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НЕ МАЧ КА КОМ ПА НИ ЈА ЗА ПО ЧИ ЊЕ ИЗ ГРАД ЊУ ФА БРИ КЕ У ПАН ЧЕ ВУ

ПО САО ЗА ВИ ШЕ ОД ХИ ЉА ДУ РАД НИ КА

НЕПРИЛИКА

Це ре мо ни ји при су ство вао
пред сед ник Ср би је

Ин ве сти ци ја од 160 
ми ли о на евра

Све ча ном це ре мо ни јом по ста вља ња
ка ме на те мељ ца ко ја је одр жа на у че -
твр так, 21. ју на, не мач ка ком па ни ја
„ZF Friedrichshafen” обе ле жи ла је по -
че так из град ње фа бри ке за про из вод -
њу по гон ских си сте ма за елек трич на
во зи ла, у ко ју ће би ти ин ве сти ра но
160 ми ли о на евра и где ће се за по -
сли ти око хи ља ду рад ни ка.

Том до га ђа ју су при су ство ва ли пред -
сед ник Ср би је Алек сан дар Ву чић,

руч ја про из вод ње и елек тро мо бил -
но сти. Он је ис та као да су се за ову
ло ка ци ју од лу чи ли јер су на и шли на
ве о ма до бре ин фра струк тур не оквир -
не усло ве.

Пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је Алек -
сан дар Ву чић, вид но за до во љан због
то га што ће јед на од нај ве ћих не мач -
ких ком па ни ја за по че ти про из вод њу
на шој зе мљи, из ја вио је:

– Ду го вре ме на смо се на да ли ова -
квој ин ве сти ци ји и већ смо раз го ва -
ра ли да по сле овог про из вод ног по го -
на ZF за по сли до дат них сто љу ди у
на уч но и стра жи вач ком цен тру. Да гле -
да мо у бу дућ ност, јер ZF ни је фа бри -
ка јеф ти них де ло ва, ZF је тех но ло ги -
ја бу дућ но сти.

Гра до на чел ник Са ша Па влов у свом
обра ћа њу об ја снио је да је ло кал на са -
мо у пра ва Пан че ва, пра те ћи ак ту ел не
на по ре пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би -
је у прав цу при вла че ња ин ве сти ци ја,
ус пе ла да на пра ви зна ча јан за о крет у
раз ми шља њу и на чи ну тро ше ња бу -
џет ског нов ца. Ка ко је на гла сио, у
прет ход не три го ди не ин тен зив но се
ра ди ло на фи нан сиј ски из у зет но зах -
тев ној ин ве сти ци ји опре ма ња ло ка -
ци је се вер не ин ду стриј ске зо не.

– Град Пан че во ће по осно ву ре а ли -
за ци је са мо ове ин ве сти ци је у пе ри о -
ду од на ред них пет по слов них го ди на
има ти уве ћа ње јав них при хо да од 1,5
ми ли о на евра, али и мно го зна чај них
бе не фи та, као што су осни ва ње раз -
вој но-ис тра жи вач ког цен тра и са рад -
ња са сред њо школ ским обра зов ним
ин сти ту ци ја ма у гра ду с ци љем аде -
кват не еду ка ци је и обу ке ка дра кроз
ду ал но обра зо ва ње. Ту је и сарадња с
по сто је ћим при вред ним су бјек ти ма с
те ри то ри је гра да као ло ги стич ком по -
др шком, као и по ве ћа ње тра жње у
обла сти услу жних де лат но сти, што ће
би ти по сле ди ца отва ра ња ве ћег бро ја
рад них ме ста – ре као је Па влов.

» Наставак на страни 6
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Мултијезички додатак – на словачком језику 
Viacjazyčná príloha – v slovenskom jazyku » стране I-VIII

Ми ха ел Хан кел, члан управ ног од -
бо ра ком па ни је ZF и од го вор ни за
под руч ја про из вод ње и елек тро мо -
бил но сти, Јерг Гро тен дорст, ру ко во -
ди лац ZF ди ви зи је „E-Mobility”, пред -
сед ник По кра јин ске вла де Игор Ми -
ро вић, гра до на чел ник Пан че ва Са ша
Па влов и ам ба са дор Не мач ке у Ср би -
ји Ак сел Дит ман.

На но вој про из вод ној ло ка ци ји,
ко ја је пр ва ве ли ка ин ве сти ци ја у
Пан че ву на кон не ко ли ко де це ни ја,
од 2019. про из во ди ће се пр вен стве -
но елек трич не ма ши не и ге не ра то -
ри за хи брид не и елек трич не по го -
не, као и пре ки да чи за ме ња че и ми -
кро пре ки да чи. Фа бри ка у на шем гра -
ду је у овом тре нут ку је ди на ло ка ци -
ја ком па ни је ZF у Ср би ји, во де ћег
ко о пе ран та ау то мо бил ске ин ду стри -
је у све ту.

– Стал но ра ди мо на про ши ре њу
на ше гло бал не про из вод не мре же,
ка ко би смо у окви ру це ло куп ног кон -
цер на ство ри ли струк ту ре спо соб не
за так ми че ње на тр жи шту, на ро чи то
у сфе ри но вих тех но ло ги ја, као што
је елек тро мо бил ност – ре као је Ми -
ха ел Хан кел, члан управ ног од бо ра
ком па ни је ZF и од го вор ни за под -
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ПРВИХ ВЕК И ПО

Сра мо та
Ка да ше там ули ца ма ве ли ких европ ских гра до ва, по ред пре ле пих
зна ме ни то сти ко је се бри жно чу ва ју и одр жа ва ју, увек ме оп чи ни и
сле де ћа ствар – чи сто ћа. Сву да око се бе ви диш кан те за сме ће, у ко -
је љу ди ци ви ли зо ва но од ла жу от пат ке. Тро то а ри су чи сти, а зе ле не
по вр ши не уре ђе не. По ми слиш: бо же, ка да се не ко про бу ди у цен тру
Ци ри ха и по гле да кроз про зор, по ред Ал па, ви ди и пре ле пе ули це
пу не ужур ба них љу ди ко ји од ла зе на по сао, и то је то. Не ма па пи ри -
ћа, ми ли он опу ша ка од ци га ре та, ке са, ба че не хра не, пре пу них кон -
теј не ра,... И не са мо у ве ли ким гра до ви ма већ и у не ким ма лим, по -
пут Ме мин ге на у Не мач кој, ку да про ла зи ка нал ко ји под се ћа на онај
у Ве не ци ји, а у ко јем је во да би стра, без ке са, ђу бре та... Ули це су чи -
сте, фа са де жи во пи сних бо ја, за ни мљи ве и ле пе за око. Знам, бо га те
зе мље, мо же им се. Ла ко је њи ма кад има ју нов ца. Ла ко је, али ни је
са мо но вац у пи та њу...

На ша зе мља је си ро ма шна. За на ма су го ди не ло ше ма те ри јал не
си ту а ци је. Ве ли ка је не за по сле ност, љу ди је два пре жи вља ва ју и сна -
ла зе се ка ко зна ју и уме ју. Али че зне мо ли за ле пим, при јат ним и
дру га чи јим ства ри ма? Же ли мо ли да нам на се ља, се ла и гра до ви бу -
ду уре ђе ни? Чи сти ји? Же ли мо ли да про во ди мо ква ли тет но вре ме
по ред ре ка, у пар ко ви ма? Си гур на сам да сви то же ле. А ка ко се осе -
ћа те ка да про ђе те кроз цен тар Пан че ва, где на сва ком ко ра ку ви ди -
те па пи ри ће, це ло фан, ке си це од по је де них кон ди тор ских про из во -
да, псе ћи из мет, тро то а ре ко ји смр де на урин? Је сте ли не ка да
за ко ра чи ли кроз про ла зе пре ко пу та Град ске упра ве, код Же ле знич -
ке ам бу лан те или код Со ка че та?

То је цен тар. Цен тар јед ног гра да. Гра да ко ји је на се дам на ест ки -
ло ме та ра од Бе о гра да. Оног гра да ко ји по ку ша ва мо да про мо ви ше -
мо као ме сто бо га то исто ри јом, ин ду стриј ским на сле ђем, ода кле су
по те кле не ке од нај зна чај ни јих лич но сти ко је су обе ле жи ле не са мо
исто ри ју Пан че ва већ це ле на ше зе мље и ши ре.

У про те клом пе ри о ду одр жа не су две ве ли ке град ске ма ни фе -
ста ци је на отво ре ном – „Да ни Вај фер та” и кар не вал. Би ло је за и -
ста ле по. Ули це пре пу не раз дра га них љу ди. Му зи ка. Хра на. Пи во.
Дру же ње.

На кон див них кон це ра та кре ну ли сте ку ћи. Не ко се вра тио у сво је
се ло, дру ги град, не ко на пе ри фе ри ју на шег гра да, а не ко у сво је ста -
но ве у обли жњим згра да ма. Кроз про ла зе (чи тај: јав не то а ле те) до
сво јих до мо ва. Не мо же се по ре ћи чи ње ни ца да је би ло мон та жних
то а ле та, не ко ли ко ко ма да на ви ше хи ља да љу ди. Би ло је и кан ти,
ма ли број на то ли ко љу ди. Про ла зи ле су фе сти вал ске но ћи, до ла зи -
ла ју тра, сме ће је укло ње но, урин је остао. По цен тру гра да се ши рио
„опој ни ми рис”, све га два де се так ме та ра од Град ске упра ве. Урин се
не чи сти јер је ор ган ског по ре кла? Ки ша је спа сла ствар...

Не знам за дру ге љу де, али ме не бу де ма ло сра мо та ка да ше там
цен тром и ви дим да љу ди вр ше ну жду у пар ку, на ке ју, ка да вла сни -
ци па са не чи сте за сво јим љу бим ци ма, ка да не ко згу жва па пир и
ба ци на сред ули це. По себ но ако је у бли зи ни не ки гост из дру ге зе -
мље где је та кво по на ша ње не при ме ре но. За пра во, где вр ши ти ну -
жду ако не жи ви те у цен тру или ако не ма те нов ца да пла ти те пи ће
у ка фи ћу?

