕ СТО РОВ
рођ. Цвет ков

Се стре ЉИ ЉА и СНЕ ЖА НА, се стри чи не ЈО ВА НА,
ЈЕ ЛЕ НА и АЛЕК САН ДРА из Бор че

(95/и)

Са жа ље њем оба ве шта ва мо по ро ди цу и
при ја те ље да је пре ми ну ла на ша дра га, во -
ље на и пле ме ни та ма ма и ба ка

АЛЕК САН ДРА ЦА НА 
БЕ БА

1925–2016.

слу жбе ник СДК-а у пен зи ји

Са хра на је оба вље на 22. ок то бра на Ста ром
пра во слав ном гро бљу у Пан че ву.

„И обри са ће Бог сва ку су зу

од очи ју њи хо вих, и смр ти не ће

би ти ви ше, ни ту ге, ни ви ке, ни бо ли

не ће би ти ви ше, јер ста ри свет

је не стао.”

Ожа ло шће ни: син МИ О ДРАГ, сна ја НА ДА,
уну ке МИ ЛИ ЦА и ДРА ГА НА, брат МИ ЛОШ

с по ро ди цом, сна ја КА ЋА с по ро ди цом
(18/2299)

МА НЕ ЂЕ РИЋ
1936–2016.

Наш во ље ни пре ми нуо је 23. ок то бра, али ће за -
у век жи ве ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: син МИ ЛАН, ћер ка МИЛ КА, зет
ДЕ ЈАН, уну ка МИ ЛА и се стра БО СИЉ КА

(87/230198)

19. ок то бра 2016. го ди не умро је наш дра ги брат

ЂУ РА БАН ЂУР

Са хра на је оба вље на 21. ок то бра 2016. го ди не, у
14 са ти, на Ста ром пра во слав ном  гро бљу у Пан -
че ву.
Успо ме ну на дра гог бра та чу ва ће ње гов брат од

стри ца ДРА ГАН БАН ЂУР с по ро ди цом
(96/230246)
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По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми нуо је наш во ље ни

НИ КО ЛА ГЛО ДИЋ
1931–2016.

Наш во ље ни пре ми нуо је 19. ок то бра, али ће за у век жи ве ти у на -

шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: син НИ КО ЛА с по ро ди цом, ћер ке ЕВА 

и КА ТА РИ НА са по ро ди ца ма и су пру га ЈУ ЛИ ЈА НА

(1/229903)

По след њи по здрав дра -

гом

НИ КО ЛИ 

ГЛО ДИ ЋУ

од ДРА ГА НА 

с по ро ди цом 

и ДА НИ ЈЕ ЛЕ 

с по ро ди цом

(2/229903)

По след њи по здрав оцу

НИ КО ЛИ 

ГЛО ДИ ЋУ

од ћер ке ЕВИ ЦЕ 

с по ро ди цом

(3/229903)

По след њи по здрав оцу

НИ КО ЛИ 

ГЛО ДИ ЋУ

од ћер ке КА ТА РИ НЕ 

с по ро ди цом

(4/229903)

По след њи по здрав оцу

НИ КО ЛИ 

ГЛО ДИ ЋУ

од си на НИ КО ЛЕ 

с по ро ди цом

(5/229903)

20. ок то бра 2016, пре ми нуо је

КОН СТАН ТИН ВИ ЛО ТИЋ
1932–2016.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Ћер ка ВЕ СНА, зет МИ ЛО РАД и унук МАР КО
(12/229930)

По след њи по здрав Ни џи

НИ КО ЛА ВУ КА ДИ НО ВИЋ

„Ба нат ски  ки цо ши” и дру го ви – ко ле ге му зи ча ри

(15/229944)

По след њи по здрав бра ту

КО СТИ 

ВИ ЛО ТИ ЋУ

СТО ЈАН ТА ДИЋ 

с по ро ди цом

(17/229954)

20. ок то бра 2016. го ди не пре ми нуо је наш

НИ КО ЛА ВУ КА ДИ НО ВИЋ
1936–2016.

Жи вот је сан ко ји си нај леп ше од са њао.

За у век у ср ци ма.

Син БОР КО, сна ха КСЕ НИ ЈА 

с по ро ди цом

(30/230011)

С не из мер ном ту гом за у век смо се опро -

сти ли од на шег во ље ног 

НИ КО ЛЕ ВУ КА ДИ НО ВИ ЋА

НИ ЏЕ
1936–2016.

Сву да ће нас пра ти ти ње го ва до бро та,

смех и му зи ка.

Ћер ка КА ТА РИ НА, зет СТЕ ВА 

и унук ЛУ КА

(35/230034)

19. ок то бра опро сти ли

смо се од на ше дра ге

мај ке, се стре и ба ке

ДА НИ ЦЕ 

ЖА ЛАЦ

1938–2016.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ја ћер ка СА ЊА, син

СР ЂАН и брат ЈО ВА 

с по ро ди ца ма

(36/230036)

По след ње збо гом при ја

ДА НИ
од ЛЕ ЛЕ и ЂУ РЕ 

БУ ГАР СКИ

(37/230037)

Ту жна ср ца оба ве шта -

ва мо род би ну и при ја -

те ље да је у 75. го ди ни

пре ми ну ла на ша дра га

КЕ ВА 

НИ КО ЛИЋ

1941–2016.

Оти шла си, а у на шим

ср ци ма жи ве ћеш веч но.

Ожа ло шће ни: син 

РА ДЕ, сна ја ВИЛ МА,

уну чад ВУК и МИ ЛЕ НА

(42/230056)

По след њи по здрав 

НИ КО ЛИ ЂУ РИ ШИ ЋУ

Ор га ни за ци ја син ди ка та Ра фи не ри је 

наф те Пан че во
(43/ф)

Дра гом те чи

КОН СТАН ТИ НУ

ВИ ЛО ТИ ЋУ

По след њи по здрав.

СТЕ ВИ ЦА и БРАН КА

(44/230066)

НИ КО ЛА

Увек ће нам не до ста ја -

ти тво ја дру же љу би -

вост, шарм и на да све

пле ме ни тост.

Од те бе је мо гло мно го да

се на у чи и за то не ка ти

Бог да „рај ско на се ље”.

МА РИА и ТО МА

(52/230096)

За у век у се ћа њу на те бе

БРА ЦА НИ ЏО
Ан самбл „Злат на је сен” и син ди кат пен зи о не ра 

„Не за ви сност”

(53/230098)

По след њи по здрав

ЧЕ ДА МА ЋЕЈ ЖИ КА
1930–2016.

Ни кад те не ће за бо ра ви ти су пру га ВУ КА, ћер ка 
СЛА ВИ ЦА и син СА ВА с по ро ди ца ма

(90/230206)

19. ок то бра 2016 пре -

ста ло је да ку ца ср це

мо је мај ке и ба бе

СТА НИ ЦЕ 

ЦА КО ВИЋ

1932–2016.

Ћер ка БО РИ ЦА и уну ка

НЕ ДА

(91/230211)

По след њи по здрав дра гом ко ле ги и при ја те љу

ДРА ГА НУ ЈО ВИ ЧИ ЋУ МУ ЊИ

од ко ле га из Ра фи не ри је наф те Пан че во, 

РЈ „Ма ни пу ла ци ја”
(56/239193)

НИ КО ЛА ЂУ РИ ШИЋ
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Отац ЛА ЗА, оста ла род би на и при ја те љи

(75/230181)

По след њи по здрав бра ту

ВЛА ДИ МИ РУ

РИ СТИ ЋУ 

РИ ЛЕ ТУ

од МИ КИ ЈА, ПРИ КЕ,

БУБ ЊА, РА ДЕ ТА, 

ДРА ГА НЕ и ЗЕ КЕ

(97/230247)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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Про шле су три ту жне го ди не од смр ти на ше дра ге и не -

пре жа ље не

ЈА СМИ НЕ ПО ПОВ
С по што ва њем по ро ди ца

(51/230096)

СЕ ЋА ЊЕ

МА НОЈ ЛО 

МИ ЋА НО ВИЋ

4. XI 2013 – 4. XI 2016.

Син МА РИН КО 

с по ро ди цом

(61/230126)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛА ВО МИР 

РА ЈА КОВ ЛА ЛА

28. X 1993 – 28. X 2016.

Увек си при су тан у на -

шим ср ци ма и ми сли ма,

во ли мо те.

Су пру га с де цом

(68/230156)

ИШТВАН ЖОК

1989–2016.

Ако је смрт ја ча од жи -

во та, ни је од љу ба ви

пре ма те би.

Су пру га ЈУ ЛИ ЈА НА 

с де цом

(69/230157)

27. ок то бра на вр ша ва ју се че ти ри го ди не от ка да

ни је с на ма наш во ље ни

СВЕ ТО ЗАР МАК СИ МО ВИЋ
1937–2012.

Во ље ни не уми ру, они жи ве у ср ци ма и ми сли ма

нај ми ли јих.

Тво ја по ро ди ца
(70/230160)

БО ЈАН 

МИ ЛЕН КО ВИЋ

Тво је пре ле пе очи, лик,

ду ша... у на ма је док по -

сто ји мо. Жи вот је баш

био су ров, пре ма те би.

Али ми те не из мер но

во ли мо баш увек. У на -

ма ћеш веч но жи ве ти. 

СА КИ и тво ја КЕ ВИ ЦА

(71/230169)

БО ЈАН 

МИ ЛЕН КО ВИЋ

Бо ки нај дра жи, сјај у

тво јим очи ма, по сто ја -

ће за у век.

До бро та твог ве ли ког

ср ца по сто ја ће за у век.

Ових го ди ну да на ни је

про шло, вре ме је ста ло,

за у век.

Тво ја МА КИ ЛЕ за у век...

(72/2301709

РА ДО ВАН 

ДЕ БЕ ЉАЧ КИ
1. XI 2006 – 1. XI 2016.

Вре ме про ла зи, али осе -

ћа ња и успо ме не за у век

оста ју.

Су пру га АН ЂА, ћер ке

ИВА НА и ЗО РИ ЦА

с по ро ди цом

(74/230175)

ЂОР ЂЕ ВИЋ

ВУ КО СА ВА                          СТАН КО
рођ. Су бо тич ки                                дипл. инж. агро но ми је

1924–1997–2016.                                    1919–1995–2016. 

Хва ла је ма ла реч за све оно ве ли ко и ле по чи ме су нас да ри ва ли.

Ћер ка ВЕ РИ ЦА, унук ДРА ГАН и зет ВЛА СТИ МИР МО ЦА

(73/230174)

2. но вем бра, у 11 са ти, на Но вом гро бљу да ва ће -

мо го ди шњи по мен на шој

МАН ДИ МИ ЛЕ У СНИЋ
2015–2016.

За у век ћеш оста ти у на шем се ћа њу.

Тво ји: унук ДРА ГАН, пра у нук НИ КО ЛА и сна је

НА ТА ША и ЗО РИ ЦА
78/230187)

Де ве то го ди шњи по мен

ВЕ СЕ ЛИН КИ

НИ КОЛО СКИ

Ма ма, са мо ми ко ји те

во ли мо зна мо  ко ли ко

нам не до ста јеш.

За у век у ср ци ма тво јих:

ИВАН ЧЕ, ПЕ РЕ

и ЉИ ЉЕ

(79/230189)

У не де љу, 30. ок то бра на вр ша ва се по ла го ди не

от ка да ни је с на ма наш отац и де да

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ПА ВЛОВ

С по што ва њем и по но сом чу ва мо успо ме ну на

ње га.

Син НИ КО ЛА, сна ја ЗО РИ ЦА, уну ци 

ДИ МИ ТРИ ЈЕ и БО ГО ЉУБ
(88230201)

18. но вем бра 2016. на -

вр ша ва ју се две го ди не

од смр ти дра гог

ЈО СИ ПА 

ЈО ШКЕ 

ВРА ЊО ШЕ ВИ ЋА

Жи вот не ста је у тре ну,

али осе ћа ња и љу бав

оста ју док жи ве они ко -

ји те во ле.

Увек ћеш би ти у мом

жи во ту. Хва ла ти за све!

Тво ја ВУ КИ ЦА

(89/230205)

Мом дру гу, мом Да во ру

Се ћа ње ко је тра је и

ту га ко ја тра је.

БО КИ

(92/230218)

По след њи по здрав нај -

дра жој ба би и тет ки

МА РИ ЈИ 

РА ДО ШЕ ВИЋ

од БО РИ СА, НА ТА ШЕ 

и ЖАР КА

(8/22912)

По след њи по здрав те чи

ЈО ВА НУ 
ЉУ БО ЈЕ ВИ ЋУ

од МА ЈЕ и ИВА НА 
с по ро ди ца ма

(85/230197)

По след њи по здрав те чи

ЈО ВА НУ 
ЉУ БО ЈЕ ВИ ЋУ

од БО БЕ и БО ЈА НА 
с по ро ди ца ма

(86/230197)

По след њи по здрав нај дра жем та ти

МИ ЛА НУ КО ВА ЧЕ ВИ ЋУ
16. V 1938– 24. X 2016.