Пре ма по да ци ма ко ји се мо гу про на ћи у за ко ни ма, ниг де ни је по -
себ но пре ци зи ра но да је ури ни ра ње на јав ном ме сту за бра ње но. Ипак,
то под ле же За ко ну о јав ном ре ду и ми ру, а над ле жна слу жба ко ја
мо же да ин тер ве ни ше је Ко му нал на по ли ци ја. Пре ма ко ли чи ни ури -
на у цен тру гра да, не би се ре кло да је би ло ова квих при ме ра у на -
шем гра ду.

Пра во пи та ње је: где су јав ни то а ле ти у гра ду на до мак ме тро по ле?
У Стра те ги ји раз во ја Гра да Пан че ва за пе ри од од 2014. до 2020.

пи ше да је би ло пла ни ра но да се у пе ри о ду 2015–2017. го ди не из -
гра де јав на га ра жа и то а ле ти. Бу џе том за ову го ди ну је пред ви ђе но
да за шест ми ли о на ди на ра мо бил ни објек ти у функ ци ји јав них то а -
ле та бу ду на ба вље ни (пи ше: уго вор пот пи сан). Че ка мо...

Ви ше пу та смо ан ке ти ра ли су гра ђа не и они су нам ре кли да су
јав ни то а ле ти нео п ход ни. Ре кли су и да ста ри ји љу ди не сме ју да се
упу те у град јер не ма ју где да вр ше ну жду, а зна се да они ко ји има -
ју здрав стве них про бле ма, има ју че шћу по тре бу за тим. То ни је хир
и ни је лук суз. Не ко ме је из овог раз ло га ква ли тет жи во та на ру шен.
А ако то и учи ни „не где где не ма ни ко га”, ве ро ват но ће би ти под не -
чи јим про зо ром или те ра сом, ис пред не чи јег ула за.

За ча ра ни круг? Не мо гу ћа ми си ја? Ску по?
Сра мо та.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Мирјана Марић Величковић

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

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

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

Идемо. Од 1869.

Уме сто да, као што је то уо би ча је но
на по чет ку сва ке но ве го ди не, пре о -
вла ђу ју по зи тив на енер ги ја, ле пе же -
ље и оп ти ми зам, 1. ја ну а ра 1872, на
по чет ку че твр те го ди не по сто ја ња
„Пан чев ца”, на на слов ној стра ни на -
шег ли ста об ја вљен је текст пре пун
пе си ми зма и стра хо ва ња за бу дућ ност.

По во ди за то би ли су ра то ви из ме -
ђу не ких та да шњих ве ли ких си ла ко -
ји су се во ди ли у Евро пи. Иа ко су се
од и гра ли да ле ко од нас, ау тор тек ста
је по ста вио пи та ње где смо у су ко бља -
ва њу ве ли ких ми, ма ли на ро ди, и шта
нам ра то ви моћ них и ве ли ких мо гу
до не ти у бу дућ но сти.

Ме ђу тим, он ипак ни је хтео да на
кра ју оста ви чи та о це у тмур ном рас -
по ло же њу и пе си ми зму. За то им је по -
ру чио: „Не сме мо да се пре да мо и да
кло не мо ду хом. Уве ре ни смо да са да -
шња по ли тич ка си ту а ци ја не ће веч но
тра ја ти и да ће до ћи бо ља вре ме на.
Мо ра да на сту пи про ме на ко ја ће до -
не ти рав но прав ност свим на ро ди ма”.

Чи та о ци та да шњег „Пан чев ца” мо -
гли су да чи та ју и о то ме ка ко је глав -
ни уред ник тог ли ста, слав ни Јо ван

ШТА ДА РА ДЕ МА ЛИ НА РО ДИ КА ДА
ВЕ ЛИ КИ РА ТУ ЈУ?

чен у сво јим ре дов ним по сло ви ма, па
ни је мо гао да по све ти сву па жњу ли -
сту. Мо ли мо чи та о це да нам не за ме -
ре на гре шка ма”.

Је дан од тек сто ва у та да шњем „Пан -
чев цу” био је из ве штај с пре да ва ња
док то ра Пе и чи ћа о по ро дич ним вред -
но сти ма одр жа ног у „Тру ба чу”. Он је
оштро за ме рио та да шњим мла ди ћи -
ма што им је ва жни је из ка квих су ку -
ћа и по ро ди ца де вој ке и има ју ли до -
бар ми раз не го да ли су пи то ме,
скром не, не ви не и вред не.

Па вло вић, по но во мо рао да се због
свог оштрог пе ра ја ви у суд. За ме ре -
но му је то што се др знуо да кри ти ку -
је јед ног моћ ни ка и што га је сво јим
пи са њем увре дио. Ме ђу тим, Јо ва на
Па вло ви ћа то ни је по ко ле ба ло, па се
жа лио ви шем су ду у Бе чу.

Да су та да шње ло кал не ве сти по -
пре ко гле да ле Јо ва на Па вло ви ћа због
ње го ве но ви нар ске хра бро сти и да му
ни су да ле ми ра, све до чи и из ви ње ње
чи та о ци ма „Пан чев ца”. У ње му је пи -
са ло: „Због че сто га зив ка ња на суд
уред ник је ове не де ље био ја ко спре -

Док тор Пе и чић је кри ти ко вао та да -
шње ро ди те ље за то што су ви ше ма зе
сво ју де цу и у све му што им тра же,
из ла зе им у су срет. Ре као је и да се од
са мо вољ них и нео б у зда них де во ја ка
не мо же оче ки ва ти да бу ду бла ге, ти -
хе и смер не су пру ге. А с дру ге стра не,
по ње го вим ре чи ма, од раз ма же них и
са мо за љу бље них де ча ка и мла ди ћа,
ка да по ста ну му же ви, не мо гу ће је оче -
ки ва ти би ло шта дру го не го да бу ду
на сил ни ци. М. Глигорић



На сту па „Абра ше вић”
с го сти ма из Ау стри је
и Ба нат ског Кар лов ца

Игре ко је спа ја ју 
љу де

Ако во ли те фол клор, не мој те
про пу сти ти пра ву по сла сти цу
у су бо ту, 30. ју на, од 19.30, у
дво ра ни Кул тур ног цен тра. На
за јед нич ком це ло ве чер њем кон -
цер ту на сту пи ће пан че вач ки
КУД „Абра ше вић”, те СКУД
„Бо си љак” из Вел са у Ау стри ји
и КУД „До бри ца Ми лу ти но -
вић” из Ба нат ског Кар лов ца.

На про гра му ће би ти игре из
Шу ма ди је, Ди ми тров гра да, Пи -
ро та, око ли не Бе о гра да, „Шоп -
ске игре”, „Пчињ ска за вр зла -
ма”, „Во дар ке” и „Вла шке игре”,
а „Абра ше вић” ће из ве сти и
пре див ну „Па шо ну”, ста ро умет -
нич ко де ло у по став ци на ше
Пан чев ке, по кој не Ол ге Ско -
вран. Про грам ан сам бла „Абра -
ше вић” по ста вио је умет нич ки
ди рек тор Го ран Ми тро вић, про -
фе си о нал ни играч и пр вак На -
ци о нал ног ан сам бла „Ко ло”, па
ће и нај и збир љи ви ји му зич ки
сла до ку сци не сум њи во ужи ва -
ти у су бот њем кон цер ту.

Го сте из Вел са чла но ви
„Абра ше ви ћа” до че ка ће дан уо -
чи кон цер та, а ово ни је пр ви
пут да Ау стри јан ци бо ра ве у
Пан че ву.

– С при ја те љи ма из КУД-а
„Бо си љак” има мо ле пу са рад -
њу већ не ко ли ко го ди на, а спо -
јио нас је Го ран Ми тро вић, наш
умет нич ки ди рек тор. На и ме,

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

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

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

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

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

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

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

гле ди код др Не бој ше Та -
си ћа тре нут но на ак ци ји,
па та ко ком пле тан уро ло -
шки пре глед ко шта 2.000
ди на ра, ул тра звуч ни уро -
ло шки пре глед ста је та ко -
ђе 2.000 ди на ра, док обе
ове услу ге у па ке ту ко шта -
ју 3.600 ди на ра.

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

Од ма ја, сва ког рад ног
да на, у За во ду „Пан че вац”
мо гу ће је ура ди ти и ко лор
до плер пре гле де вра та, ру -
ку, но гу или аб до ми нал не
аор те, као и ул тра звуч не
пре гле де вра та и ме ких
тки ва. Ове пре гле де ис кљу -

чи во рад ним да ни ма оба -
вља др Не над Мар ги тин,
спе ци ја ли ста ра ди о ло ги је,
шеф од се ка CT ди јаг но сти -
ке и за ме ник на чел ни ка
Слу жбе ра ди о ло шке ди јаг -
но сти ке у Оп штој бол ни ци
Пан че во.

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

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

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

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

Д. К.

АКТУЕЛНО 3

НОВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

Завод „Пан че вац”
први у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ 

ИМУНОХЕМИЈСКИХ 

АНАЛИЗА

АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ

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

АНАЛИЗА ХОРМОНА

ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

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

АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

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

РЕЗУЛТАТИ ЗА САТ И ПО ВРЕМЕНА 

Максимална тачност, поузданост и брзина

Радним данима 7–14, суботом: 7–12

Вука Караџића 1

Телефон: 013/21-90-900

У СУ БО ТУ У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ

ПО СЛА СТИ ЦА ЗА ЉУ БИ ТЕ ЉЕ ФОЛ КЛО РА

нас де ле. Чи ње ни ца је да је наш
фол клор је дан од за па же ни јих
у све ту. „Абра ше вић” је ове го -
ди не то већ по ка зао сво јим го -
сто ва њем на Си ци ли ји – до да ла
је Ле ла Стој нов.

Као што је по ме ну то, на кон -
цер ту у Кул тур ном цен тру на -
сту пи ће и го сти из КУД „До -
бри ца Ми лу ти но вић“ из Ба нат -
ског Кар лов ца, а чла но ви „Абра -
ше ви ћа” ће ис ко ри сти ти при -
ли ку да по сре ду ју у упо зна ва -
њу и спа ја њу ан сам ба ла из Вел -
са и Ба нат ског Кар лов ца, ка ко
би и они на ста ви ли при ја тељ -
ство, дру же ње и ме ђу соб ну еду -
ка ци ју и на кон овог су сре та.

Д. Ко жан

Петак, 29. јун 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

он на по зив СКУД-а „Бо си љак”
че сто од ла зи у Велс и по ма же
том ан сам блу у ра ду. За то се
на ре пер то а ру тог дру штва и
на ла зе игре из око ли не Бе о гра -
да и „Цр на Тра ва” у ко ре о гра -
фи ји Го ра на Ми тро ви ћа. С ко -
ле га ма из „Бо сиљ ка” пр ви пут
смо се сре ли пре тач но две го -
ди не, ка да смо одр жа ли за јед -
нич ки кон церт у Бе о гра ду. Исте
го ди не, у но вем бру, и „Абра -
ше вић” је го сто вао и на сту пао
у Вел су. При ја тељ ство одр жа -
ва мо кроз кон так те пу тем дру -
штве них мре жа, а до го во ри ли
смо се да се сва ке или бар сва -
ке дру ге го ди не уза јам но по се -
ћу је мо и раз ме њу је мо ис ку ства

– ис та кла је Ле ла Стој нов, пред -
сед ни ца „Абра ше ви ћа”.

Она је по ја сни ла да су ова -
ква дру же ња је дан од на чи на
да се на ша кул ту ра и тра ди ци -
ја про мо ви шу и ван гра ни ца
Ср би је.

– Игра чи су сме ште ни јед ни
код дру гих по ку ћа ма, па се са -
мим тим и бо ље упо зна ју и дру -
же. Ор га ни зу је мо и це ло днев на
дру же ња, об ла зи мо град, а уве -
че при ре ђу је мо жур ке. На да мо
се да ће мо се по ка за ти као до -
бри до ма ћи ни. Та ко ђе, вр ло нам
је ва жно да пру жи мо по др шку
на шим љу ди ма у ди ја спо ри ко -
ји се тру де да не гу ју на шу кул -
ту ру, без об зи ра на гра ни це ко је

Ау тен тич на му зич ка ма ни фе -
ста ци ја ко ја го ди на ма не гу је
звук ду вач ких ин стру ме на та –
Фе сти вал тру ба ча „Ба нат ска
тру ба / Trompeta banatana” би -
ће одр жа на у су бо ту, 30. ју на,
од 18.30, у Но вом Се лу.

Је да на е сти скуп та ко зва них
фан фа ра из ре ги о на по че ће за -
пра во, по уста ље ном оби ча ју, сат
ра ни је у цен тру се ла увек ве о ма
атрак ти вим де фи ле ом број них

У БАНАТСКОМ НО ВОМ СЕ ЛУ

Је да на е ста „Ба нат ска
тру ба”

АК ЦИ ЈА У „НИ КО ДЕНТ МЕ ДИ КУ”

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

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

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

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

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

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

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

Д. К.

На кон то га сви при ја вље ни
са ста ви од сви ра ће по не ко ли -
ко ну ме ра у бло ко ви ма од по
де се так ми ну та, ка да ће љу би -
те љи „пле ха не” му зи ке мо ћи
да ви де на де лу вр сне ју жно ба -
нат ске тру ба че, а по ред де сет
до ма ћих са ста ва, на сту пи ће и
го сти из Но вог Са да, као и три
фан фа ре из Ру му ни је.

Због та ко бо га тог про гра ма
ор га ни за то ри из удру же ња „Ба -

ор ке ста ра, ко ји ће се по том по -
стро ји ти на пла тоу ис пред спо -
ме ни ка, где ће би ти упри ли че но
офи ци јел но отва ра ње фе сти ва ла.

нат ска тру ба” по зи ва ју све љу -
де до бре во ље да до ђу у су бо ту
и ужи ва ју у ве се лим но та ма.

Ј. Ф.

Бо је и рит мо ви ко ји гре ју ср це

ПРЕДСТАВА КЛУБА ЗА ОДРАСЛА И СТАРА ЛИЦА

Комедија „Сестре Дангубић”
У дворишту Народног музеја
Панчево у суботу, 30. јуна, од
21 сат, биће одиграна предста-
ва „Сестре Дангубић”, чиме ће
бити отворена овогодишња ма-
нифестација „Културно лето”.

„Сестре Дангубић” предста-
вљају савремену комедију ко-
ја се на шаљив начин бави на-
шим карактерима и међусоб-
ним односима у породици и

друштву. Основна порука
представе је развијање љуба-
ви и толеранције са жељом
да људима укажемо на лепо-
ту једноставних, малих днев-
них радости које нас могу,
макар на тренутак, учинити
срећним. Овај лајтмотив је
најупечатљивије изражен у
речима Душка Радовића:
„Срећа је мала, обична и

неупадљива и многи не уме-
ју да је виде”.

Драмска секција Клуба за
одрасла и стара лица, под
управом Весне Јовановић, већ
четврту годину заредом при-
према представе које пише и
режира Александра Ксенија
Милосављевић, руководилац
драмске секције.

М. М. В.



Пред ви ђе не ка зне за
пре кр ша је од 50.000
до два ми ли о на ди на ра

У по ступ ку при пре ме На цр та
за ко на о род ној рав но прав но -
сти за усва ја ње, Ми ни стар ство
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка
и со ци јал на пи та ња спро во ди
ње го ву пре зен та ци ју. На црт за -
ко на је до сту пан за увид и пре -

у зи ма ње на сај ту Ми ни стар -
ства: www.minrzs.gov.rs. До са -
да су одр жа не две јав не рас -
пра ве, а на дру гој, у На род ној
скуп шти ни РС 26. ју на, уче -
ство ва ла је и Ми ли ца То до ро -
вић, пред сед ни ца Са ве та за род -
ну рав но прав ност Скуп шти не
гра да. Пи та ли смо је ка кве су
но ви не у од но су на по сто је ћи
За кон о рав но прав но сти по ло -
ва из 2009. го ди не.

Од го во ри ла је да су зна чај -
не и об ја сни ла:

– Уво де се ме ре про тив дис -
кри ми на ци је у раз ли чи тим
обла сти ма, спре ча ва ње и су -
зби ја ње род но за сно ва ног на -
си ља, ши ре се де фи ни шу ин -
сти ту ци о нал ни ме ха ни зми за
род ну рав но прав ност. Уво ди се
оба ве за упо тре бе род но осе -
тљи вог је зи ка у оп штим и по -
је ди нач ним ак ти ма, јед на ка за -

ра да за исти рад или јед на ке
вред но сти, со ци јал ни ди ја лог.
За бра њу је се от каз, од но сно
рас кид рад ног од но са, као и
про гла ше ње ви шка за по сле них
по осно ву по ла, труд но ће, по -
ро диљ ског од су ства или од су -
ства с ра да ра ди не ге де те та...
Ко ор ди на то ри за род ну рав но -
прав ност се од ре ђу ју на свим
ни во и ма вла сти, чи ме се ства -
ра ефи ка сна струк ту ра ко ја из -

вр ша ва по сло ве пред ви ђе не
овим за ко ном.

Она ка же да је ду го ро чан
циљ За ко на по сти за ње ми ни -
мал но 40 од сто пред став ни ка
ма ње за сту пље ног по ла у ор -
га ни ма упра вља ња и над зо ра,
као и у јав ним, на уч ним, кул -
тур ним и ин фор ма тив ним ор -
га ни за ци ја ма, те у обла сти ма
спор та, обра зо ва ња и вас пи -
та ња...

– Ва жно је ис та ћи да За кон
пред ви ђа при ме ре не ка зне за
пре кр ша је по сло да ва ца, ор га -
на јав не вла сти, по ли тич ке
стран ке, син ди кал не ор га ни за -
ци је, стру ков на удру же ња и
прав на ли ца, у ра спо ну од
50.000 до два ми ли о на ди на -
ра. Та ко ђе, обез бе ђу је над зор
над ње го вом при ме ном, ко ји
ће вр ши ти ре сор на ми ни стар -
ства и ин спек циј ски ор га ни.

Пред став ни ци од бор нич ке гру -
пе „Сло бод но Пан че во” и не -
ко ли ко по кре та и пар ти ја –
На род не стран ке, Две ри, Но ве
стран ке, Де мо крат ске стран -
ке, По кре та сло бод них гра ђа -
на, „То ле ран ци је Ср би је” и Де -
мо крат ске стран ке Ср би је –
одр жа ли су 27. ју на кон фе рен -
ци ју за но ви на ре у хо лу Град -
ске упра ве.

Из не ли су за јед нич ки став
да се „про ти ве на ме ри град -
ске вла сти да се про стор на
ко ме се на ла зи Лет ња по зор -
ни ца пре тво ри у пар це лу на
ко јој се пла ни ра из град ња по -
слов но-стам бе них обје ка та”.
До да ли су да је „Лет ња по зор -
ни ца про стор с кул тур ном тра -

ди ци јом ко ји је по тре бан гра -
ду”. По ста ви ли су и пи та ња:
из ког раз ло га се по след њих
го ди на не ор га ни зу ју до га ђа ји
на лет њој по зор ни ци; чи ји је
по сао да то чи ни; да ли је по -
сто ја ла на ме ра да се овај про -
стор за пу сти ка ко би да нас по -
сто јао ар гу мент да нам ни је
по тре бан?

На кра ју, под се ти ли су на
то да је „власт ду жна да ра ди у
ин те ре су гра да”.

Ли дер у про из вод њи ау то-ком по нен ти, не мач ка ком па ни ја
ZF, по чи ње из град њу фа бри ке у Пан че ву. То је пр ва ин ве сти -
ци ја у овом гра ду по сле не ко ли ко де це ни ја.

(Пред сед ник др жа ве Алек сан дар Ву чић, „Тви тер”, 21. јун)

* * *
Од по след њег на шег бо рав ка ов де пре три и по го ди не Ср би -
ја је кре ну ла на пред и до ста то га се про ме ни ло на бо ље. Ство -
ри ле су се но ве окол но сти за раст и на пре дак.