Дра ги та та, жи вот је тре ну так, се ћа ње је веч ност, а за бо рав не по -

сто ји за нас ко ји смо те во ле ли.

За у век ћеш би ти у мом ср цу.

Тво ја ћер ка ВЕ СНА

(49/230011)

24. ок то бра 2016, у 79. го ди ни пре ста ло је да ку ца ср це на шег дра -

гог су пру га, та те и де ке

МИ ЛА НА КО ВА ЧЕ ВИ ЋА
16. V 1938 – 24. X 2016.

У ти ши ни веч ног ми ра не ка те пра ти на ша љу бав ја ча од за бо ра ва.

Тво ји: су пру га ДЕ САН КА, ћер ка ВЕ СНА и уну ка АЛЕК САН ДРА

(48/2130091)

По след њи по здрав

МИ ЛА НУ КО ВА ЧЕ ВИ ЋУ

од ком ши ја у Ули ци Осло бо ђе ња 31

(76/230184)

По след њи по здрав ду го го ди шњем при ја те љу

МИ ЛА НУ КО ВА ЧЕ ВИ ЋУ

од по ро ди це СТА НИ ШИЋ

(77/230185)

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

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
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.



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 28. октобар 2016.26

СЕ ЋА ЊЕ

ЦВИ ЈО ЂУ РИЋ

30. X 1973 – 30. X 2016.

Љу бав и се ћа ње на те бе,

дра ги та та, ни кад не

уми ру.

Ћер ка ЉИ ЉА НА

(6/229907)

29. ок то бра 2016, у 11

са ти, обе ле жи ће мо по -

лу го ди шњи по мен на -

шој во ље ној

ВЕ РИ РА ДО ЈЕВ

За у век у на шим ср ци ма.

Су пруг МИ ЛО РАД 

с де цом и њи хо вим 

по ро ди ца ма

(11/229239

26. ок то бра на вр ши ло се три на ест го ди на

от ка ко ни је с на ма наш дра ги

ЖИ ВАН КА НАЧ КИ
2003–2016.

С љу ба вљу и бо лом ње го ви нај ми ли ји

(21/229974)

Дра ги

БРАН КО СТА НО ЈЕ ВИЋ
2008–2016.

У сре ду, 2. но вем бра, оку пи ће мо се код твог веч ног по -
чи ва ли шта и ода ти ти по шту.

По ро ди ца
(24/229986)

Про шле су че ти ри ту жне го ди не от кад ни -

је с на ма

ДРА ГО ЈЕ ЗА РИЋ

Чу ва мо се ћа ње на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(32/230015)

31. ок то бра на вр ша ва се де сет го ди на от -

ка ко је пре ми нуо наш дра ги

ДА НИ ЛО КУ ЈУН ЏИЋ
1923–2006.

Увек га се се ћа ју с љу ба вљу  

и по што ва њем: ВУ КИ ЦА, ДУ ШИ ЦА, 

МИ ЛИ ЦА и ВА СА

(33/230016)

Осам го ди на без те бе

др ЂУ РИ ЦА ГЛУ ВА КОВ
1929–2008.

Оста ле су љу бав, ту га и успо ме не.

Тво ја по ро ди ца

(38/230038)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће се че тр де се -

то днев ни по мен одр жа ти у по не де љак, 30. ок то бра, у

11 са ти, на Но вом гро бљу у Пан че ву

ГОР ДА НА СПРЕ МИЋ
По ро ди ца СПРЕ МИЋ

(40/2300532)

У су бо ту, 29. ок то бра, у

11.30, да ва ће мо го ди -

шњи по мен на шем дра -

гом

ОСТО ЈИ 

ЖУ НИ ЋУ

Љу бав и до бр о та ко ју си

нам пру жао, за у век ће

оста ти у на шим ср ци ма.

Тво ји: су пру га 

ЉУ БИ ЦА, си но ви 

МИР КО и ЖИВ КО 

с по ро ди ца ма

(41/230054)

СЕ ЋА ЊЕ

АТА НА СОВ СКИ

МЕ ТО ДИ ЈЕ         СПА СЕ НИ ЈА

МЕН ДО                СПА СА
1923–1980.                         1924–1999.

Ни кад вас не ће мо за бо ра ви ти.

Ва ши нај ми ли ји
(59/230122)

У су бо ту, 29. ок то бра 2016, у 11 са ти, на Ста ром

пра во слав ном гро бљу, да ва ће мо го ди шњи по -

мен на шем дра гом

ПРЕ ДРА ГУ СТОЈ КО ВИ ЋУ

С љу ба вљу и по што ва њем по ро ди ца

СТОЈ КО ВИЋ
(58/230116)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛИ ЦА БА РИЋ
1981–2011–2016.

2. но вем бра 2016. на вр ша ва се пет го ди на ка ко

ни је с на ма.

Веч но ту гу ју ње ни нај ми ли ји
(60/230120)

5. но вем бра 2016, у 11 са ти, да ва ће мо го ди ну да -

на на шем во ље ном

МИ ЛА ДИ НУ БАН ЂУ РУ
Био нам је по нос и ве ли ки осло нац, пре ди ван су -

пруг, отац и де да. 

Не ка те ан ђе ли чу ва ју. По чи вај у ми ру.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ВАС КА, ћер ка 

СНЕ ЖА НА, син НЕ НАД, сна ја ЗО РИ ЦА, уну чад

ТИ ЈА НА, ЛУ КА, ВЛА ДА и ДУ ЊА
(62/230130)

ИВАН КА 

БУ ДИ ШКА

1909–1996.

Про шло је два де сет го -

ди на от ка да ни је с на ма

на ша мај ка. Чу ва ће мо је

веч но у на шим ср ци ма.

Уну ка ЉИ ЉА 

и пра у ну ка АН ЂЕ ЛА

(63/230137)

Нај дра жи

МИР КО АНО ВИЋ
3. II 1961 – 26. X 1994.

Тво ји: МИ ЛО ВАН, СНЕ -

ЖА НА, БО ЈАН и ДА МЈАН

(64/230141)

СЕ ЋА ЊЕ

МР ЦИ
15. I 1953 – 28. IV 2016.
Тво ји: МИ ЛО ВАН, СНЕ -

ЖА НА, БО ЈАН и ДА МЈАН

(65/230142)

По мен свом те чи

СВЕ ТО ЗА РУ 
ЖИВ КО ВУ

Увек си у на шим ми сли ма.
МИ РО СЛАВ, ГОЈ КО и МИЛ КА

(39/230051)

Го ди шњи по мен оцу

Све то за ру, да ва ће мо 29.

ок то бра 2016, у 11 са ти,

на Но вом гро бљу

СВЕ ТО ЗАР

ЖИВ КОВ

У ср цу те чу ва и од 

за бо ра ва, по но сна на

оца свог, кћер ка МА ЦА,

зет ДРА ГАН, уну ке 

МА ГИ, ТЕА и АН ДРЕА

(50/230093)

Твој лик и де ло и да ље

жи ви у на ма

СВЕ ТО ЗАР

ЖИВ КОВ

Мно го нам не до ста јеш.

Тво ји ПО ПА ДИ ЋИ

(57/2301129

ПО МЕН

НАД КА

МИ ЛЕН КОВ
26. X 2015 – 26. X 2016.

Не ће мо ни кад пре ста ти

да те во ли мо истим жа -

ром као и пре овог не -

ми лог до га ђа ја.

Ћер ке ЉИ ЉА 

и БРАН КА с по ро ди ца ма

(67/230149)

РА ДИ ЦА

ЛА ЗА РОВ  

БАЦ КО
1993–2016.

С љу ба вљу 

и по што ва њем син 

МИ ЛОШ, су пру га

БРАН КИ ЦА, бра ћа

ЗЛАТ КО и МИ ЛЕ 

с по ро ди ца ма

(54/230101)

29. ок то бра 2016. је две

го ди не отка ко ни си са

на ма Ла ки

ЉУ БО МИР 

НИ КО ЛИЋ 

ЛА ЛА

Не по сто је ре чи у ко је

сав бол мо же ста ти. Не

по сто је да ни, го ди не,

ко је мо гу се ћа ња на те -

бе из бри са ти.

С љу ба вљу тво ји 

нај ми ли ји

(34/230027)

МА РИ ЈА ДУН ДО ВИЋ КИШ
29. IV 2016 – 29. X 2016.

У мом ср цу си и ми сли ма за у век бе смрт на.

Ку ма МИ КА

(66/(230147)
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РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

УРОШ ПО ДУ НА ВАЦ
У су бо ту, 29. ок то бра 2016, на Но вом гро бљу у Пан -
че ву обе ле жи ће мо че тр де се то днев ни по мен мом
во ље ном су пру гу. За хва љу јем се ме ди цин ском осо -
бљу Бол ни це Пан че во, та ко ђе осо бљу ам бу лан те
До њи град и Хит ној по мо ћи на љу ба зно сти. Али
бо лест бе ше ја ча, па те оте од нас. Уки мој, ле по то
мо ја и до бро то мо ја, ни кад не за бо ра вље на.

Тво ја су пру га МИЛ КА и оста ла род би на
По чи вај нам у ми ру во ље ни наш.

(7/229910)

ПО МЕН

ША РАЦ

МА РИ ЈА                     ЈО ВАН
1933–1976.                             1934–1999.

40 го ди на 17 го ди на
Син СЛО БО ДАН с по ро ди цом

(9
/2

2
9

9
1

9
)

ДУ ШАН 

РУ ЖИЋ

1934–2006.

Већ де сет го ди на ни је

ви ше с на ма наш ди ван

су пруг, отац, де да и зет.

Тво ја  не у те шна 

по ро ди ца

(10/229922)

СЕ ЋА ЊЕ

27. ок то бра 2016. на вр ши ло се осам го ди на

БРАН КА БО ЈАТ
1950–2008.

Хва ла ти за љу бав ко ју си нам пру жа ла и улеп ша -

ва ла сва ки тре ну так за јед нич ког жи вље ња.

Би ла си оно без че га жи вот сад не ма исту вред -

ност. Не до ста јеш нам.

Тво ји нај ми ли ји
(14/2129938)

ЖУ ЈИ ЦА 

МЛА ДЕ НО ВИЋ
Про шло је по ла го ди не,

али се ћа ње оста је. Пам -

ти ће мо те по до бро ти и

с љу ба вљу за у век чу ва -

ти успо ме ну на те бе.

Тво је ћер ке ГОР ДА НА

и СУ ЗА НА 

с по ро ди ца ма

()19/229965)

Оба ве шта ва мо фа ми ли -

ју и при ја те ље да ће мо

29. ок то бра 2016, у 11 са -

ти, на гро бљу у Вој ло ви -

ци, да ти по лу го ди шњи

по мен на шој дра гој

ЖУ ЈИ ЦИ 
МЛА ДЕ НО ВИЋ

Вре ме про ла зи, али ту га
оста је.

Су пруг ЖИ ВО ЈИН
(20/229965)

БО РИ СЛАВ

ЖАР КОВ

1993–2016.

Се ћа ње на твој лик и до -

бро ту не бле де.

Тво ја мај ка МИЛ КА

(22/2299978)

29. ок то бра, у 11 са ти, на Но вом гро бљу да ва ће -

мо че тр де се то днев ни по мен

НИ КИ ЦИ РА ШАЈ СКОМ

Во ље ни наш, оста вио си нам му др ост, де ла и ре -

чи и то је сми сао на шег жи во та.

Тво ји нај ми ли ји
(25/229992)

Се ћа ње на дра гог су пру га, оца и де ду

ЖИ ВУ ВУ ЛИ ЋА
2002–2016.

С љу ба вљу и по но сом су пру га ЛА ТА с де цом

(26/230000)

Дра га на ша

БАЈ КА

увек ћеш нам не до ста ја ти.

УРОШ, ЛУ КА, МИ ЛИ ЦА и МАР КО

(27/230007)

26. ок то бра 2016. на вр ша ва се ше сна ест го ди на

од пре ра не смр ти на ше дра ге

МИР ЈА НЕ БАЛ ТИЋ
1. I 1949 – 26. X 2000.

С љу ба вљу и по што ва њем, за у век за хвал ни су -

пруг, ћер ка, син, зет, сна ја и уну ци.

По ро ди це БУ РИЋ и БАЛ ТИЋ
(28/230005)

25. ок то бра на вр ша ва се де вет ту жних го ди на

от кад нас је на пу сти ла на ша во ље на

РАД МИ ЛА ЕЋИ МО ВИЋ

Веч но ће нам оста ти у ср ци ма.

Ње на по ро ди ца ЕЋИ МО ВИЋ
(13/2299349

СЕ ЋА ЊЕ

РА ДО ВАН СЕ КУ ЛИЋ
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Су пру га БО РИ СЛА ВА, си но ви ДАР КО и ДЕ ЈАН 
с по ро ди ца ма

(16/229945)

26. ок то бра на вр ша ва се пет го ди на от ка -

ко смо се опро сти ли од на шег дра гог

НЕ ДЕЉ КА ДЕ А НО ВИ ЋА

ДЕН ДИ ЈА
1935–2011.

Го ди не и да ни про ла зе, а ни је дан без се -

ћа ња на те бе. Оста је ту га и пра зни на у ср -

ци ма свих ко ји Те не из мер но во ли мо.

По ро ди це ДЕ А НО ВИЋ, ВОЈ ВО ДИЋ, 

СТО ЈА НО ВИЋ и ПЕ РИЋ

(23/229981)

МИ ЛЕН КО ПЕ ТРО ВИЋ
26. X 2010 – 26. X 2016.

За у век у на шим ср ци ма.
ФЕ КА, АН ДРА, БИ ЉА, БАР НА, МА РИ НА, ВЛА ДА, 

НЕ НАД, ДРА ГА НА и НА ДА

(29/230008)

29. ок то бра на вр ша ва се два де сет осам го ди на

од из не над ног од ла ска на шег дра гог, во ље ног и

ни кад не за бо ра вље ног си на и бра та

БО ШКА ГВО ЗДЕ НО ВИ ЋА
БОБАНA

Дра ги наш во ље ни Бо бо, веч но ћеш жи ве ти са
на ма. 

Твој та та ЉУ БО, мај ка ЈО ВАН КА и се стра 
СЛА ВИ ЦА с по ро ди цом

(31/230012)

У сре ду, 2. но вем бра 2016, у 11.30, на гро бљу у

Сеф ке ри ну обе ле жи ће мо че тр де се то днев ни по -

мен на шем во ље ном

СТО ЈА НОВ МИ РО СЛА ВУ

1941–2016.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји: су пру га ЦЕ ЦА, ћер ка СЛА ВИ ЦА, зет

СЛАВ КО и унук ПЕ ЂА
(55/468)

31. ок то бра 2016. на вр -

ша ва ју се две го ди не

отка ко ни си с на ма

ЗО РАН 

УРО ШЕВ СКИ
1968–2014.

а ту га за то бом не пре -

ста је.

Тво ји: ТИ НА, ВЛА ДИ ЦА

и мај ка НАЦ КА

(46/230082)

СЕ ЋА ЊЕ

Про шло је две го ди не

ЗО РАН 

УРО ШЕВ СКИ

1968–2014.

Увек си у на шим ми сли -

ма.

Тво ја се стра 

с по ро ди цом

(47/2300829

ДА НИ ЦА 

СТО КИЋ

2008–2016.

Осам го ди на спа ва на -

ша де вој чи ца.

С ту гом ње ни нај ми ли ји

(45/230076)
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ЈП „Ди рек ци ја за из град њу и уређење Пан че ва”, Пан че во, на осно ву чла на 9. став 2. Од лу ке о послов ном, ма га цин -

ском про сто ру и га ра жа ма гра да Пан че ва („Сл. лист гра да Пан че ва” бр. 15/2014, 29/2014, 11/2015, 28/15 и 22/2016)

и Од лу ке Над зор ног од бо ра ЈП „Ди рек ци ја” Пан че во број 01-3407/2016-1/2 од 25. 10. 2016. го ди не, рас пи су је

ОГЛАС
За да ва ње у за куп по слов ног про сто ра у др жав ној сво ји ни чи ји је ко ри сник град Пан че во

пу тем јав ног над ме та ња, на пе ри од од 5 го ди на

Огла сом је об у хва ћен сле де ћи по слов ни про стор

Пра во уче шћа у по ступ ку јав ног над ме та ња има ју пред у зет ни ци и прав на ли ца.

Пра во уче шћа у по ступ ку јав ног над ме та ња не ма ју бу џет ски ко ри сни ци ко ји пра во ко ри шће ња по слов ног про сто -

ра без на кна де мо гу оства ри ти пре ма За ко ну о бу џе ту за 2016. го ди ну од но сно пре ма Од лу ци о бу џе ту  гра да Пан -

че ва за 2016. го ди ну

Из вр ше ном упла том де по зи та уче сник у по ступ ку при хва та усло ве из јав ног огла са, а на ве де ни из нос пред ста вља

збир две по чет не ме сеч не за куп ни не, де по зит се упла ћу је на ра чун број: 840-488641-69 код Упра ве за јав на пла -

ћа ња, број мо де ла 97, по зив на број 04-226-00.

По сту пак јав ног над ме та ња за по чи ње об ја вљи ва њем по чет не за куп ни не за сти ца ње пра ва на закуп, ко ји пред ста -

вља по чет ну ви си ну за куп ни не по м2.

Уче сник ко ји је из ли ци ти рао нај ви ши из нос за куп ни не по м2 је нај по вољ ни ји по нуђач.

Нај по вољ ни јем по нуђачу упла ће ни де по зит се не ура чу на ва у за куп ни ну исти се вра ћа по нуђачи ма ко ји не ус пе ју

у јав ном над ме та њу у ро ку од пет да на од да на одр жа ва ња јав ног над ме та ња, а нај по вољ ни јем по нуђачу у ро ку од

пет да на од да на за кљу че ња Уго во ра о за ку пу.

Де по зит се не ће вра ти ти по нуђачу  ко ји ни је при сту пио јав ном  над ме та њу.

На из ли ци ти ра ни из нос за куп ни не за ку пац пла ћа по рез на до да ту вред ност као и све тро шко ве ко ри шће ња по слов -

ног про сто ра (утро шак ел. енер ги је, во де, гре ја ња, из но ше ња сме ћа и др.) за пе ри од тра ја ња за ку па.

Ви си на ме сеч не за куп ни не ус клађује се пре ма од ред ба ма ва же ће Од лу ке.

Та кође је у оба ве зи да до ста ви јед но од сред ста ва обез беђења пла ћа ња за ку па за пе ри од тра ја ња за ку па и то:

1.   Бан кар ску га ран ци ју „без при го во ра” и на пла ти ву на „пр ви по зив” са кла у зу лом о ура чуна ва њу ва ло ри за ци је у

га ран ци ју,

2.   Соп стве ну (со ло ) ме ни цу

Бан кар ска га ран ци ја до ста вља се у ро ку од 45 да на од да на за кљу че ња уго во ра и да је се на пе ри од ва же ња ко ји не

мо же би ти кра ћи од 12 ме се ци, с тим да су за куп ци пре ис те ка ро ка у оба ве зи да ва жност га ран ци је про ду же пре

ис те ка ро ка, на пе ри од ко ји не мо же би ти кра ћи од на ред них 12 ме се ци, под прет њо м ра ски да  У го во ра.

Соп стве на (со ло) ме ни ца до ста вља се у ро ку од 8 (осам) да на од да на за кљу че ња Уго во ра, под прет њо м ра ски да.

По слов ни про стор се из да је у виђеном ста њу. По слов ни про стор на бро јан у Огла су мо же се погле да ти у пе ри о ду

од 31. 10. 2016. го ди не до 03. 11. 2016. го ди не од 10 до 14 са ти. Све ин фор маци је се мо гу  до би ти на  тел. 013 /219-

03-00 ло кал 202.

По слов ни про стор се из да је у за куп на од ређено вре ме, нај ду же на пе ри од од 5 го ди на. Уко ли ко по нуђач има не -

из ми ре не по ре ске оба ве зе по осно ву из вор них ло кал них при хо да, ње гова  при ја ва се не ће узи ма ти у ра зма тра ње.

Ко ми си ја не ће раз ма тра ти по ну де по нуђача ко ји је од у стао од за кљу че ња Уго во ра о за ку пу послов ног про сто ра ко -

ји је био пред мет ра ни јег огла ша ва ња, у ро ку од три го ди не од да на од у станка .

У слу ча ју од у ста ја ња од за кљу че ња Уго во ра од стра не нај по вољ ни јег по нуђача за кљу че ње Уго во ра о за ку пу по слов -

ног про сто ра ће се по ну ди ти пр вом сле де ћем уче сни ку  јав ног над ме та ња.

При ја ва тре ба да са др жи :

1) по дат ке о под но си о цу при ја ве, и то:

а) за пред у зет ни ке: име и пре зи ме пред у зет ни ка, адре су, број лич не кар те, ЈМБГ, на зив рад ње, ма тич ни број;

б) за прав на ли ца: на зив и се ди ште, ове ре ну ко пи ју ре ше ња о упи су прав ног ли ца у ре ги стар код над ле жног ор га -

на, као и пу но моћ је за ли це ко је за сту па под но си о ца при ја ве не ста ри је од шест ме се ци,

2) по дат ке о по слов ном, ма га цин ском про сто ру за ко ји се при ја ва под но си - по вр ши ну и ред ни број из Огла са,

3) де лат ност ко ја ће се оба вља ти (уко ли ко је то за нат ска на пи са ти та чан на зив за нат ске де лат ност и)

4) из ја ва да се по слов ни про стор пре у зи ма у ви ђе ном ста њу,

5) до каз о упла ти де по зи та за уче шће,

6) до каз о то ме да под но си лац не ма не из ми ре них оба ве за по осно ву из вор них ло кал них при хо да од Се кре та ри ја та

за по ре ску ад ми ни стра ци ју Град ске упра ве гра да Пан че ва (не при зна ју се потвр де Ми ни стар ства фи нан си ја - По -

ре ска упра ва Пан че во).

Не пот пу не, не бла го вре ме не и не у ред не при ја ве, не ће се узи ма ти у раз ма тра ње.

По сту пак јав ног над ме та ња ће се одр жа ти уко ли ко се на Оглас при ја ви јед но за ин те ре со ва но лице.

Је дан по нуђач мо же да под не се при ја ву за ви ше по слов них про сто ри ја, с тим што је у оба ве зи да за сва ки про стор

под не се пот пу ну при ја ву и упла ти тра же ни де по зит.

То ком са мог по ступ ка јав ног  над ме та ња, пред сед ник Ко ми си је об ја вљу је ви си ну по чет ног из но са и утврђује да сва -

ки на ред ни ли ци та ци о ни ко рак не мо же би ти ма њи од 5% од прет ход но нај ви ше из ли ци ти ра ног из но са.

При ја ве сла ти у за тво ре ном омо ту пу тем по ште, ис кљу чи во пре по ру че ним пи смом или пре дајом  на пи сар ни цу ЈП

„Ди рек ци ја” Пан че во, са на зна ком „ПР ИЈА ВА ЗА ПО СЛОВ НИ ПРО СТОР У ОГЛА СУ ОЗНА ЧЕН РЕД НИМ БРО -

ЈЕМ__НЕ ОТВА РАЈ”, име и адре су од но сно се ди ште ли ца које се при ја вљу је на Оглас.

Рок за под но ше ње при ја ва је за кључ но са 04. 11. 2016. го ди не до 10 са ти.

Јав но над ме та ње ће се одр жа ти 04. 11. 2016. го ди не у 12 са ти, у со би бр. 108 у ЈП „Ди рек ци ја” Пан че во, Змај Јо ви -

на бр. 6.

На кон прав но сна жно сти Ре ше ња гра до на чел ни ка гра да Пан че ва, за кљу чи ће се Уго вор о за ку пу на од ређено вре ме.

При ли ком над ме та ња оба ве зан је при каз лич не кар те уче сни ка у по ступ ку јав ног над ме та ња, а за пу но моћ ни ка

уред но пу но моћ је ове ре но у су ду.

При ло же на до ку мен та ци ја мо же би ти у ори ги на лу или ове ре ној фо то ко пи ји, и не сме би ти стари ја од шест ме се ци.

ЈП „Ди рек ци ја за из град њу и уре ђе ње Пан че ва”, Пан че во, на осно ву чла на 9. став 2. Од -

лу ке о по слов ном, ма га цин ском про сто ру и га ра жа ма гра да Пан че ва („Сл.  лист гра да

Пан че ва” бр. 15/2014, 29/2014, 11/2015, 28/15 и 22/2016) и Од лу ке Над зор ног од бо ра

ЈП ,Ди рек ци ја”, Пан че во број 01-3407/2016-1/1 од 25. 10. 2016. го ди не, рас пи су је

ОГЛАС
за да ва ње у за куп по слов ног про сто ра

у др жав ној сво ји ни чи ји је ко ри сник град Пан че во ван по ступ ка 

јав ног над ме та ња, на пе ри од од 5 го ди на

Огла сом је об у хва ћен сле де ћи по слов ни про стор

Пра во уче шћа у по ступ ку има ју до ма ће ху ма ни тар не ор га ни за ци је, ор га ни за ци је и

удру же ња гра ђа на из обла сти здрав ства, кул ту ре, на у ке, про све те, спо р та, со ци јал не

и де чи је за шти те и бри ге о мла ди ма.