(Шарл Па ра ди, члан Фран цу ско-срп ског по слов ног 
са ве та, РТС, 25. јун)

* * *
Све што је би ло уни ште но и оште ће но у НА ТО агре си ји и по -
сле ду гих го ди на на мер ног за по ста вља ња, план ског уни шта -
ва ња и на мер ног ума њи ва ња Вој ске Ср би је би ће об но вље но
и по но во ста вље но у функ ци ју.

(Ми ни стар од бра не Алек сан дар Ву лин, у из ја ви
за аген ци ју „Тан југ” у Срем ској Ми тро ви ци, 23. јун)

* * *
Из Та ди ће вог ин тер вјуа за сајт „Online Danas” са знао сам да
„он и Ђи лас има ју нео спор ну за јед нич ку иде ју”. Ка ко она
гла си, то ме не пи тај те, јер не знам.

(Не бој ша Кр стић, „Тви тер”, 26. јун)

* * *
Бив ши еги пат ски фуд ба лер и спорт ски ко мен та тор Аб дел
Ра хим Мо ха мед пре ми нуо је на кон утак ми це из ме ђу Егип та
и Са у диј ске Ара би је. Он је до жи вео ср ча ни удар на кон што
је ре пре зен та ци ја те зе мље из гу би ла тај меч.

(Сајт Б92, 26. јун)

* * *
Пр ви пут од ка да сам у ре пре зен та ци ји, осе тио сам да су уз
нас ме ди ји, на род, сви. Огром на су оче ки ва ња, по сто ји ве ра
да мо же мо да оства ри мо до бар ре зул тат. И тре ба да бу де мо
за хвал ни Бо гу што смо до шли у си ту а ци ју да по бе ди мо Бра -
зил. Ми то мо же мо, ми то же ли мо.

(Гол ман фуд бал ске ре пре зен та ци је Ср би је Вла ди мир
Стој ко вић на кон фе рен ци ји за ме ди је 

у Све тло гор ску, 25. јун)

* * *
Ка ко при ме ти ти де цу у шко ли ко ја су под ути ца јем нар ко ти -
ка? Уко ли ко де те у ду жем пе ри о ду ре дов но узи ма не ке дро -
ге, то се сва ка ко од ра жа ва на ње гов из глед, на ње го во по на -
ша ње, успех у шко ли, од нос пре ма ро ди те љи ма и при ја те љи -
ма. Про сто, оно се про ме ни и то се не ка ко ла ко ви ди. Про -
блем је што мно ги ро ди те љи не же ле да се су о че с тим и он -
да ду го из бе га ва ју да по гле да ју исти ни у очи.

(Др Ми ра Ко ва че вић, ди рек тор ка Спе ци јал не бол ни це за
бо ле сти за ви сно сти, РТС, 25. јун)

* * *
Око 15.000 љу ди при су ство ва ло је про шлог ви кен да спек та -
ку лар ном кон цер ту Бе о град ске фил хар мо ни је на Ушћу. То -
ком 140 ми ну та ње них 150 му зи ча ра сви ра ло је дру гу го ди ну
за ре дом ре мек-де ла кла сич не му зи ке.

(„Срп ски те ле граф”, 24. јун)
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Страну припремио
Синиша 

Трајковић

На осни вач кој скуп шти ни Град -
ског од бо ра На род не стран ке у
Пан че ву, одр жа ној у не де љу,
24. ју на, иза бра ни су пред сед -
ник, три пот пред сед ни ка и два -
на ест чла но ва и чла ни ца ГО.

За пред сед ни ка Град ског од -
бо ра На род не стран ке иза бран
је наш су гра ђа нин Стан ко Пу -
жић, дипл. ин же њер ме наџ -
мен та, а пот пред сед ни ци су
Пан чев ци Сло бо дан Бу га рин,
дипл. ме на џер, Ми ро слав Лу -
кић, адво кат, и Ми лан Ра јин,
дипл. еко но ми ста ма стер из

Ба нат ског Но вог Се ла. У Град -
ском од бо ру су: др Ду брав ка
Ми нић, Ана Мар ко вић, Жи ва
Же бе љан, Ми о драг Јо ви чић,
Ми ша Се ку лић, Ран ка Ми шић,
Ми ро слав Гла вич, Не ма ња Поп -
шо го ро вић, Не ма ња Те рек, Ма -
ри ја Ла за рев ска, Сто јан Ри стић
и Ан ка Ста ма то вић.

Осни вач кој скуп шти ни су
при су ство ва ли и де ле га ти ма се
обра ти ли пот пред сед ник На -
род не стран ке Ни ко ла Јо ва но -
вић, пред сед ник Из вр шног од -
бо ра Вла ди мир До бро са вље вић,

по ве ре ник По кра јин ског од бо -
ра Бо ри слав Но ва ко вић и ге -
не рал ни се кре тар На пред ног
клу ба Игор Ву ко вић.

Јо ва но вић је, из ме ђу оста лог,
ре као да наш град мо ра по но во
по ста ти ин ду стриј ски цен тар
Ба на та, те да је „по треб но вра -
ти ти БГ воз до Пан че ва, за вр -
ши ти друм ску оби ла зни цу и
про ши ри ти пе шач ке и би ци -
кли стич ке зо не у гра ду”.

Пу жић је упи тао где се да -
нас на ла зи срп ско дру штво, ку -
да нас усме ра ва са да шња власт

и ку да иде мо. По ње му, „љу ди
од стру ке и ин те гри те та се ста -
вља ју по стра ни, док се на у -
штрб свих гра ђа на по сло ви за -
вр ша ва ју ми мо пра ви ла и про -
це ду ра”.

На род на стран ка на ста ви ће
с ја ча њем ин фра струк ту ре и у
на ред ном пе ри о ду ба ви ће се
осни ва њем ме сних и ре сор них
од бо ра, а исто та ко по све ти ће
се ра ду на те ре ну ка ко би свој
про грам пред ста ви ла и при -
бли жи ла на шим су гра ђан ка ма
и су гра ђа ни ма.

У НЕ ДЕ ЉУ, 24. ЈУ НА

Осно ван ГО На род не
стран ке

У ХО ЛУ ГРАД СКЕ УПРА ВЕ, 27. ЈУ НА

О оп стан ку Лет ње 
по зор ни це

Пан че во ће има ти 
но вог град ског 
пра во бра ни о ца

На днев ном ре ду
Скуп шти не гра да чак
65 та ча ка

Већ ни ци су се то ком прет ход -
них да на три пут су сре та ли. Раз -
лог за то је при бли жа ва ње сед -
ни це Скуп шти не гра да, ко ја ће
би ти одр жа на 29. ју на.

До пу не це нов ни ка
Ло кал на вла да је нај пре про -
шле не де ље усво ји ла из ве шта -
је о ре а ли за ци ји Ак ци о ног пла -
на за 2017. го ди ну Стра те ги је
раз во ја гра да од 2014. до 2020,
а по том и акт истог ти па за те -
ку ћу го ди ну, ко ји је при пре -
мио Тим за им пле мен та ци ју
Стра те ги је. Већ ни ци су из не -
ли ми шље ње да од бор ни ци мо -
гу да да ју са гла сност на две од -
лу ке Над зор ног од бо ра ЈКП-а
„Хи ги је на”, ко је се ти чу до пу -
не це нов ни ка за услу ге пар ки -
ра ња на по себ ним пар ки ра ли -
шти ма и омо гу ћа ва ња ко ри -
сни ци ма зон ског си сте ма пар -
ки ра ња пла ћа ње днев не кар те
по 50 од сто ни жој це ни од
основ не це не кар те.

При хва ћен је пред лог Уго -
во ра о за јед нич ком из во ђе њу
ра до ва на по ста вља њу за штит -
не пе шач ке огра де на раз дел -
ном остр ву у Пр во мај ској ули -
ци. Ин ве сти тор ће би ти ЈП „Пу -
те ви Ср би је” из Бе о гра да, а фи -
нан си јер Град Пан че во. Град -
ско ве ће је гла са ло за тек сто ве
од лу ка о спро во ђе њу по ступ ка
јав не на бав ке од стра не ви ше

на ру чи ла ца за ре а ли за ци ју про -
је ка та о из град њи не до ста ју ће
во до вод не мре же на Ја буч ком
пу ту и ка на ли за ци о не мре же у
Пе ли стер ској ули ци у Пан че -
ву. На кра ју је да та са гла сност
на пр ву из ме ну фи нан сиј ског
пла на МЗ Гло гоњ за 2018.

На сле де ћој сед ни ци, 22. ју -
на, упу ћен је Скуп шти ни гра -
да на раз ма тра ње и до но ше ње
Пред лог од лу ке о из ме на ма и
до пу на ма Од лу ке о по ста вља -
њу ма њих мон та жних, по крет -
них и дру гих обје ка та при вре -
ме ног ка рак те ра на по вр ши -
на ма јав не на ме не. У том до -
ку мен ту је, ре ци мо, пре ци зи -
ра но да се ба шта објек та у пе -
шач кој зо ни по ста вља та ко да
обез бе ди нај ма ње три ме тра за
кре та ње пе ша ка, од но сно по ла
ме тра ви ше за про лаз ва тро га -
сног во зи ла.

Пре нос пра ва сво ји не
Пред од бор ни ке ће и из ме на
од лу ке о од ре ђи ва њу спрат но -

сти обје ка та у по ступ ку њи хо -
вог оза ко ње ња. Са да ће ста ја ти
да „пред мет оза ко ње ња мо же
би ти из у зет но и обје кат ко ји
има спрат ност ве ћу од спрат -
но сти про пи са не ва же ћим
план ским до ку мен том, и то
нај ви ше две ета же”.

Пред став ни ци гра ђа на у ло -
кал ном пар ла мен ту ће из ме -
ни ти и до пу ни ти План де таљ -
не ре гу ла ци је ин фра струк тур -
ног ком плек са за об но вљи ве
из во ре енер ги је на под руч ју
„Бе ла Ан та” у До ло ву; ово се
чи ни ра ди про ши ре ња зо не гра -
ђе вин ског зе мљи шта за из град -
њу би о га сних елек тра на.

Пан че во ће има ти и но вог
град ског пра во бра ни о ца. Уме -
сто Бо жи да ра Ко при ви це, ко -
ји је ис пу нио усло ве за од ла -
зак у пен зи ју, на ту функ ци ју
ће сту пи ти Зо ран Ко вр ли ја.

Већ ни ци су се тре ћи пут са -
ста ли 26. ју на да би усво ји ли
два за кључ ка. Пр ви је у ве зи са

од лу ком о пре но су пра ва јав не

сво ји не Ре пу бли ке Ср би је у јав -

ну сво ји ну гра да не по сред ном

по год бом, без на кна де. Ми ло -

ван Ано вић, пред став ник град -

ских се кре та ри ја та, об ја снио је

да је реч о пар це ли од 24,5 ари

ко ја је би ла у по ступ ку ре сти -

ту ци је, а са да се ства ра ју усло -

ви да уђе у ре јон из град ње пу -

та у око ли ни До ло ва. Дру гим

за кључ ком отво ре на је мо гућ -

ност да се по слов ни про стор у

Ули ци бра ће Јо ва но вић да у

за куп удру же њу „Пре ра да др -

ве та” из Ужи ца.

Број не од ов де по ме ну тих

те ма, као и оних об ра ђе них у

прет ход ним из ве шта ји ма са

сед ни ца Град ског ве ћа, иду пред

од бор ни ке, као што смо на ве -

ли, у пе так, 29. ју на. На днев -

ном ре ду Скуп шти не гра да би -

ће чак 65 та ча ка.

НА СЕД НИ ЦА МА ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

ПРИ ПРЕ МА МА ТЕ РИ ЈА ЛА ЗА ОД БОР НИ КЕ

МИ ЛИ ЦА ТО ДО РО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИ ЦА СА ВЕ ТА ЗА РОД НУ РАВ НО ПРАВ НОСТ

Ва жне но ви не у За ко ну
Вла да се до но ше њем За ко на
стра те шки опре де ли ла за да ље
уна пре ђе ње род не рав но прав -
но сти, а пре у зе те оба ве зе ће се
оства ри ти у ра зум ном и крат -
ком ро ку – при ча Ми ли ца То -
до ро вић.

На ша са го вор ни ца до да је да
ће се фор ми ра ти ко ор ди ни сан
ин сти ту ци о нал ни оквир, те да
то зна чи да гра ђан ке мо гу да
оче ку ју кон крет не од го во ре на
њи хо ве по тре бе. Али...

– Ово је про цес у ко ме ће мо
за јед но уче ство ва ти, ме ња ти

свест, се бе, стан дар де и за јед -
нич ким на по ри ма ства ра ти дру -
штво по ме ри сва ког од нас.
Си гур на сам да ће не ке но ве
ге не ра ци је има ти пра вед ни је
пер спек ти ве, мно го ви ше јед -
на ких мо гућ но сти и не про пу -
ште них шан си – за кљу чи ла је
Ми ли ца То до ро вић.

За ин те ре со ва на јав ност мо -
же да до 5. ју ла до ста ви сво је
су ге сти је, пред ло ге, ини ци ја -
ти ве и ко мен та ре у ве зи с На -
цр том за ко на на имејл javna-
rasprava.rodna@minrzs.gov.rs.
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Зло у по тре ба и по сле ди це зло у по тре бе
пси хо ак тив них суп стан ци по га ђа ју све
дру штве не сло је ве у свим зе мља ма све -
та. Упо тре ба дро га има не га тив не по -
сле ди це по здра вље и жи во те љу ди,
под сти че кри ми нал и пре ти одр жи вом
раз во ју. Ре зо лу ци јом 42/112, 1987. го -
ди не, Ге не рал на скуп шти на УН про -
гла си ла је 26. јун Ме ђу на род ним да -
ном бор бе про тив зло у по тре бе и не за -
ко ни те тр го ви не дро га ма као из раз од -
луч но сти да оја ча де ло ва ње и са рад њу
у бор би про тив зло у по тре бе и тр го ви не
дро га ма. Овај дан обе ле жа ва се ши ром
све та с ци љем мо би ли са ња по је ди на ца
и за јед ни це за ак ти ван од нос у су зби ја -
њу про бле ма зло у по тре бе дро га.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не за што
мла ди све че шће по се жу за дро гом и
ка ко то спре чи ти.

НА ДА ДРЕ ЗГИЋ, пен зи о нер ка:
– Дро га је по рок да на шњи це. Ми -

слим да су мла ди не за по сле ни и не -
до вољ но ан га жо ва ни. Тре ба ло би да
ра де ви ше од ма лих но гу и да има ју
ви ше оба ве за као што су спорт, уче -
ње је зи ка, шко ла. Он да не бу де то ли -
ко вре ме на за ка фи ће и та кве ства -
ри. Бит но је, та ко ђе, да по ро ди ца
пра ти де те од ма лих но гу, да ро ди -
тељ бу де ту за ње га у сва ком тре нут -
ку и ако се би ло шта до га ђа, да је ро -
ди тељ пр ви ко ји ће то са зна ти. Ако
се де те пра ти, мо гу и да се при ме те
не ке про ме не. То је вр ло те шко, али
је нео п ход но.

МА ЛИ ША МИ ШИЋ, пен зи о нер:
– Ро ди те љи су кри ви. Де ца да нас

ни су до бро вас пи та на. Ме ни, на при -
мер, та кве ства ри ни су ни па да ле на
па мет. Нео п ход но је и да бу ду оштри -
ји за ко ни, да се спро во де и да бу ду и
јед на ки за све. Мо жда мла ди тре ба и
ви ше да бу ду фи зич ки ак тив ни и да
ра де, јер он да не би ми сли ли на то.
Ме ђу тим, про блем је што не ма по -
сла као што је не ка да би ло.

ДЕ САН КА ПА ВЛО ВИЋ, на став ник
би о ло ги је:

– Мла ди има ју по тре бу да се до ка жу у
дру штву, а да нас је све до ступ но. Нео п -
ход но је вр ши ти еду ка ци ју и спро во ди -
ти ви ше кам па ња. По ро ди ца је пр ва ко ја
би ти ме мо ра ла да се ба ви, јер све кре ће
из ње. У шко ли по ку ша ва мо да ре ши мо
те про бле ме, али ако не ма по др шке из
по ро ди це, он да је по сао уза лу дан.

ЈО ВАН ВЛА ХО ВИЋ, ва зду хо плов ни
ин же њер:

– То је ве о ма ком пли ко ва но, али је
чи ње ни ца да мла ди ви ше не ма ју ор га -
ни за ци је у ко ји ма су за јед но. Љу ди су
са да уса мље ни и окре ћу се све му и сва -
че му. Ну ди им се ма те ри јал но бла го ста -
ње до ког се ла ко до ла зи. Де ца ко ја су у
спорт ским удру же њи ма, у кул тур но-умет -
нич ким дру штви ма или пе ва ју у хо ро -
ви ма ма ње су под ло жна та квим ства ри -
ма. Све што до ла зи са За па да је су пер,
гу та се не кри тич ки. Ма да, ми слим да се
ме ра ма при ну де не ће ре ши ти ни шта,

ни хап ше њи ма ни ца ри на ма, већ са мо
та ко што ће се мла ди ви ше укљу чи ва ти
у ко лек ти ве. По ро ди ца је ту кључ на, а
она се ра за ра си сте мат ски.

МА РИ ЈА МЛА ЂЕ НО ВИЋ, 
пре во ди лац:

– Мла ди же ле да бу ду по пу лар ни у
дру штву и че сто же ле да по бег ну од
не ких про бле ма. По ро ди ца има ве -
ли ки удео и тре ба ло би да ро ди те љи
ви ше обра ћа ју па жњу на де цу. Ја сно
је да је због це ле еко ном ске си ту а ци -
је све не ка ко оти шло низ бр до и не ке
вред но сти су се по ре ме ти ле. Нео п -
ход но је ви ше кам па ња и да ро ди те -
љи ви ше при ча ју с де цом о дро га ма,
да то не бу де та бу те ма. Еду ка ци ја је
ви ше не го по треб на.

СА ША ЂУ РИН, дипл. агро ном:
– Ко ри шће ње дро га је оп ште дру штве -

ни про блем. Ве ли ка је не за по сле ност,
па је апа ти ја ушла у ста ри је, а по себ но
у де цу. Мла ди ма је нај лак ше да се пре -
пу сте опој ним суп стан ца ма. Ми слим
да би по ро ди ца на пр вом ме сту мо ра ла
да се ба ви овом про бле ма ти ком. Ро ди -
те љи мо ра ју да кон тро ли шу сво ју де цу,
иа ко је то ве ро ват но ве о ма те шко при -
ме ти ти. Шко ле мо ра ју та ко ђе да вр ше
бо љу еду ка ци ју. У мо је вре ме је то га
би ло, не знам ка ко је са да. Да нас је све
мно го до ступ ни је не го не ка да, и у ма -
те ри јал ном сми слу.

Анкетирала Мирјана Марић

Величковић

Ј. ВЛАХОВИЋД. ПАВЛОВИЋ М. МЛАЂЕНОВИЋ С. ЂУРИН

НАША АНКЕТА

КА КО СПРЕ ЧИ ТИ ДА МЛА ДИ КО РИ СТЕ ДРО ГУ?

Ви ше раз го во ра и еду ка ци ја

М. МИШИЋН. ДРЕЗГИЋ

ХРОНИКА

ИЗ ПО КРА ЈИН СКЕ ВЛА ДЕ ОП ШТОЈ БОЛ НИ ЦИ ПАН ЧЕ ВО

ЗА НЕО П ХОД НУ ОПРЕ МУ 
32 МИ ЛИ О НА ДИ НА РА

из но си ми ли јар ду ди на ра. Овим по -
во дом пред сед ник По кра јин ске вла -
де Игор Ми ро вић ре као је да је ти му
ко ји пред во ди је дан од при о ри те та
ула га ње у област здрав ства, па је под -
се тио на то да се тре нут но ре кон стру -
и шу Оп шта бол ни ца Пан чево и не ко -
ли ко кли ни ка у окви ру Кли нич ког
цен тра Вој во ди не и по том на ја вио да
ће уско ро би ти за по че ти ра до ви на
уре ђе њу бол ни ца у Срем ској Ми тро -
ви ци, Су бо ти ци и Сом бо ру.