УСЛО ВИ ЗА УЧЕ ШЋЕ У ПО СТУП КУ:

- да се по слов ни про стор не ко ри сти за оства ри ва ње при хо да

- да под но си о ци при ја ва ни су за куп ци по слов ног про сто ра ко јим упра вља ЈП „Ди рек -

ци ја” Пан че во.

КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ИЗ БОР :

- број ре а ли зо ва них про грам ских про је ка та у по след ње 3 го ди не,

- вре ме ре ги стра ци је код над ле жног ор га на,

- број чла но ва ор га ни за ци је или удру же ња.

Из вр ше ном упла том де по зи та уче сник у по ступ ку при хва та усло ве из јав ног огла са,

а на ве де ни из нос пред ста вља збир две ме сеч не за куп ни не, де по зит се упла ћу је на ра -

чун бр. 840-488641-69 код Упра ве за јав на пла ћа ња број мо де ла 97 по зив на број

04-226-00 ЈП „Ди рек ци ја” Пан че во.

По сту пак из бо ра за куп ца за да ва ње у за куп по слов ног про сто ра ван по ступ ка јав ног

над ме та ња спро во ди Ко ми си ја за да ва ње у за куп по слов ног, ма га цин ског про сто ра и

га ра жа.

На осно ву при сти глих при ја ва, Ко ми си ја вр ши вред но ва ње у скла ду са за да тим кри -

те ри ју ми ма, утвр ђу је пред лог од лу ке о да ва њу у за куп по слов ног про сто ра и исти до -

ста вља гра до на чел ни ку гра да Пан че ва на од лу чи ва ње.

Уче сник ко ји је оства рио пра во на за куп по слов ног про сто ра ван по ступ ка јав ног

над ме та ња, у оба ве зи је да пла ћа по ред ме сеч не за куп ни не, по рез на до дат ну вред -

ност на из нос за куп ни не као и све тро шко ве ко ри шће ња по слов ног про сто ра (утро -

шак ел. енер ги је, во де, гре ја ња, из но ше ња сме ћа и др.).

Ви си на ме сеч не за куп ни не ускла ђу је се пре ма од ред ба ма ва же ће Од лу ке.

Уче сник ко ји је оства рио пра во на за куп по слов ног про сто ра ван по ступ ка јав ног

над ме та ња у оба ве зи је да  до ста ви соп стве ну (со ло) ме ни цу у ро ку од 8 (осам) да на

од да на за кљу че ња Уго во ра, под прет њом рас ки да, као сре д ство обез бе ђе ња пла ћа ња

за куп ни не за пе ри од тра ја ња за ку по дав ног од но са.

По слов ни про стор се из да је у ви ђе ном ста њу.

По слов ни про сто ри на бро ја ни у огла су мо гу се по гле да ти у пе ри о ду од 31. 10. 2016

го ди не, до 04. 11. 2016 го ди не, од 9 до 12 са ти. Све ин фор ма ци је се мо гу до би ти на -

тел. 013/219-03-00, ло кал 202.

Уче сни ку ко ји је оства рио пра во на за куп по слов ног про сто ра ван по ступ ка јав ног

над ме та ња, упла ће ни де по зит се не ура чу на ва у за куп ни ну и би ће вра ћен у ро ку од

пет да на од да на пот пи си ва ња уго во ра.

Уче сни ци ма ко ји ни су оства ри ли пра во на за куп, упла ће ни де по зит се вра ћа у ро ку

од пет да на од да на јав ног отва ра ња при ја ва. Де по зит не ће би ти вра ћен уче сни ку ко -

ји ни је при сту пио јав ном над ме та њу.

По слов ни про стор се из да је у за куп на од ре ђе но вре ме, нај ду же на пе ри од од 5 го ди на.

Уко ли ко уче сник има не из ми ре не по ре ске оба ве зе по осно ву из вор них ло кал них

при хо да, ње го ва при ја ва се не ће узи ма ти у раз ма тра ње.

У слу ча ју од у ста ја ња од за кљу че ња уго во ра од стра не уче сни ка ко ји је ус пео у по -

ступ ку да ва ња у за куп по слов ног про сто ра ван спро во ђе ња јав ног над ме та ња, за кљу -

че ње уго во ра о за ку пу по слов ног про сто ра би ће по ну ђе на пр вом сле де ћем уче сни ку.

При ја ва тре ба да са др жи :

1) по дат ке о под но си о цу при ја ве, и то:

б) на зив и се ди ште, ове ре ну ко пи ју Ре ше ња о упи су прав ног ли ца у ре ги стар код над -

ле жног ор га на, као и пу но моћ је за ли це ко је за сту па под но си о ца при ја ве не ста ри је

од шест ме се ци,

2) по дат ке о по слов ном, ма га цин ском про сто ру за ко ји се при ја ва под но си - по вр ши -

ну и ред ни број из Огла са,

3) де лат ност ко ја ће се оба вља ти,

4) из ја ва да по слов ни про стор пре у зи ма у ви ђе ном ста њу,

5) до каз о упла ти де по зи та за уче шће, 

6)до каз о то ме да под но си лац не ма не из ми ре них оба ве за по осно ву из вор них ло кал них

при хо да од Се кре та ри ја та за по ре ску ад ми ни стра ци ју Град ске упра ве гра да Пан че ва,

7) до ку мен та ци ја ко јом се по твр ђу је број ре а ли зо ва них про је ка та у по след ње три го ди не

8) из вод из еви ден ци је чла но ва удру же ња.

Не пот пу не, не бла го вре ме не и не у ред не при ја ве, не ће се узи ма ти у раз ма тра ње.

По сту пак да ва ња у за куп по слов ног про сто ра ван јав ног над ме та ња ће се одр жа ти

уко ли ко се на Оглас при ја ви јед но за ин те ре со ва но ли це.

При ја ве сла ти у за тво ре ном омо ту, пу тем по ште, ис кљу чи во пре по ру че ним пи смом

или пре да јом на пи сар ни цу ЈП „‘Ди рек ци ја’”, са на зна ком ,,ПРИ ЈА ВА ЗА ПО СЛОВ -

НИ ПРО СТОР У ОГЛА СУ ОЗНА ЧЕН РЕД НИМ БРО ЈЕМ__НЕ ОТВА РАЈ”, на зив и

адре су се ди шта ор га ни за ци је или удру же ња ко је се при ја вљу је на Оглас.

Рок  за под но ше ње при ја ва је  за кључ но са 07. 11. 2016. го ди не до 10 са ти.

Јав но отва ра ње при спе лих при ја ва ће се одр жа ти 07. 11. 2016. го ди не, у 12 са ти у со -

би бр. 108, у ЈП „Ди рек ци ја”‘ Пан че во, Ули ца Змај Јо ви на бр. 6.

На кон прав но сна жно сти Ре ше ња гра до на чел ни ка гра да Пан че ва, за кљу чи ће се Уго -

вор о за ку пу на од ре ђе но вре ме.

При ло же на до ку мен та ци ја мо же би ти у ори ги на лу или ове ре ној фо то ко пи ји и не сме

би ти ста ри ја од 6 (шест) ме се ци.

Р. бр. Адреса
Површина и

структура м2
Зона

Висина почетне

закупнине по м2

која се лицитира без

пореза

Делатност Депозит/дин

1
Марка Краљевића бр.

1
60,00 1 300,00 дин/м2

занартска

трговинска

канцеларијска

36.000,00

2 Савска бр. 6 41,40 1 300,00 дин/м2

занартска

трговинска

канцеларијска

24.840,00

3
Војводе Радомира

Путника бр. 25
44.54 1 300,00 дин/м2

занартска

трговинска

канцеларијска

26.724,00

4
Марка Краљевића бр.

18

321,75 пословног

и 66,22

магацинског

простора

1 300,00 дин/м2

занартска

трговинска

канцеларијска

193.050,00

20.466,00

213.516,00

5
Вељка Влаховића бр.

17
40,96 2 200,00 дин/м2

занартска

трговинска

канцеларијска

16.384,00

6
Генерала Петра

Арачића бр. 2
18,74 1 300,00 дин/м2

занартска

трговинска

канцеларијска

11.244,00

7 Ослобођења бр. 27

77,15 пословног и

63,89

магацинског

простора

1 300,00 дин/м2

занартска

трговинска

канцеларијска

46.290,00

19.167,00

65.457,00

8 Савска бр. 4 57,15 1 300,00 дин/м2

занартска

трговинска

канцеларијска

34.290,00

Р.

бр.
Адреса

Површина и

структура
Зона

Висина

почетне

закупнине по

м2 без пореза

на додату

вредност

Делатност Депозит/дин

1
Новосадска бр.

6
18,00 1 75,00 дин/м2

Непрофитне

организације и

удружења

2.700,00

2
Новосадска бр.

8
17,40 1 75,00 дин/м2

Непрофитне

организације и

удружења

2.610,00

3
Новосадска бр.

10
17,23 1 75,00 дин/м2

Непрофитне

организације и

удружења

2.584,50



Ре но ми ра на ор га ни за ци ја
„Dogs Trust” сре ди ном ок то -
бра је у Ду бров ни ку при ре ди -
ла јед ну од нај ве ћих свет ских
кон фе рен ци ја за за шти ту жи -
во ти ња и њи хо ве до бро би ти,
за ко ју је по зив до би ло и пан -

че вач ко дру штво „Љу бим ци”.
Ње гов пред сед ник Иван Ку -
ра јов имао је част да на по ме -
ну том ску пу одр жи при год но
пре да ва ње. Пред ви ше од
три ста уче сни ка из це лог све -
та он је пред ста вио ду го го ди -
шњи рад за жи во ти ње у Пан -
че ву и зе мљи, као и не ке од
успе шно спро ве де них ак ци ја
и кам па ња.

На кон тог за па же ног из ла -
га ња мно ги уче сни ци су, ин -
спи ри са ни пре зен ти ра ним

ин фор ма ци ја ма, сту пи ли у
кон такт с „Љу бим ци ма” у на -
ме ри да слич не про јек те за за -
шти ту жи во ти ња и про мо ци ју
њи хо ве до бро би ти по кре ну и у
сво јим сре ди на ма.

С дру ге стра не, пан че вач ко
дру штво је до го во ри ло број не
ре ги о нал не ак ци је, оства ре на
је са рад ња с ви ше ор га ни за ци -
ја из це лог све та, а из ра же на је
и же ља да се у на ред ном пе ри -
о ду слич на кон фе рен ци ја одр -
жи и у на шој зе мљи.

По чео је још је дан Ме ђу на род -
ни са јам књи га у Бе о гра ду. Као
и мно га прет ход на и ово го ди -
шње, ше зде сет пр во оку пља ње
по што ва о ца пи са не ре чи, при -
ву кло је ве ли ки број љу ди.

Сва ко днев но је про мо ви са но
на де се ти не но вих на сло ва, а
би ло је и не ко ли ко оних ко је су
пот пи са ли пан че вач ки ау то ри.

У не пре глед ном мо ру штан -
до ва на шло се ме ста и за онај
ко ји пред ста вља наш град.

У то ка ква је би ла ат мос фе -
ра уве ри ла се и еки па „Пан -
чев ца”...

Ше зде сет пр ви Ме ђу на род ни
са јам књи га отво рен је у су бо -
ту, 23. ок то бра, а три да на ка -
сни је по се ти ла га је еки па
„Пан чев ца”.

Већ на ула ску мо гао се сте -
ћи ути сак да се ни је ште де ло
на гла му ро зном укра ша ва њу
штан до ва, али и да, бар пр вих
да на, ни је би ло не ких спек та -
ку лар них по пу ста.

С дру ге стра не, по се ти ла ца
ни је мањ ка ло, као ни по зна -
тих лич но сти. Та ко је но ву
књи гу про мо ви са ла во ди тељ -
ка Ве сна Де дић, док је чу ве ни
шме кер Не ле Ка рај лић стр -
пљи во пот пи си вао про шло го -
ди шњи бест се лер „Фај ронт у
Са ра је ву”. Са јам ни је про пу -
стио ни во ђа ра ди ка ла Во ји -
слав Ше шељ, ко ји се са сво јим
при ста ли ца ма фо то гра фи сао

ФОТО-РЕПОРТАЖA
Петак, 28. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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или нај но ви је „Ве тре ња че Вој -
во ди не – не кад и сад” мла де
ау тор ке Жи ва не Кре јић.

О штан ду бри не мла ђа на
Зо ра на Ма џа ре вић, ко ја ни је
не за до вољ на по се том пр вих
да на, бу ду ћи да јој је у про се ку
на вра ћа ло де се так љу ди на
сва ких сат.

– Нај про да ва ни ји су де фи ни -
тив но стри по ви, пре све га „Ура -
ган” Ран хе ра и Ла зи ћа, као и
„Век стри па у Ср би ји” ау то ра
Здрав ка Зу па на, чи ји је пред го -
вор на пи сао Са ша Ра ке зић Зо -
граф. По се ти о ци ма је за ни мљи ва
и књи га Бран ке Дра го са вац –
„Јав не би бли о те ке у Ср би ји од
1901. до 1918. го ди не”. Ве ћи на
де ла је на про да ју по це на ма од
сто до хи ља ду и две ста ди на ра,
а не ка и по кла ња мо – на ве ла је
ова сту дент ки ња еко но ми је.