То ком ман да та вла де ко ју пред во -
ди, још ин тен зив ни је ће се, ка ко је
Ми ро вић ре као, ула га ти у ефи ка сност
здрав стве ног си сте ма у АП Вој во ди -
ни, што под ра зу ме ва и уна пре ђе ње
при мар не здрав стве не за шти те и здрав -
стве них про це ду ра.

С. Трај ко вић

Би ће на ба вље ни 
ди ги тал ни ра ди о граф ски
си стем, хи рур шки 
ин стру мен та ри јум и тзв.
ве штач ка плу ћа...

Апа рат за оп шту 
ане сте зи ју ку пу је се на кон
де сет го ди на

По кра јин ски се кре тар за здрав ство др
Зо ран Гој ко вић и ди рек тор Оп ште
бол ни це Пан че во др Сло бо дан Ову ка
пот пи са ли су у Но вом Са ду, 22. ју на,
уго вор о до де ли сред ста ва у из но су
од 32.212.900 ди на ра по осно ву јав -
ног кон кур са за фи нан си ра ње од но -
сно су фи нан си ра ње из град ње, одр жа -
ва ња и опре ма ња здрав стве них уста -
но ва чи ји је осни вач АП Вој во ди на у
2018. го ди ни.

О то ме шта ће кон крет но за тај но -
вац би ти на ба вље но, раз го ва ра ли смо
с др Сло бо да ном Ову ком, ко ји ка же
да су се ње го ви са рад ни ци и он при -
ли ком са ста вља ња ли сте нео п ход не
опре ме „ру ко во ди ли при о ри те ти ма,
јер је она ве о ма ду гач ка”, и до да је:

– Ди ги тал ни ра ди о граф ски си стем
с пла фон ским но са чем це ви, бе жич -
ним флет па не лом и ди јаг но стич ком
рад ном ста ни цом ко шта ће 13.200.000
ди на ра. Но ви ренд ген апа рат до но си
со фи сти ци ра ну ва ри јан ту, с не у по ре -
ди во бо љом ди јаг но сти ком и ма ње
зра че ња, као и мо гућ ност ар хи ви ра -
ња по да та ка, те сла ња па ци је на та у
дру ге уста но ве ра ди кон сул та ци је и
да љег трет ма на. За на бав ку ин стру -
ме на та за хи рур шке гра не би ће из -
дво је но 7.437.240 ди на ра. Хи рур шки
ин стру мен та ри јум је стар не ко ли ко
де це ни ја, ни кад ни је ку пљен у овом
из но су. Из ли шно је го во ри ти о по -
тре би та кве опре ме.

Та ко ђе, би ће ку пље ни ре спи ра тор
за ме ха нич ку вен ти ла ци ју плу ћа од -
ра слих па ци је на та и де це с функ ци -
јом адап тив не вен ти ла ци о не пот по ре
за 3.800.000 ди на ра, као и си стем за
ане сте зи ју с пра те ћим па ци јент мо -
ни то ром за пет ми ли о на ди на ра.

– Апа рат за оп шту ане сте зи ју ку пу -
је се на кон де сет го ди на, као и ре спи -
ра тор – та ко зва на ве штач ка плу ћа.
Ау то мат ски пар ни сте ри ли за тор за -
пре ми не пет на ест ли та ра ко шта ће
1.229.820 ди на ра, чи ме ће се у Оч ној
бол ни ци по ве ћа ти број опе ри са них
од ка та рак те и до дат но сма њи ти ли -
ста че ка ња; по сто је ћи је стар пре ко
че ти ри де це ни је. Наш си стем бур ги ја
за ор то пе ди ју ко ри сти се пре ко два -
де сет пет го ди на, па ће мо за 1.545.840
ди на ра на ба ви ти ба те риј ски мо тор ни
си стем са из ме њи вим гла ва ма за бур -
ги ју и те сте ру – об ја шња ва др Сло бо -
дан Ову ка.

Он је ка зао да је ве о ма за до во љан
ова квим ис хо дом кон кур са и на гла сио
да је за хва лан По кра јин ској вла ди на
то ме што је овим омо гу ћи ла знат но
бо ље ле че ње па ци је на та с те ри то ри је
це лог ју жног Ба на та, ко ји гра ви ти ра ју
ка пан че вач кој Оп штој бол ни ци.

Ина че, вред ност свих уго во ра ко ји
су про шлог пет ка пот пи са ни по окон -
ча њу јав ног кон кур са за фи нан си -
ра ње и су фи нан си ра ње на бав ке ме -
ди цин ске и не ме ди цин ске опре ме

ИЗ ПО ВЕ РЕ НИ ШТВА ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ

Па ке ти гра ђе вин ског 
ма те ри ја ла

За ин тер но ра се ље на ли ца с бо ра -
ви штем/пре би ва ли штем на те ри то -
ри ји гра да Пан че ва из По ве ре ни -
штва за из бе гли це Град ске упра ве
сти же ва жно оба ве ште ње: 25. ју на
рас пи сан је јав ни по зив за из бор ко -
ри сни ка по мо ћи за до де лу па ке та
гра ђе вин ског ма те ри ја ла. Отво рен је
до 24. ју ла и ис так нут је на огла сној

та бли По ве ре ни штва, као и на сај ту
Гра да.

Обра зац при ја ве за јав ни по зив, као
и сва до дат на оба ве ште ња мо гу ће је
до би ти рад ним да ни ма од 8 до 15 са -
ти у кан це ла ри ји По ве ре ни штва за
из бе гли це, ко ја се на ла зи у згра ди
Град ске упра ве, на Тр гу кра ља Пе тра
I 2–4. Те ле фон је 013/308-818. С. Т.

Се кре та ри јат за јав не слу жбе и со -
ци јал на пи та ња Град ске упра ве Пан -
че ва, по во дом ре а ли за ци је Одлуке о
праву на накнаду дела трошкова
боравка деце у предшколској
установи чији је оснивач друго правно
или физичко лице на територији
града Панчева, оба ве шта ва гра ђа не
чи ја се де ца на ла зе на ли сти че ка ња
за упис у Пред школ ску уста но ву
„Деч ја ра дост” или на ли сти че ка ња
за упис у вр ти ће у основ ним шко ла -
ма у на се ље ним ме сти ма гра да Пан -
че ва да до ку мен та ци ју за упис де це
у вр тић „Ке фа ли ца” мо гу пре да ти
од пет ка, 29. ју на.

Ро ди те љи по чев од утор ка, 26. ју -
на, у по ме ну тим уста но ва ма мо гу да
пре у зму по твр де да је њи хо во де те
на ли сти че ка ња. С на ве де ном по -

твр дом, по том, од че тврт ка, 28. ју на,
у Пред школ ској уста но ви „Ке фа ли -
ца”, у Ули ци Све то за ра Ми ле ти ћа 17,
до би ја ју по твр ду да се њи хо во де те
мо же упи са ти у ту уста но ву. Ина че, у
оба ве ште њу Се кре та ри ја та се на во ди
да вр тић овим пу тем мо же при ми ти
нај ви ше до де се то ро де це.

На кон при ба вља ња обе ју по твр да и
ком пле ти ра ња до ку мен та ци је гра ђа -
ни тре ба да, од пет ка, 29. ју на, под не -
су зах тев за упис де те та у Услу жном
цен тру Град ске упра ве гра да Пан че -
ва, у кан це ла ри ји број 21. Обра зац
зах те ва мо же се пре у зе ти на сај ту Гра -
да или у Услу жном цен тру. Све додатне
информације могу се добити путем
телефона 308-871, а лице у
Секретаријату задужено за контакт је
Драгана Дачић. Д. К.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ИЗ ГРАД СКЕ УПРА ВЕ

Упис у „Ке фа ли цу” 
од пет ка

АКЦИЈА „ДОСТА ЈЕ БИЛО”

Изложба одбијених закона

Новоизабрани председник странке
„Доста је било” и народни посланик
Бранислав Михајловић био је са са-
радницима у Градском парку у уто-
рак, 26. јуна, како би присуствовао
отварању „Изложбе одбијених зако-
на”, којом је Форум младих ДЈБ хтео
да покаже како су прошле прве две
године откако је партија постала пар-
ламентарна.

У фокусу су била 24 „експоната”,
односно предлога измена и допуна
закона које је поднела посланичка
група ДЈБ, а који нису усвојени у На-
родној скупштини јер нису имали по-
дршку. Ради се, на пример, о закони-
ма у вези са свим нивоима образова-
ња, буџетским системом, судством...

Михајловић је рекао да ће ДЈБ са-
рађивати са странкама које су му про-

грамски сличне и долазе из корпуса
оних демократске провенијенције и
додао:

– Изнећемо сет нових предлога и
допуна закона, јер мислимо да без
побољшања законске основе нема ни
напретка друштва и система. Засад
владајућа већина одбија сваку ини-
цијативу опозиције.

Народна посланица ДЈБ Ана Сте-
вановић казала је да овом изложбом
желе да утичу на грађане „како би
схватили у коликој мери скупштин-
ске одлуке утичу на њихову свако-
дневицу”.

Изложба је имала премијеру у Бео-
граду, па је стигла у Панчево, а биће
одржана у још неколико градова у зе-
мљи.

С. Т.



Још јед на од би ља ка из у зет -
них са ку пља ча азо та. Ин -
кар нат ска или ита ли јан ска
де те ли на (Trifolium incarna-
tum L.) је сте јед но го ди шња
вр ста ко ја при па да фа ми -
ли ји леп тир ња ча (Fabaceae).
На зив ро да по ти че од сло -
же ни це ла тин ских ре чи tria,
што зна чи три, и ре чи foli-
um, што зна чи лист. На зив
вр сте incarnatum зна чи цр -
вен као ме со. Ста бљи ка је
ус прав на, раз гра на та или
сла бо раз гра на та у до њем
де лу, об ра сла гу стим дла чи -
ца ма, ви со ка до 50 цм. Ко -
рен је вре те наст и раз гра -
нат, с број ним квр жич ним
бак те ри ја ма. Ли сто ви су на -
из ме нич ни, тро дел ни, обр -
ну то ја ја сти, ду ги 8–25 мм,
са обе стра не дла ка ви. Цве -
то ви су дво пол ни, не пра вил -
ни, се де ћи, ску пље ни у ду -
гу ља сте цва сти јар ко цр ве не
бо је. Цве та у ма ју и ју ну. Ду -
жи на цве та ња је око два де -
сет да на. Плод је ма ла ја ја -
ста ма ху на, ко ја са др жи јед -
но ја ја сто, глат ко, сјај но, зе -
лен ка сто-жу то се ме.