На по слет ку, ни је зго рег још
јед ном по зва ти су гра ђа не да
по се те „Пан че вач ко чи та ли -
ште”, као и про мо ци је на ших

„ПАН ЧЕ ВАЦ” НА МЕ ЂУ НА РОД НОМ САЈ МУ КЊИ ГА

СВЕТ КО ВИ НА ПИ СА НЕ РЕ ЧИ

И СРЕД ЊО ШКОЛ ЦИ ВО ЛЕ ДА ЧИ ТА ЈУ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Зна ти жељ ни ци су, по ред
оста лих, мо гли да ви де ра до ве
као што су „Жи вот и рад Кон -
стан ти на Пеј чи ћа” Др Ми хо -
ви ла То ман дла, Са бра не пе -
сме Ду ша на Ву кај ло ви ћа, „Је -
вре ји у Пан че ву 1794–1872”,
„КЦП пр вих по ла ве ка”, „Пи -
ва ра у Пан че ву 1722–1972”

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.

Ми ла
Мла да жен ки ца је пре жи ве ла
стра шну си ту а ци ју – за вр ши -
ла је у ужа сном ста њу на ули -
ци у на се љу Ми са, с ка на пом
око вра та и без ока. На кон
опе ра ци је и не ко ли ко не де ља
ин тен зив не не ге вра ти ло јој
се рас по ло же ње – по но во је
ве се ла и дру же љу би ва.

Ми ла је пре до бра ку ца, а
нај бо ље би се мо гла опи са ти
као ду ша од пса. Са да је
спрем на за но ви дом у ко јем
ће је ко нач но во ле ти и по што ва ти. Сте ри ли за ци ја и чи по ва -
ње су обез бе ђе ни.

Ма ли миш
Два ме се ца ста ро ште не про -
на ђе но је, за јед но са сво јом
се стри цом, у пла стич ној кан -
ти у јед ној на пу ште ној пан че -
вач кој ха ли. О њи ма при вре -
ме но бри ну ху ма ни во лон те -
ри, али је нео п ход но да бу ду
удо мље ни и скло ње ни са ули -
це до пр вих зим ских да на.

Ве се ле су на ра ви и сред њег
ра ста, а обез бе ђе не су сте ри ли -
за ци је ка да за то до ђе вре ме.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

ПАН ЧЕВ ЦИ НА СВЕТ СКОЈ КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈИ

„Љу бим ци” за па же ни у Ду бров ни ку

Пр ви Фе сти вал пи та и бу ре ка
при ре ђен је у су бо ту, 22. ок то -
бра, у Омо љи ци, а ор га ни зо ва -
ла га је у по след ње вре ме из у -
зет но ак тив на ор га ни за ци ја
„Сун цо крет”, ко ја ма хом оку -
пља мла де ен ту зи ја сте. У то ме
су им по мо гли Удру же ње же -
на „Омољ чан ке” и Основ на
шко ла „До си теј Об ра до вић”, у
чи јој тр пе за ри ји је ма ни фе -
ста ци ја и одр жа на.

По ред вред них ме штан ки,
ве ли ки до при нос овом до га ђа -
ју да ле су и чла ни це удру же ња
из Ја бу ке и Бре стов ца, за тим
фир ма за ке те ринг „Шер пи -
ца”, као и мла ди из Омо љи це,
ко ји су не пре ста но из ба ци ва -
ли пе кар ске про из во де, на ра -
дост свих гур ма на. И сва ко од
по се ти ла ца имао је при ли ку
да се опро ба у ра зним тех ни -
ка ма раз вла че ња и те гље ња
те ста, пра вље ња на де ва и, на
кра ју, за ви ја ња пи те.

На фе сти ва лу су ор га ни зо ва -
на и так ми че ња у ви ше ка те го -
ри ја. Та ко је пла ке ту за нај бо -
љу слат ку пи ту до би ло ја буч ко
удру же ње „Злат на ја бу ка”, док
је уку сни ју сла ну пи ту од оста -
лих имао ке те ринг „Шер пи ца”.
Ог њен Мар ко вић је по бе дио у
ка те го ри ји сла ног бу ре ка, док
су за сла дак спе ци ја ли тет те
вр сте пр во на гра ђе не две Ми -
ли це – Фа ра и Јо ва нов.

И на по слет ку, нај ду жу пи ту
на пра вио је Ак тив же на „Со се”
из Бре стов ца, а нај те жа је би -
ла де ло Удру же ња же на
„Омољ чан ке”.

Тре ба ис та ћи да су у ре а ли -
за ци ји ове нео бич не али, по -
ка за ло се, ве о ма за ни мљи ве и
атрак тив не га стро ном ске ма -
ни фе ста ци је удру же њу „Сун -
цо крет” по др шку да ли и ло -
кал на Ме сна за јед ни ца и
млин „Ба нат ски клас”.

ПР ВИ ФЕ СТИ ВАЛ ПИ ТА И БУ РЕ КА ОДР ЖАН У ОМО ЉИ ЦИ

И мла ди ве што раз вла чи ли и те гли ли те сто

Пан чев ци ра до по се ћу ју Са јам књи га, што

по је ди нач но, што ко лек тив но. Нај ви ше ор -

га ни зо ва них гру па је из сред њих шко ла, а

мо жда нај број ни ја је Ма шин ска са ше зде се -

так уче ни ка.

Је дан од њих, Ми лош Ја ћи мов ски ко ји

већ пет го ди на ре дов но до ла зи да ви ди шта

се но во ну ди у све ту књи ге; оче ку је ве ли ку

по се ту и мно го по зна тих лич но сти, а на да се

и по пу сти ма. Нај ви ше во ли де ла ко ја су на -

пи са ли Ме ша Се ли мо вић, Иво Ан дрић,

Бран ко Ћо пић, па ће, у за ви сно сти од лич -

ног бу џе та по ку ша ти да по пу ни ко лек ци ју

књи га ових ау то ра.

Ва лен ти на Ву јо вић во ли, пре све га, ак ци о -

не ро ма не и ро ман ти ча ре. Сма тра да је до бро

чи та ти и за то што се та ко обо га ћу је фонд ре чи.

С дру ге стра не, Алек сан дар Осто јић је пр -

ви пут на сај му и же ли да са зна ка ко све то

из гле да. 

уз књи ге (ве ли ке, а јеф ти не?!)
на ста ле за вре ме ње го вог бо -
рав ка у Ха шком за тво ру.

Би ло је ме ста и за на ше су -
гра ђа не, па је, чак, у Ха ли 4,
у та ко зва ној Ули ци Ме ше
Се ли мо ви ћа, обез бе ђен про -
стор за штанд под на зи вом
„Пан че вач ко чи та ли ште”.
Та мо су из ло же на де ла ко ја
се ба ве исто ри јом и кул ту ром
на шег ме ста, а из да ли су их
пре све га Исто риј ски ар хив,
Град ска би бли о те ка и Кул -
тур ни цен тар.

ли те рар них умет ни ка ко ји
сле де на ред них да на.

Већ у сре ду сво ја де ла пред -
ста ви ли су Не ма ња Ро тар и На -
да Ма лек, а Дом омла ди не из -
да ња „Ру ко пи си” и „Драфт”. До
кра ја Сај ма то ће учи ни ти и
Жи ва на Кре јић, Ре ги о нал ни
цен тар за та лен те „Ми хај ло
Пу пин”, Град ска би бли о те ка, а
Ва са Пав ко вић пре до чи ће но ви
умет нич ки ча со пис „Квар тал”.

Сто га, не про пу сти те пра ву
свет ко ви ну пи са не ре чи.

Панчевачко читалиште
Нелетов „Фајронт”

Књиге из нашег града



На међународном турниру у
Руми, на којем је учествовало
350 џудиста из Хрватске, Сло-
веније, БиХ, Мађарске и Ср-
бије, ЏК Динамо се предста-
вио са 20 такмичара, који су

освојили петнаест медаља,
али и пехар намењен најбољој
екипи полетараца.

Највредније трофеје су за-
служили: Алекса Ђуровић,
Матеја Зубовић, Филип Фран-
цуз и Андријана Кртенић.
Сребром су се окитили: Ми-
лош Ђорђевић, Тијана Стоја-
нов, Ђорђе Јакимовски и Пе-
тар Мљач, а бронзе су заради-
ли: Вукашин Дамњановић,
Никола Мирковић, Милена
Секуловић, Немања Јурица,
Милош Стојановић, Вид Ми-
лановић и Урош Ћућа.

На турниру у Руми одличне
резултате су остварили и члано-
ви ЏК-а Јединство из Качарева.

Златне медаље су освојили
Максим Стојановски и Алексан-
дра Димитровска, сребром се

окитио Огњен Јаћимовски, а
бронзе су зарадили: Сергеј Цвет-
ковић, Катарина Бјелчевић, Ма-
рија Пеневски, Новак Стојанов-
ски и Михајло Анђеловић.

Је да на е сто ко ло Срп ске ли ге
гру па „Вој во ди на” до не ло је
још је дан ре ми фуд ба ле ри ма
Же ле зни ча ра. Овог пу та пан -
че вач ка „ди зел ка” је осво ји ла
је дан бод у Срем ској Ми тро -
ви ци, где је с до ма ћим Рад -
нич ким игра ла не ре ше но 0:0.

Тре нер пан че вач ког ти ма
Алек сан дар Сте ва но вић по ве -
ре ње за овај ду ел ука зао је
еки пи у са ста ву: Јев тић, Те ки -
ја шки, Спа сков ски, Илић, Јо -
ва но вић, Стај чић, Ша ли пу ро -
вић, Си мо но вић, Ру ња јић, Ко -
ва че вић и Но ва ков, а при ли ку

су до би ли и Цр но мар ко вић,
Сав ков и Триф ко вић.

Же ле зни чар је у по след ње
вре ме имао не ко ли ко ло ши јих
ре зул та та, па би бод из Срем -
ске Ми тро ви це мо гао да бу де и
пре крет ни ца ка вра ћа њу на
пра ви ко ло сек. Пан чев ци су
тре нут но на де се том ме сту на
та бе ли, с је да на ест бо до ва, а
на ред ног ви кен да опет игра ју у
го сти ма, овог пу та у Но вим Ба -
нов ци ма, про тив Омла дин ца.

У Вој во ђан ској ли ги гру па
„Ис ток” фуд ба ле ри Ди на ма
1945, под вођ ством но вог тре -

не ра Бран ка Ђо ки ћа, по но во
ре ше та ју мре же ри ва ла.

Пан чев ци су би ли вр ло рас -
по ло же ни и ефи ка сни у Па ди -
ни, где су до ма ћу До ли ну са -
вла да ли са 8:0. Го ло ве за тим
из на ше га гра да по сти гли су
Алек сан дар Сто ја нов ски (два),
Не ма ња Ах чин, Бра ни слав То -
шић, Ву ка шин Ми ла но вић и
Не ма ња Ни ко лић (три).

Ди на мо 1945 је и да ље на дру -
гом ме сту на та бе ли, али са да
има 26 бо до ва. Још увек је ли дер
Ко за ра из Ба нат ског Ве ли ког
Се ла, ко ја има са мо бод ви ше.

Су срет тре ћег ко ла Ко шар ка -
шке ли ге Ср би је, ко је је би ло
на про гра му про шлог ви кен -
да, еки па Та ми ша је од ра ди -
ла у Бе о гра ду про тив до ма ћег
Ди на ми ка. Пан чев ци су на
тај ду ел оти шли као аут сај де -
ри, али сва ка ко су се по тај но
на да ли из не на ђе њу. Ипак,
фа во рит се ни је дао. Ис ко ри -
стио је све гре шке Пан че ва ца
и до шао до убе дљи ве по бе де:
Ди на мик –Та миш 78:55, по
че твр ти на ма 18:15, 21:19,
21:7 и 18:14.

Сам по глед на ко на чан ис -
ход до вољ но го во ри о утак ми -
ци у на шем глав ном гра ду.
Мом ци ко је пред во ди Бо јан
Јо ви чић су у пр вом по лу вре -
ме ну успе шно па ри ра ли до -
ма ћи ну, др жа ли су ре зул тат -
ски при кљу чак, а он да, у на -
став ку су сре та, као да је на те -
рен ис тр чао не ки дру ги тим.

Нај е фи ка сни ји у ре до ви ма
Та ми ша би ли су Ке сар и Вит -
ко вац, са по де сет по е на, а по
осам пу та пре ци зни су би ли
Ми ло ше вић и Ву ле тић. По -
сле три утак ми це у ово го ди -
шњем пр вен ству КЛС-а Та -
миш је оства рио скор од јед -
не по бе де и два по ра за, а
пред сто је ћег ви кен да у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту до че -
ку је еки пу Кон стан ти на.