Из у зет но је це ње на као
биљ ка ко ја „оста вља” ве ли -
ке ко ли чи не азо та у зе мљи -
шту, као из у зет на пче ли ња
па ша, као крм на биљ ка бо -
га та про те и ни ма по треб ним
у сточ ној ис хра ни, као биљ -
ка по год на за зе ле ни шно ђу -
бре ње, као вр ста по год на за
ви ше пољ не пло до ре де (на -
ро чи то у ор ган ској и њој
слич ним про из вод ња ма), а
све се ви ше ко ри сти и као
по кров ни усев. У бив шој Ју -
го сла ви ји су по сто ја ле две
сор те ин кар нат ске де те ли -
не – ин ка ра и луд бре шка,
ко је су се га ји ле у ис тра жи -
вач ко-раз вој ним уста но ва -
ма и код по је ди них про из -
во ђа ча. Ни је зах тев на пре -
ма ти пу зе мљи шта, ма да јој
нај ви ше од го ва ра ју она с pH
вред но шћу од 5,5 до 7,5.

Тех но ло ги ја га је ња ове вр -
сте де те ли не у ве ли кој ме -

ри се по ду да ра с тех но ло -
ги јом га је ња оста лих де те -
ли на. Се тва се оба вља кад и
се тва бе ле и цр ве не де те ли -
не, у ра ну је сен по чет ком
сеп тем бра и у про ле ће. Је -
се ња се тва је оправ да ни ја,
пре све га за то што ин кар -
нат ска де те ли на у ра ни јим
фа за ма раз во ја мо же да из -
др жи ни ске тем пе ра ту ре и
до – 10° Ц. Уко ли ко се се је
са мо стал но, по треб на ко ли -
чи на се ме на за се тву је око
30 кг/ха. Ако се пак се је у
здру же ној се тви са оста лим
леп тир ња ча ма, жи ти ма
и/или тра ва ма, ко ли чи на се -
ме на за се тву је ма ња и, у
за ви сно сти од бро ја вр ста
ко је се ко ри сте у овој вр сти
се тве, ко ли чи на ва ри ра од
пет до пет на ест кг/ха. Ме -
ђу ред ни раз мак ва ри ра, што
за ви си од на чи на се тве (са -
мо стал но или здру же но), и
из но си 12–18 цм, а ду би на
се тве је два цен ти ме тра.

Из у зет но је ко ри сна као
ме ђу ред ни усев у воћ ња ци -
ма и ви но гра ди ма, јер обо -
га ћу је зе мљи ште азо том и

ор ган ском ма те ри јом, али
и при вла чи пче ле и не до -
зво ља ва ко ро ви ма да за у зму
ме ђу ред ни про стор. Ис ку -
ства не ких во ћа ра по твр ђу -
ју на ве де но, на ро чи то у слу -
ча је ви ма ка да су план та же
за сно ва не на си ро ма шним
и не струк ту ри ра ним зе мљи -
шти ма.

Као ме до но сна биљ ка ин -
кар нат ска де те ли на је ве о -
ма це ње на пче ли ња па ша за
из ван ре дан ква ли тет ме да
и оста лих пче ли њих про из -
во да. Ипак, нај ве ћи при -
вред ни и еко ло шки зна чај
уво ђе ња ове вр сте у по сто -
је ће се тве не струк ту ре огле -
да се пре све га у ве ли кој
про дук ци ји ор ган ске ма се,
за хва љу ју ћи сим би о зи с квр -
жич ним бак те ри ја ма ко је
вр ше азо то фик са ци ју ат мос -
фер ског азо та при сту пач ног
биљ ка ма.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 29. јун 2018.
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Ин кар нат ска 
де те ли на

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

НЕ МАЧ КА КОМ ПА НИ ЈА ЗА ПО ЧИ ЊЕ ИЗ ГРАД ЊУ ФА БРИ КЕ У ПАН ЧЕ ВУ

ПО САО ЗА ВИ ШЕ ОД ХИ ЉА ДУ РАД НИ КА
» Наставак са стране 1

Но ва фа бри ка ком па ни је ZF,
во де ћег ко о пе ран та ау то мо бил -
ске ин ду стри је у све ту, ко ја ће
би ти из гра ђе на у Пан че ву, на -
ла зи ће се на по вр ши ни од два -
де сет хек та ра у се вер ној ин ду -
стриј ској зо ни. На тој ло ка ци -
ји про из во ди ће се пре све га
елек трич не ма ши не и ге не ра -
то ри за хи брид не и елек трич -
не по го не, као и пре ки да чи за
ме ња че и ми кро пре ки да чи.

Ка ко је об ја снио Јерг Гро тен -
дорст, ру ко во ди лац ZF ди ви зи -
је „E-Mobility”, во зи ла на хи -
брид ни и чи сто елек трич ни по -
гон има ће све ве ћи удео на гло -
бал ном тр жи шту мо тор них во -
зи ла, а про ши ре њи ма њи хо вих
про из вод них ка па ци те та они
на ста вља ју тај тренд. Њи хов циљ
је да кли јен ти ма по ну де но ве
по гон ске кон цеп те с ни ским
сте пе ном штет них еми си ја.

У из град њу и опре ма ње по -
го на ко ји ће ра ди ти у Пан че ву
ZF ин ве сти ра укуп но пре ко сто
ми ли о на евра. Ду го роч но ће на
ло ка ци ји ра ди ти ви ше од хи -
ља ду за по сле них. Ка ко је на ја -
вље но, по че так про из вод ње пла -
ни ран је за крај ле та 2019. го -
ди не, а из на шег гра да ће се
ис по ру чи ва ти ро ба кли јен ти -
ма ши ром Евро пе.

Гра до на чел ник Пан че ва Са -
ша Па влов ре као је да је ве о ма
зна чај но то што је ло кал на са -
мо у пра ва по ка за ла спрем ност
и што је у ко ор ди на ци ји с ка -
би не том пред сед ни ка, Раз вој -
ном аген ци јом Ср би је и ин ве -
сти то ри ма у исто риј ском ро ку
ре а ли зо ва ла све ад ми ни стра -
тив но-фор мал не пред у сло ве ко -
ји су би ли нео п ход ни да се из -
да гра ђе вин ска до зво ла за ова -
ко ве ли ку ин ве сти ци ју.

Пред сед ник По кра јин ске вла -
де Игор Ми ро вић на гла сио је

При вред на ко мо ра Ср би је са -
оп шти ла је да ис пит ни рок
VII/2018. за по ла га ње ис пи та за
сти ца ње ли цен це про фе си о нал -
ног управ ни ка по чи ње 6. сеп -
тем бра, ка да ће би ти одр жан пи -
сме ни део ис пи та, а рок за под -
но ше ње при ја ва с ком плет ном
до ку мен та ци јом је 24. ав густ.

За ин те ре со ва ни мо гу по сла -
ти сво је при ја ве елек трон ским
пу тем (https://usluge.pks.rs/por-
tal/prijava-za-polaganje) или по -
штом на адре су: При вред на ко -
мо ра Ср би је, Ко ми си ја за спро -

во ђе ње ис пи та за сти ца ње ли -
цен це про фе си о нал ног управ -
ни ка, Ре сав ска 13–15, 11000
Бе о град.

Кан ди да ти под но се фо то ко -
пи ју очи та не лич не кар те, до -
каз о то ме да има ју нај ма ње
сред њу шко лу у че тво ро го ди -
шњем тра ја њу (ове ре ну ко пи ју
ди пло ме) и до каз о из вр ше ној
упла ти на кна де.

Кан ди да ти ко ји елек трон ски
до ста вља ју до ку мен та ци ју у оба -
ве зи су да на дан по ла га ња ис -
пи та до не су ове ре ну ко пи ју ди -
пло ме у па пир ној фор ми, ко ју
ПКС за др жа ва трај но у до ку -
мен та ци ји. Уко ли ко је кан ди -
дат про ме нио пре зи ме у од но -
су на оно ко је се на ла зи на ди -
пло ми, нео п ход но је да на дан

по ла га ња ис пи та при ло жи и ко -
пи ју вен ча ног ли ста.

На кна да за по ла га ње ис пи -
та, из да ва ње ли цен це и упис у
Ре ги стар из но си 15.600 ди на -
ра (са ура чу на тим ПДВ-ом).

Оба ве ште ње о рас по ре ду по -
ла га ња пи сме ног де ла ис пи та,
са спи ском кан ди да та ко ји по -
ла жу, би ће об ја вље но на сај ту
ПКС, и то нај ма ње пет да на пре
тер ми на одр жа ва ња пи сме ног
де ла ис пи та, о че му ће сви кан -
ди да ти би ти оба ве ште ни меј лом.
Рас по ред по ла га ња усме ног де -
ла ис пи та за кан ди да те ко ји су
по ло жи ли пи сме ни део ис пи та
би ће об ја вљен нај ка сни је у ро ку
од осам да на од да на за вр шет ка
пи сме ног де ла ис пи та, на сај ту
При вред не ко мо ре Ср би је.

Кан ди да ти на по ла га ње мо -
ра ју са со бом по не ти ва же ћу лич -
ну ис пра ву ра ди иден ти фи ка ци -
је. Ис пит се са сто ји из пи сме ног
и усме ног де ла, а по ла жу се че -
ти ри обла сти ко је су пред ви ђе не
Пра вил ни ком. Пи сме ни део ис -
пи та има че тр де сет пи та ња, од -
но сно по де сет за сва ку те мат -
ску област. Уку пан број бо до ва
на пи сме ном де лу ис пи та је 100.
Пи сме ни део ис пи та тра је нај -
ду же 120 ми ну та. Кан ди дат је
по ло жио пи сме ни део ис пи та
уко ли ко је оства рио нај ма ње 70
бо до ва. Усме ни део ис пи та по -
ла же кан ди дат ко ји је прет ход -
но по ло жио пи сме ни део. Усме -
ни део ис пи та има нај ма ње по
три пи та ња из сва ке те мат ске
обла сти.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ О ИС ПИТ НОМ РО КУ

Ли цен ца за про фе си о нал ног управ ни ка

Страну припремила
Мирјана Марић 

Величковић

да по ло ви на свих не мач ких ин -
ве сти то ра по слу је упра во на те -
ри то ри ји АП Вој во ди не и да
сви они за јед но за по шља ва ју
око осам на ест хи ља да љу ди,
али да се тај број кон стант но
по ве ћа ва.