У че твр том ко лу Пр ве срп -
ске ли ге Крис-крос је на свом
те ре ну од ме рио сна гу с ли де -
ром на та бе ли и глав ним фа -
во ри том за ула зак у ви ши
ранг, еки пом Све тог Ђор ђа из
Жи ти шта.

Гле да о ци у Ха ли спор то ва
на Стре ли шту има ли су при -
ли ку да ви де сна жан и до бро
ор га ни зо ван го сту ју ћи тим.
До ма ћин је пру жио јак от пор у
пр ве три че твр ти не, али ни је
имао сна ге да па ри ра до кра ја:
Крис крос– Све ти Ђор ђе 77:97,
по че твр ти на ма 17:25, 20:20,
27:27 и  13:25.

Крис-крос ће мо ра ти да
тра жи бо до ве у утак ми ца ма
са се би рав но прав ним ти мо -
ви ма. При ли ку за то има ће
већ на ред ног ви кен да, ка да
ће го сто ва ти у Цр вен ки.

Ко шар ка ши Ди на ма су у
ло кал ном дер би ју, у окви ру
че твр тог ко ла Дру ге срп ске
ли ге, убе дљи во са вла да ли Је -
дин ство из Ка ча ре ва – са
88:65.

Го сти су ве о ма до бро за по -
че ли овај ду ел, чак су и во ди -
ли по сле пр ве че твр ти не, али
је у на став ку су сре та фа во рит
до дао гас и већ до по лу вре ме -
на је пре о кре нуо ре зул тат, а у
на став ку је ру тин ски сти гао
до три јум фа.

СПОРТ
Петак, 28. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ве ли ка по бе да еки пе
Ива на Пет ко ви ћа

Пан чев ке 
„про ше та ле” кроз
Алек сан др о вац

Не ма ви ше не по ра же них еки -
па у нај ја чем ру ко мет ном над -
ме та њу у на шој зе мљи, и то за -
хва љу ју ћи фе но ме нал ним ру -
ко ме та ши ма Ди на ма, ко ји ове
се зо не по ме ра ју гра ни це у Су -
пер ли ги Ср би је. Про шлог ви -
кен да је у на шем гра ду го сто -
вао ли дер ка ра ва на, ве ли ка
Цр ве на зве зда. Био је то још
је дан спорт ски спек такл, ко ји
је у Ха лу спор то ва на Стре ли -
шту при ву као пре ко 1.000 љу -
би те ља игре с ле пљи вом лоп -
том. Тим ко ји пред во ди Иван
Пет ко вић у дер би је ушао по -
сле по ра за од Вој во ди не, али
сил но мо ти ви сан да по ка же
ка ко има ква ли тет за нај ве ће
до ме те. Бран ко Ра да но вић и
ње го ви са и гра чи по но во су у
то ме ус пе ли. На пле ћа су обо -
ри ли још јед ног фа во ри та: Ди -
на мо – Цр ве на зве зда 27:25.

Пан че вач ки „ву ко ви с Та ми -
ша” од и гра ли су фе но ме нал но
пр во по лу вре ме. На кри ли ма
фан та стич них од бра на Ра ду ла
Ра ду ло ви ћа, „се ва ли” су бр зи
кон тра на па ди, ко је су у сјај не
по гот ке пре тва ра ли Ср ђан Ко -
мла нов, Ми љан Бу њев че вић,
Јо ван Сто ја но вић, Ми лош Иво -
ше вић, Ми ло мир Ра до ва но вић,
Пе тар Жу јо вић...  Цр ве на зве -
зда је би ла на ко ле ни ма. По ку -
шао је Не над Пе ру ни чић  тајм-
-ау том да про ме ни си ту а ци ју
на те ре ну, али ни је ус пео. Овог
пу та га је над му дрио ко ле га с
Ди на мо ве клу пе... Пет ко ва ка -
зне на екс пе ди ци ја на ста ви ла је
да „ме ље” ри ва ла. На од мор се
оти шло с пред но шћу Ди на ма
од чак шест го ло ва (16:10).

Ипак, на ста вак дер би ја до нео
је мно го уз бу ђе ња и не из ве сно -
сти. Бе о гра ђа ни су бр зо пре по -

ло ви ли за о ста так (16:13), па је
Иван Пет ко вић мо рао да ре а гу -
је већ по сле че ти ри ми ну та игре
у дру гом по лу вре ме ну. Ди на мо
је ус пео да одр жа ва пред ност
све до 52. ми ну та, ка да је Зве зда
из јед на чи ла на 21:21. Усле ди ли
су но ви тајм-аут тре не ра Пет ко -
ви ћа и но ви за да ци за ње го ве
мом ке... Ис пла ти ло се. За хва -
љу ју ћи го ло ви ма Иво ше ви ћа и
Ко мла но ва Ди на мо је по вео са
23:21, а го сти су ус пе ли још јед -
ном да из јед на че (23:23), али за
ви ше ни су има ли сна ге. Го ло -
ви ма Жу јо ви ћа и Сто ја но ви ћа,
уз сјај не од бра не гол ма на Ра ду -
ло ви ћа и Ни ко ле Ра до ва но ви -
ћа, Цр ве на зве зда је мо ра ла да
че сти та бо љем од се бе...

– Игра ли смо из у зет но ја ко, а
би ли смо ве о ма спрем ни и
опре зни на по чет ку утак ми це.
Ми слим да је Зве зда ушла
мно го опу ште ни је у ду ел и да
смо због то га сте кли ви со ку
пред ност. На по лу вре ме ну су

се до го во ри ли да нас „би ју”,
али ми смо из др жа ли. Сти гли
су нас, али ни смо им до зво ли -
ли да по ве ду ни у јед ном тре -
нут ку – ис та као је нај бо љи
играч дер би ја Јо ван Сто ја но вић.

Вид но ис цр пљен од ше та ња
и ска ка ња по ред аут-ли ни је
то ком це лог ме ча, за до вољ -
ство ни је крио ни ко ман дант
„жу то-цр не” че те, тво рац ових
фе но ме нал них ре зул та та, тре -
нер Иван Пет ко вић.

– Од лич но смо игра ли у пр -
вом по лу вре ме ну, али се у
дру гом де лу ме ча уву кла нер -
во за у на ше ре до ве. По ку шао
сам с мла дом бе ков ском по -
ста вом, с мом ци ма ко ји има ју
де вет на ест го ди на. Они су би -
ли из у зет но хра бри и ри зик се
ис пла тио. Ово је би ла ја ко те -
шка утак ми ца за нас и пси -
хич ки и фи зич ки, а би ли смо
и под огром ним при ти ском,
јер смо у прет ход ном ко лу из -
гу би ли од Вој во ди не. Че сти -

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ИЗ НЕ НА ЂЕ ЊЕ ИПАК ИЗ О СТА ЛО

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ЗВЕ ЗДА ПА ДА ЛИ ЦА НА СТРЕ ЛИ ШТУ...

там мо јим мом ци ма. По ка за -
ли су да има ју ква ли тет, да
игра ју до бар ру ко мет и да ни -
смо не за слу же но ту где је смо.
Они су ово за ра ди ли, има ју ср -
це као Ру си ја и од свег ср ца им
че сти там на по бе ди – у да ху је
го во рио по пу лар ни Пет ко.

Ру ко ме та ши Ди на ма за у зи -
ма ју тре ће ме сто на та бе ли Су -
пер ли ге, са 12 бо до ва, јед ним
ма ње од пр во пла си ра не Вој во -
ди не и Цр ве не зве зде, ко ја је
на дру гом ме сту.

У пе том ко лу Су пер Б ли ге
ру ко ме та ши це Пан че ва су у
Алек сан дров цу по бе ди ле Жу -
пу са 28:19.

Нај е фи ка сни ја игра чи ца у
ре до ви ма ти ма ко ји пред во ди
Мар ко Кр стић би ла је Ми ла
Бе а дер, са шест го ло ва. Ива на
Та не лов је пет пу та са вла да ла
про тив нич ког гол ма на, док су
Све тла на Ни чев ски и Ма ја Ра -
дој чин би ле пре ци зне по че ти -
ри пу та.

Сви лај нац је про шлог ви кен -
да био ор га ни за тор фи на ла
Пр вен ства Ср би је у рит мич -
кој гим на сти ци, на ко јем је
уче ство ва ло де сет нај у спе -

шни јих клу бо ва из на ше зе -
мље. У нај ја чој кон ку рен ци ји
на ше су гра ђан ке из сек ци је

ГД-а Па ли лу ла оства ри ле су
сјај не ре зул та те.

Нај мла ђе так ми чар ке су се
пла си ра ле на че твр то ме сто.
Ка дет ки ње су сјај но из ве ле

ко ре о гра фи ју с обру -
чем па су осво ји ле
сре бр ну ме да љу, док
су ју ни ор ке бри љи ра -
ле у ве жба ма с лоп том
и за слу жи ле су нај сјај -
ни је од лич је.

– Ја ко сам по но сна
на мо је де вој чи це. Ово
је ди ван по че так се зо -
не, по сле ду ге лет ње
па у зе. Нај ва жни је је
да смо у до број фор -
ми, а са да има мо и
под стрек за још бо љи
рад – ис та кла је Је ле -
на Га чић Ми лић, тре -
нер сјај них пан че вач -
ких гим на сти чар ки.

Од на ших мла дих су гра -
ђан ки тек тре ба оче ки ва ти
до бре ре зул та те.

НАДМЕТАЊЕ У РИТ МИЧ КОЈ ГИМ НА СТИ ЦИ

ПАН ЧЕВ КЕ НАЈ БО ЉЕ У СР БИ ЈИ

На ши су гра ђа ни, не ка да шњи
чла но ви Ру ко мет ног клу ба Ди -
на мо, ге не ра ци ја ко ја се 1966.
го ди не „за ра зи ла” ле пљи вом
лоп том, ових да на су про сла -
ви ли леп ју би леј – пе де сет го -
ди на од по чет ка тре ни ра ња
оми ље ног спор та.

Про сла ва је ор га ни зо ва на у
са ли КУД-а „Пе те фи Шан -
дор”, где се ина че, сва ког
утор ка, „кла си ћи” и оку пља ју.
Пре по чет ка офи ци јел ног дру -
же ња еки па је об и шла гро бо ве
пр вог тре не ра Бо ри во ја Бро -
да на Бац ка и са и гра ча Дра га -
на Ву јо ви ћа, чи ји је брат бли -
за нац Сло бо дан та ко ђе члан
ге не ра ци је и био је при су тан
на про сла ви.

При се ти ли су се ве чи ти
мла ди ћи и ге не ра ци је ко ја је
1966. го ди не но си ла жу то-
-цр ни дрес, а чи ни ли су је:

Ри ба, Џо ги, Пер ке, Ке ле, Сри -
ле, Фак си, Ки ћа, Јо ца, Зо рић,

Бел мон до, Па ја, Бр ња, Ма -
рин ко, Пе ра Фај фрић, Бран че,

Вук Ро га но вић, На у ма, Кр ле,
Рен ду ља, Ко ка, Бу бе и Ра ка.
Сла вље нич ку еки пу су са чи -
ња ва ли: Си ни ша Вла јић, Сло -
бо дан Ву јо вић, Ми лан Мар ја -
но вић, Љу би ша Вин кић, Ан -
дри ја Ко мла нов, Јо ван Оташ,
Ду шко Бој ко вић, Дра ган Ву јо -
вић, Бран ко Ни ша вић, Љу би -
ша Ке сић, Дра го слав Бра тић,
Љу бо мир Јан ко вић, Не над
Бра тић, Ста ни ша Ву кај ло вић,
Ка рољ Ранц, Ду шан Беч, Ми ле
Мај сто ро вић, Алек сан дар Пе -
ри шић, Ми лу тин Не шић и
Ми ли вој Ру пић. 

Та ко то ра де ру ко ме та ши.
Сва ка част!

ЛЕ ПО ДРУ ЖЕ ЊЕ РУ КО МЕ ТА ША

ПО ЛА ВЕ КА С ЛЕ ПЉИ ВОМ ЛОП ТОМ

Није кондор, али лети – Јоца у акцији

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„НУ ЛА” У МИ ТРО ВИ ЦИ, „КА НО НА ДА” У ПА ДИ НИ

АКТУЕЛНОСТИ С ТАТАМИЈА

ЏУДИСТИ ЗАЧАРАЛИ РУМУ



СПОРТ
Петак, 28. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

С. Пазова: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА
Ваљево: ВА 014 – БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ФУТОГ
недеља, 19 сати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Пожаревац: ПОЖАРЕВАЦ–ДИНАМО

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Нови Сад: МИНАКВА–ПАНЧЕВО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ЦРВЕНКА

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Оџаци: ДЕРОЊЕ–ЈЕДИНСТВО
Долово: ДОЛОВО–ЖЕЉА
мушкарци

Нови Сад: СЛАВИЈА–ВЛАДИМИРОВАЦ
Долово: ДОЛОВО–ПУТИНЦИ

ТРЕЋА ЛИГА „ЈУЖНИ БАНАТ”
Уздин: УНИРЕА – ОРК ПАНЧЕВО

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–КОНСТАНТИН
субота, 19 сати

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Црвенка: ЦРВЕНКА – КРИС КРОС

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Пећинци: ЛОКОМОТИВА–ДИНАМО
Качарево: ЈЕДИНСТВО–БНС
субота, 20 сати

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Панчево: ДИНАМО–СЛОГА
субота, 13.30

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈУГОСЛАВИЈА
Бела Црква: БАК–БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ–СТРЕЛА
Влајковац: ЈЕДИНСТВО–СЛОГА

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Војловица: МЛАДОСТ–ТЕМПО

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ПРОЛЕТЕР
Баваниште: БСК–ДОЛОВО
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–КОЛОНИЈА

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА 3:2

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ВГСК 3:0

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Вршац: ВРШАЦ – ОДБОЈКА 013 0:3

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА 27:25

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Александровац: ЖУПА–ПАНЧЕВО 19:28

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Врбас: ВРБАС–ЈАБУКА 24:23

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Мокрин: МОКРИН–ДОЛОВО 27:21
Апатин: АПАТИН–ЈЕДИНСТВО 22:23
мушкарци

Б. Паланка: ЛАВОВИ–ДОЛОВО 31:24
Б. Н. Село: ВЛАДИМИРОВАЦ–БУДУЋНОСТ 36:23

ТРЕЋА ЛИГА „ЈУЖНИ БАНАТ”
Црепаја: ЦРЕПАЈА – ОРК ПАНЧЕВО 19:20

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ДИНАМИК–ТАМИШ 78:55

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – СВ. ЂОРЂЕ 77:97

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО 88:65

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
С. Митровица: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 0:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Падина: ДОЛИНА–ДИНАМО 0:8

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА–МЛАДОСТ 3:1
Иваново: СТРЕЛА–БАК 0:1
Старчево: БОРАЦ – Ц. ЗВЕЗДА 3:1
Уљма: ПАРТИЗАН – ЈЕДИНСТВО (К) 2:2
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ВОЈВОДИНА (С) 2:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Уздин: УНИРЕА–ГЛОГОЊ 1:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Долово: ДОЛОВО – С. ТАМИШ 7:0
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Andre

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тф3)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Од бој ка ши це Ди на ма
бо ље од Цр ве не зве зде

Бо рац по бе дио ВГСК

Од бој ка ши це пан че вач ког Ди -
на ма, пред во ђе не тре не ром
Алек сан дром Вла ди са вље вим,
још јед ном су при јат но из не на -
ди ле истин ске по кло ни ке спор -
та у на шем гра ду. По сле три -
јум фа у Фу то гу по пу лар не „ла -
ви це” су про шлог ви кен да би ле
на још ве ћем ис ку ше њу, јер су у
дру гом ко лу Су пер ли ге уго сти ле
бе о град ску Цр ве ну зве зду. Го -
шће су пре по чет ка ме ча сло ви -
ле за ап со лут ног фа во ри та, али
то ни је упла ши ло млад и по ле -
тан тим из на ше га гра да. Око
500 гле да ла ца у Ха ли спор то ва
на Стре ли шту мо гло је да ужи ва
у ре зул тат ским пре о кре ти ма,
али и да се ра ду је по бе ди сво јих
ми ље ни ца: Ди на мо – Цр ве на
зве зда 3:2, по се то ви ма 12:25,
25:23, 14:25, 25:20 и 15:13.

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

„ЛА ВИ ЦЕ” ОПЕТ ОДУ ШЕ ВИ ЛЕОД ЛИЧ НИ МАР КО ВИ

КЛИН ЦИ
Чла но ви ЏК-а Пан че во, ко је
пред во ди тре нер Мар ко Ата -
на сов, има ли су још је дан
успе шан ви кенд.

На тур ни ру у Бо ру, 22. ок -
то бра, злат не ме да ље су осво -
ји ли Ла зар Ал би ја нић и Алек -
сан дар Лу пу лов, сре бром се
оки ти ла Ни на Ал би ја нић, а
брон за је при па ла Ани Лу -
пу лов.

Ме ђу на род ни тур нир у Ру ми
одр жан је 23. ок то бра, а на том
так ми че њу су за бли ста ли Ми -
хај ло Ву ко вић и Фи лип Па ла -
нач ки, ко ји су осво ји ли сре бр -
ну од но сно брон за ну ме да љу.

ЗЛА ТО ЗА СА ЊУ
Мла ди атле ти ча ри Та ми ша
на ста вља ју да ни жу успе хе на
свим так ми че њи ма на ко ји ма
уче ству ју.

Они су се про шлог ви кен да
над ме та ли у По жа рев цу, у
тре ћој тр ци из се ри је Кро са
РТС-а. У кон ку рен ци ји 1.000
мла дих тр ка ча из Ср би је, Ке -
ни је, БиХ и Ма ђар ске на шим
су гра ђа ни ма су при па ле три
ме да ље.

Нај у спе шни ја је би ла Са ња
Ма рић, ко ја је, по ред зла та,
осво ји ла и ти ту лу шам пи о на
Кро са РТС-а. Сре бр ним од -
лич ји ма су се оки ти ли Сте фан
Ма рић и Ана Дра го је вић, ко ји
су за у зе ли дру го ме сто у укуп -
ном пла сма ну.

Већ у не де љу, 23. ок то бра,
Ана Дра го је вић је осво ји ла
брон за но од лич је на улич ној
тр ци под на зи вом „Тро феј Бе -
о гра да”.

БАД МИН ТОН 

У ВР ШЦУ
Бад мин тон клуб Фа на тик из
Вр шца ор га ни зо вао је про -
шлог ви кен да тур нир за мла ђе
ка те го ри је, на ко јем је уче -
ство ва ло 70 игра ча.

Ка да је реч о БК-у Пан че во,
Ан ђе ла Вит ман је осво ји ла
злат ну и брон за ну ме да љу, Са -
ња Пе рић се оки ти ла сре бром,
а брон зе су за ра ди ли Ма ша
Алек сић, Ми о на Фи ли по вић и
Сте фан Ми ја то вић.

Од лич ни су би ли и чла но ви
БК-а Ди на мо. Нај вред ни ји
тро феј је за слу жи ла Ма ри ја
Са мар џи ја, Ми хај ло Виг се
оки тио сре бром, а Ва ња Бо кан
је осво јио брон зу, по бе див ши
клуп ског дру га Пе тра Ра до ни -
ћа. До бре пар ти је су пру жи ле
и Ка та ри на Виг и Ана ста си ја
Мир ко вић.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Стране припремио

Александар
Живковић

Ме ђу на род ни ми тинг „Ђор ђе
Пре дин Ба џа” одр жан је про -
шлог ви кен да у Бе че ју. Тре не -
ри Ди на ма Би ља на Шон дић и
Жив ко Па ра нос пред во ди ли
су сјај ну еки пу Ди на ма, ко ја је
осво ји ла чак 31 тро феј.

Хе ле на Ра јић и Мар тин
Ћир ко вић би ли су тре ћи на 50
м пр сно, а Игор Иг ња тов је
три јум фо вао у ис тој тр ци.
Стра хи ња Шон дић је био нај -
бр жи на 50 м леђ но, сре бро је
за ра дио на 100 м ме шо ви то и

брон зу у шта фе ти на 4 x 50 м
кра ул. Пе тар Ран ко вић је
осво јио че ти ри злат не ме да ље:
на 100 м кра ул, 50 м пр сно,
100 м ме шо ви то и у шта фе ти
на 4 x 50 м кра ул. Ка та ри на
Бе лић је осво ји ла зла то као
члан шта фе те на 4 x 50 м кра -
ул, сре бр не ме да ље је за слу -
жи ла на 100 м кра ул и 50 м
пр сно, а брон зу на 100 м ме -
шо ви то. Вик тор Нађ је био
нај бр жи у тр ка ма на 50 м леђ -
но и 100 м ме шо ви то, а сре -

бро му је при па ло на 50 м
дел фин. Ан дреа Нађ је осво ји -
ла зла то на 50 м пр сно и сре -
бр не ме да ље на 50 м дел фин
и 100 м ме шо ви то. Та ра Шор -
маз је би ла пр ва на 50 м дел -
фин, а Миа По љак дру га у ис -
тој тр ци.

Ду ња Сто ев је за ра ди ла сре -
бро на 50 м леђ но и брон зе на
50 м кра ул и 100 м ме шо ви то.
Да ни јел Ке ле ман је дру ги сти -
гао на циљ у тр ци на 50 м дел -
фин, док је Је ле на Вр хо вац

би ла члан по бед нич ке шта фе -
те на 4 x 50 м кра ул, а сре бро
је за слу жи ла на 50 м дел фин.
Ог њен Стој шић је осво јио
злат не ме да ље на 50 м леђ но и
у шта фе ти на 4 x 50 м кра ул, а
сре бр не на 50 м дел фин и 100
м ме шо ви то. Ог њен Сто ја нов
је био дру ги на 50 м леђ но и
тре ћи на 100 м ме шо ви то и у
шта фе ти 4 x 50 м кра ул. Ма ша
Ви да ко вић и Ања Гво зде но вић
осво ји ле су брон зе у шта фе ти
4 x 50 м кра ул.

ПЛИ ВА ЧИ ДИ НА МА СЈАЈ НИ У БЕ ЧЕ ЈУ

ПУН КО ФЕР МЕ ДА ЉА

Ду шан Бо ги че вић и Ми лош
Ста но је вић су осва ја њем ше -
стог ме ста оства ри ли за па жен
ре зул тат на Свет ском пр вен -
ству у обал ном ве сла њу, ко је је
одр жа но од 20. до 22. ок то бра
у Мо на ку. Ср би ја је пр ви пут
има ла пред став ни ке на том
так ми че њу.

– Не мо же мо да бу де мо не -
за до вољ ни пла сма ном, без об -
зи ра на то што смо мо гли
мно го бо ље у фи на лу. У ква -
ли фи ка ци ја ма смо има ли од -
лич но на ште ло ван ча мац и то
је зна чај но до при не ло да бу де -
мо на из у зет но ви со ком ни воу.
У фи на лу нам је за пао дру ги
ча мац, ко ји је био знат но ло -
ши је на ште ло ван, што смо
осе ти ли чим смо се ли у ње га.
Од по чет ка тр ке смо се му чи -

ли и сва ки сва ки пут ка да смо
спу шта ли ве сла у во ду, има ли
смо осе ћај да уда ра мо у бе тон.
Пр ви пут у ка ри је ра ма Бо ги -
че вић и ја смо ве сла ли на ова -
квој тр ци и за и ста смо ужи ва -
ли три да на у Мо на ку – ре као
је Ми лош Ста но је вић, члан
ВК-а Та миш.

Так ми че ња у обал ном ве -
сла њу одр жа ва ју се на отво ре -
ном мо ру, по та ла си ма. Не ма
рав не ста зе, већ се ве сла у тро -
у глу око бо ва, слич но као у је -
дре њу. Чам ци су те жи, чвр -
шћи и ши ри. Од 2005, под
окри љем Свет ске ве слач ке фе -
де ра ци је (ФИ СА), сва ке го ди -
не се одр жа ва ју свет ска пр вен -
ства, а нај ви ше успе ха до са да
има ли су так ми ча ри Фран цу -
ске и Ита ли је.

СВЕТ СКИ ШАМ ПИ О НАТ У ОБАЛ НОМ ВЕ СЛА ЊУ

СТАН ЧЕ НА ШЕ СТОМ МЕ СТУ

шле са убе дљи вим ре зул та -
том од 25:12.

У дру гом се ту сли ка на те -
ре ну се пот пу но про ме ни ла.
Ди на мо је по ја чао сер вис, по -
ре ме тио је при јем Цр ве не зве -
зде и на те рао ју је да поч не да
гре ши. Сјај но су у тим мо мен -
ти ма игра ле Је ле на Ла зић и
Дра га на Мар ко вић, Ања Вла -

Тре ћи сет био је го то во иден -
ти чан пр вом. Ди на мо је имао
лош при јем, на па ди су би ли
сла бо ор га ни зо ва ни, ни је би ло
бло ка... Цр ве на зве зда је та кву
игру ри ва ла зна лач ки ка жња -
ва ла, па је ла ко, са 25:14, до -
шла до но ве пред но сти у се то -
ви ма. „Ла ви це” се ни су пре да -
ва ле, хра бро су ушле у че твр ти
сет, а тре нер Вла ди са вљев је
по ве ре ње по кло нио Ми ли ци
Јо ва но вић на ме сту тех ни ча ра.
Игра ло се по ен за по ен све до
7:7, а он да је Дра га на Мар ко -
вић спа сла јед ну већ из гу бље ну
лоп ту, ко ју је у по ен пре тво ри -
ла Је ле на Ла зић. Три би на је
про кљу ча ла од оду ше вље ња, а
Пан чев ке су по че ле да ни жу
по е не... Ни ко ли на Ашће рић и
Ни на Ко цић су за го спо да ри ле
те ре ном, али је и да ље све кон -
це игре у сво јим ру ка ма др жа -
ла Је ле на Ла зић. За хва љу ју ћи
фан та стич ним сер ви си ма Ми -
ли це Јо ва но вић у фи ни шу се та,
Ди на мо је до шао до но вог из -
јед на че ња и јед ног бо да.

Но ше не по др шком с три би -
не, пси хо ло шки мно го ја че,
Пан чев ке су у пе том се ту пот -
пу но до ми ни ра ле. По ве ле су
са 8:2 и ка да се чи ни ло да ће
све би ти бр зо го то во, Зве зда је
за пре ти ла, сти гла до 14:12,
усле дио је тајм-аут Алек сан -
дра Вла ди са вље ва... Ко нач ни
уда рац Цр ве ној зве зди за да ла

је Ми ле на Спре мо, за 15:13 и
ве ли ки три јумф.

– Цр ве на зве зда је ин сти ту -
ци ја у на шој жен ској од бој ци,
за то је ово огро ман успех за
нас. Игра чи це Цр ве не зве зде су
фи зич ки до ми нант не и за гла -
ву ви ше од мо јих од бој ка ши ца,
али то им ни је би ло до вољ но да
по бе де. Дра го ми је што је мо ју
еки пу кра сио бор бе ни дух, чак
и у тре ну ци ма ка да је све ишло
на о па ко. На ша глав на ди ја го -
на ла Ми ло ва но вић –Ко цић ни -
је функ ци о ни са ла, али ус пе ли
смо да на ђе мо мо дел. Ка да до -
би је те еки пу ко ја је ре ал но ја -
ча од вас, то је ве ли ки под -
стрек за да љи рад, јер ми зна -
мо где је на ше ме сто, али не -
ће мо се пре да ва ти пре не го
што пад не по след ња лоп та на
пар кет – ис та као је Алек сан дар
Вла ди са вљев.

Дру гу по бе ду у шам пи о на ту
оства ри ли су и од бој ка ши
Бор ца. Они су у Ха ли спор то ва
на Стре ли шту са вла да ли ВГСК
из Ве ли ког Гра ди шта с 3:0, по
се то ви ма 25:21, 25:18 и 25:17.

Еки па ко ју пред во де тре не -
ри Ду шан Јо вић и Бог дан Сре -
те но вић би ла је ап со лут ни фа -
во рит и пре по чет ка утак ми це,
али тре ба ре ћи да су од бој ка -
ши Бор ца мо ра ли да се на му -
че и да за ра де сва ки по ен ка ко
би са вла да ли мла ду и та лен то -
ва ну еки пу ВГСК-а.

Тим из Стар че ва играо је у
са ста ву: Ми ро слав Фар каш,
Алек сан дар Га ври лов, Мар ко
Син ђе лић, Не ма ња Ми ле тић,
Са ша Рај ко вић, Вла ди мир Лу -
ко вић, Да вор Ми ло ше вић, Ра -
до Спа со је вић, Абид Ха џи бе -
го вић, Сте фан Вла ди са вљев,
Вла ди мир Кне же вић и Бо јан
По знић.

У Дру гој ли ги гру па „Се вер”
Од бој ка 013 оства ри ла је си -
гур ну и убе дљи ву по бе ду у Вр -
шцу про тив исто и ме ног до ма -
ћи на – 3:0.

Де вој ке ко је пред во ди Иван
Кр го вић са да има ју че ти ри бо -
да, а на ред ног ви кен да на
свом те ре ну до че ку ју Фу тог.

По че так утак ми це при пао
је го шћа ма из Бе о гра да. Мо -
жда су од бој ка ши це Ди на ма
пре ви ше ре спек то ва ле ве ли -
ког ри ва ла, па им за то у пр -
вом се ту ни шта ни је по ла зи -
ло за ру ком. „Цр ве но-бе ле”
су ка жња ва ле сва ку гре шку
Пан чев ки, осва ја ле су ла ке
по е не, па су до вођ ства до -

ди са вљев је би ла од лич на у
од бра ни, а раз и гра ла се и Ми -
ле на Спре мо, па се пред ност
„ла ви ца” уве ћа ва ла из ми ну та
у ми нут. Пан чев ке су во ди ле с
19:12, за тим су ма ло по су ста -
ле, Зве зда се при бли жи ла на
23:21, а он да је Ни на Ко цић
осво ји ла мо жда нај ва жни ји
по ен...
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Је ле на Жар ко вић, 
уче ни ца:

– За ви кенд ћу иза ћи
с дру штвом, 
а нај ве ро ват ни је ће мо
оти ћи до На род не 
ба ште. Та ко ђе, има ћу
тре нинг хип-хоп 
пле са. Оста так 
вре ме на ћу ис ко ри -
сти ти за од ма ра ње.

Урош Рад ма но вац,
уче ник:
    
– С об зи ром на то да
тре ни рам ва тер по ло, 
за ви кенд ћу би ти на
ба зе ну. Пла ни рам и 
да иза ђем с дру штвом,
као и да се од ма рам
ко ли ко је мо гу ће.

Ро берт Ге це, 
уче ник:
     
– Тре ни рам фуд бал, 
а за ви кенд ћу ићи на
тре нинг. Сло бод но
вре ме ћу ис ко ри сти ти
и да про ше там 
с дру га ри ма по 
„Авив пар ку”, 
као и да учим 
за шко лу.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић?С. Трајковић

Безвредно

Много је било бегунаца од правде на овим просторима у послед-

ње две деценије. Сами нису могли да се сакрију од бројних слу-

жби које су их, с већом или мањом озбиљношћу, вијале. Зато је

реч јатак имала велику специфичну тежину.

    Сада је изгубила употребну вредност, па је преостало да се,

гледајући је на зиду, присећамо ратова и злочинаца. Да се јата-

ци не понове!

Редослед

Шта је старије на овом стаклу: графит или рупа? Ако су то нат-

пис и нацртано срце, њихов аутор надахнут је мирољубивошћу и

љубављу, а вандал који је створио рупу најобичнији је џибер-

-насилник. Ако је то рупа, онда је, опет, вандал који је створио

рупу најобичнији џибер-насилник, а творац графита гласник ми-

рољубивости и љубави.

    Небитно је шта је старије, какав је редослед, ствар се своди

на исто.

Ребус

Као да је двоје седело на овим столицама. Као да су се с време-

ном удаљили. Као да је између њих остао крш и лом. Као да је

једно од њих двоје имало потребу да све то овековечи цртањем

анђеоског срца које нестаје, лети ка небу.

    Или то неко, сасвим случајно на овом месту, најављује узлет

нове љубави...

Ре пре зен та ци ја 
Ср би је от пу то ва ла
у Аустрију

У са ста ву на шег на ци о нал -
ног ти ма су и ка ра ти сти
Ди на ма Ни ко ла Јо ва но вић
и Сло бо дан Би те вић, као и
шеф струч ног шта ба Пре -
драг Сто ја ди нов, ко ји је у
Ау стри ји у свој ству спорт -
ског ди рек то ра Ка ра те фе -
де ра ци је Ср би је. Јо ва но вић
ће на сту пи ти у ка те го ри ји
до 75 кг, а Би те вић у ка те -
го ри ји пре ко 84 кг и у
екип ном над ме та њу.

У Бе о гра ду је про шлог
ви кен да одр жан Куп Ср би -
је у ка ра теу за мла ђе ка те -
го ри је. У ве о ма ја кој
кон ку рен ци ји од лич не ре -
зул та те су оства ри ли и мла -
ди бор ци из на ше га гра да.

КК Ди на мо се пред ста -
вио са 26 так ми ча ра, а нај -
у спе шни ји је био Ми љан
Вар са ко вић, ко ји је осво јио
злат ну ме да љу у ка те го ри ји
до 45 кг. Брон за на од лич ја

у ка та ма за слу жи ли су Ми -
ли ца Га гић и Мар ко Спа -
сић. Иа ко су би ли од лич ни,
без тро фе ја су оста ли: На ђа
Ни ко лић, Та ма ра Дра ги че -
вић, Па вле Ми ло шев, Јо ва -

на Сто ил ков ски, Да ни јел
Стан ков ски, Ка та ри на Ша -
ре нац,  Ва ња Че ке ре вац, Со -
фи ја Бу ба ло, Ан то ни је
Ћу ли брк, Ан дри ја Ра ди во -
јев, Ан ђе ла Ђе кић, Бо ри сав

Је вре мо вић, Си мон Дан гу -
бић, Сте фан Стој ко вић, Фи -
лип Љи љак, Лу ка и Ма те ја
Сте па нов, Је ле на Ми лен ти -
је вић, Ка та ри на Пет ко вић,
Мар ти на Вол че ски, Го ран
Обу ћи на, Алек сан дар Зде -
шић и Сер геј Пан то вић.

Ка ра те клуб Мла дост се
на овом так ми че њу пред -
ста вио са осам по је ди нач -
них на сту па и че ти ри
екип не ка те го ри је, а осво је -
но је пет ме да ља.

Ана ста си ја Ја ре дић се
оки ти ла сре бр ним од лич -
јем, а брон зе су за ра ди ле:
Јо ва на Но ва ков, Ан ђе ли на
Ја ре дић, Ми ли ца Дра ги че -
вић и ка та-ти м жен ских на -
да (се стре Ја ре дић и Ј.
Но ва ков). Од ли чан ути сак
су оста ви ли и: Са ра Жу нић,
Та ра Ђур ђе вић, На та ли ја
Га ври ло вић, Ни ко ли на Иса -
и ло вић, На ђа Штр бац, Ми -
ли ца Ама но вић, На та ша
Пап Мар ко вић, Бра ни слав
Срећ ков и Лу ка Ста ној ко -
вић.

А. Живковић

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У КА РА ТЕУ

ПЕ ЂА, БО БА И НИ ЏА У ЛИН ЦУ

Чла но ви Ку вар ског дру штва Пан че во
су про шлог ви кен да на пла тоу код Зе -
ле не пи ја це спро ве ли ху ма ни тар ну
ак ци ју за по моћ Деч јем оде ље њу Оп -
ште бол ни це Пан че во.

У ко тли ћи ма се крч као па суљ, а
при сут ни су за пор ци ју овог спе ци ја -
ли те та по кло ни ли ко ли ко су мо гли.
Пла ни ра но је да се од при ку пље ног
нов ца ку пе ја сту ци, јор га ни и по сте -
љи на, ко ји ће би ти по кло ње ни бол -
ни ци.

– Од зив гра ђа на био је ве о ма до -
бар, па ће мо на ста ви ти ор га ни зо ва ње
ова квих ак ци ја. До шли смо на иде ју
да по мог не мо, јер зна мо да усло ви у
на шој бол ни ци и ни су баш нај бо љи –
ре као је Дра ган Је ро тић, је дан од
глав них ор га ни за то ра.

Ак ци ји су се ода зва ли и ис ку сни
ку ли на ри као што су Га вра, Бра на,
Пе ра На ум, еки па „Пан-ло вац плус”,
Џип си, еки па би феа „Чо би”, Пе ра и
штам пар Бо јан. А. Ж.

ХУ МА НИ ТАР НО КУ ВА ЊЕ ПА СУ ЉА

ПО МОЋ ДЕЧ ЈЕМ ОДЕ ЉЕ ЊУ

Ловачко удружење Панчево је у субо-
ту, 22. октобра, у Старчеву организо-
вало традиционално надметање у
гађању глинених голубова, познато
под називом „Куп Панчева”.

Учествовало је десет екипа с тери-
торије нашега града, а највећи „крив-
ци” за сјајну организацију и лепо
дружење су Милан Дозет, први човек
Ловачког удружења Панчево, и Алек-
сандар Најдановић, председник сек-
ције за ловно стрељаштво.

У екипној конкуренцији, четврти пут
узастопно, тријумфовали су Јабучани
(Јовица Чавка, Зоран Додић и Дејан
Смилески). Друго место је припало

старчевачким ловцима (Зоран Коза-
ченко, Томислав Брозина и Јован Ер-
дељанац), а бронзане медаље је
заслужила екипа из Глогоња (Саша Се-
куловски и Игор и Маријан Стоилко-
вић).

Појединачно је најуспешнији био
Дејан Смилевски из Јабуке, друго ме-
сто је освојио Иван Иванић из Војло-
вице, а треће Зоран Додић из Јабуке.

Признања је најбољима уручио Ми-
лан Дозет, први човек панчевачких
ловаца, који је поздравио све учесни-
ке и пожелео им добар поглед, што је
традиционалан ловачки поздрав.

А. Ж.

КУП ПАНЧЕВА У ГАЂАЊУ ГЛИНЕНИХ ГОЛУБОВА

ЧЕТВРТИ ТРИЈУМФ ЈАБУЧАНА