Ве ли ка по моћ у ре а ли за ци -
ји са рад ње с не мач ким ги ган -
том до шла је из не мач ке ам ба -
са де, за хва љу ју ћи за ла га њу ам -
ба са до ра Не мач ке у Ср би ји Ак -
се ла Дит ма на.

– Ова ин ве сти ци ја, ко јом се
ула же у ино ва тив не тех но ло -
ги је у обла сти е-мо бил но сти,
од ли чан је при мер не пре кид -
ног уна пре ђе ња на ших би ла -
те рал них еко ном ских од но са,
ка ко по ква ли те ту, та ко и по

кван ти те ту. Ду бо ко сам убе ђен
да мо же мо овај тренд чак про -
ду би ти кроз бли ску са рад њу с
на шим парт не ри ма у Ср би ји.
Ја ча ње вла да ви не пра ва је кључ -
но ка ко за одр жив раз вој еко -
но ми је, та ко и за на пре дак Ср -
би је ка члан ству у Европ ској
уни ји. Не мач ка ће и убу ду ће
по др жа ти Ср би ју на ње ном пу -
ту као по штен и по у здан парт -
нер – ис та као је ам ба са дор Не -
мач ке.

Не мач ком ам ба са до ру Ак -
се лу Дит ма ну за хва лио је и
пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је
Алек сан дар Ву чић, јер до при -
но си при вла че њу не мач ких ин -
ве сти то ра, и под се тио да су
не мач ке ком па ни је на овом

тр жи шту у вре ме кад је Дит -
ман до шао у Ср би ју, за по шља -
ва ле 23.000 љу ди, а са да их је
47.508. Он је об ја снио да Ср -
би ја тре ба да ме ња си стем
обра зо ва ња, ка ко би би ло ви -
ше струч них љу ди, али и за -
на тли ја ко ји ће би ти у мо гућ -
но сти да ра де у мо дер ним про -
из вод ним ка па ци те ти ма.

До дао је да је Ср би ја еко -
ном ски ста бил на зе мља и да
већ тре ћу го ди ну за ре дом има
су фи цит у бу џе ту, а да ће до
кра ја го ди не јав ни дуг па сти
на ис под пе де сет од сто бру то
до ма ћег про из во да (БДП).

Отва ра ње фа бри ке је јед на
од нај ве ћих ин ве сти ци ја у Пан -
че ву на кон не ко ли ко де це ни ја.

У уто рак, 2. ју ла, од 9 са ти, у
Ре ги о нал ној при вред ној ко мо -
ри Ју жно ба нат ског управ ног
окру га би ће одр жан се ми нар
под на зи вом „При ме на но вих
про пи са о ПДВ-у”.

Се ми нар је на ме њен књи го -
во ђа ма, ад ми ни стра тив ним
рад ни ци ма и сви ма ко ји у свом
де ло кру гу ра да пра те из ме не
за ко на и про пи са из сег мен та
књи го вод ства, по ре за и про пи -
са. Циљ је да се уче сни ци упо -
зна ју с на чи ном во ђе ња еви -
ден ци ја, на чи ном по пу ња ва ња
пре гле да об ра чу на ПДВ-а и
под но ше ња ПДВ при ја ве и при -
пре ме за прак тич ну при ме ну
од 1. ју ла 2018. го ди не.

Се ми нар се ор га ни зу је у са -
рад њи с „При вред ним са вет -

ни ком” из Бе о гра да, а уче шће
на се ми на ру је бес плат но за
чла но ве Ко мо ре и прет плат -
ни ке „При вред ног са вет ни ка”.
Уче сни ци на се ми на ру има ће
при ли ку да ку пе но ве пу бли -
ка ци је „При вред ног са вет ни -
ка”: при руч ник за во ђе ње еви -
ден ци је ПДВ и за са ста вља ње
обра сца ПОПДВ, као и „Збир -
ку про пи са о по ре зу на до да ту
вред ност”.

Уче шће тре ба по твр ди ти нај -
ка сни је до 29. ју на.

Осо бе за кон такт су Љи ља на
Је лен ко вић (013/343-25, ljilja-
na.jelenkovic@pks.rs), Мир ја на
Ште лер (013/343-449, mirja-
na.steler@pks.rs) и Не над Ћа -
лић (013/342-878, nenad.ca-
lic@pks.rs).

СЕ МИ НАР У РЕ ГИ О НАЛ НОЈ ПРИ ВРЕД НОЈ КО МО РИ

При ме на но вих про пи са о ПДВ-у



FINALISTI V BRATISLAVE, VÍŤAZI V HLOŽANOCH

ÚSPECH, KTORÝ BUDE ZAPÍSANÝ DO HISTÓRIE
Porota nadšená z
vystúpenia v slovenskej
televíznej šou

Finále súťaže nesúce sa v
znamení vystúpenia 
Detvanovcov

Ocenenia na festivale 
„Tancuj, tancuj“

Naše prianie, v rade článkov o Detvane,
aby sa príbeh o úspechu v najväčšom fol-
klórnom šou programe Slovenskej ná-
rodnej televízie „Zem spieva“ neskončil
– sa splnilo. Vo štvrťfinálových kolách
odborná porota, zložená z eminentných
odborníkov v oblasti folklóru, hudby a
spevu, dala Detvanovcom zelenú na po-
stup medzi 20 najlepších, čo znamenalo
postup do semifinále. Bol to neuveriteľ-
ný úspech, keďže byť vybraný medzi 20
najlepších z 2000 účastníkov a 350 vy-
stúpení, sa zdalo nepredstaviteľné. Stal
sa však zázrak, a tak nasledovala ďalšia
cesta do Bratislavy, 1. marca, na vystúpe-
nie, tentokrát s priamym televíznym
prenosom semifinále. 

Pripravená bola vtipná choreografia
slovenskej svadby po polnoci s názvom
„Pán starejší“. Tentokrát sa v dvoch se-
mifinálových kolách,  v rámci ktorých
vystupovali desiati účastníci, porota vy-
jadrovala o každom účastníkovi, pričom
diváci mohli hlasovať iba prostredníc-
tvom SMS. Tak semifinalista s porado-
vým číslom 4, Slovenský kultúrno-osve-
tový spolok Detvan zo Srbska, presved-
čivo získal najväčší počet hlasov divákov.
K tomu sa priznal jeden z členov poroty,
hoci bolo dohodnuté, že nebudú ozna-
movať počet hlasov, iba samotné mená
účastníkov, ktorí získali dostatočný po-
čet hlasov na postup do finále.

Keďže sa nedalo hlasovať zo Srbska,
týmto sa chcel poďakovať všetkým Slo-
vákom, ktorí ukázali veľké srdce pre svo-
jich krajanov z Dolnej zeme. Druhý člen

vajú všetci Detvanovci, ale nikto v to ne-
verí. Štvorhodinový prenos sa na Slo-
venskej televízii začína. Znovu o všet-
kom rozhodujú diváci. Na scéne sa strie-
dajú výnimoční tanečníci, hudobníci a
speváci s perfektnými choreografiami.
Po každom vystúpení publikum v štúdiu
nadšene pozdravuje účastníkov, kým
porota nešetrí pochvalami. A na konci
relácie – účastník s číslom 10. Náš Det-
van. Na scéne dominuje oslava so spe-
vom a tancom. Hostia z Hubovej a Hri-
ňovej, dlhodobí priatelia Detvana, prišli
na oslavu so svojimi piesňami a tancami.
Choreografia sa končí piesňou „Po ná-
breží“, ktorú Matica slovenská v Srbsku
vybrala za svoju hymnu. V publiku všet-
ci rad-radom vstávajú a, s rukou pri
srdci, spievajú s členmi Detvana. Člen
poroty komentuje, že toto je vrchol hod-
ný ukončenia finále. Avšak najväčší po-
čet hlasov získava 15-ročný žiak z Ter-
chovej Martin Repaň. 

Po vyhlásení víťaza nasledoval spoloč-
ný koktail a zábava pre všetkých účastní-
kov finále v televíznom štúdiu. Okrem
víťaza, odmenení boli aj ostatní finalisti
revuálnym vystúpením na najväčšom
folklórnom festivale na Slovensku vo
Východnej 28. júna tohto roku. Aj túto
udalosť bude Slovenská televízia priamo
prenášať.

Tu by sa príbeh mohol končiť, keby sa
členovia Detvana nepostarali o to, aby
tak nebolo. Získali ešte jedno významné
ocenenie. Na tohtoročnom festivale slo-
venského folklóru v Srbsku, v obci Hlo-
žany, vystúpili v štyroch kategóriách:
ženská spevácka skupina, mladšia mužs-
ká spevácka skupina, staršia mužská
spevácka skupina a folklórna skupina.
Odmeny získala mužská spevácka skupi-
na (druhé miesto) a folklórna skupina
(prvé miesto). Detvan sa tak stal abso-
lútnym víťazom festivalu. Predsedníčka
Národnostnej rady slovenskej národ-
nostnej menšiny Anna Tomanová Ma-
kanová odovzdala predsedovi spolku
Michalovi Spišiakovi sošku a zlatú i
striebornú plaketu. Gratulujeme!

Michal Kalmár

poroty povedal, že vôbec nemal pocit, že
tento súbor nepochádza zo Slovenska –
zdalo sa, že je „náš“. Tretí sa vyjadril, že
sa mu takáto svadba páčila, vychádza z
duše, pre svoju veselosť a ľahkosť, s akou
bola predvedená. Všetko to potvrdzova-
lo, že Detvan zaslúžene postupuje do fi-
nále. Členovia Detvana nedokázali skryť
svoje nadšenie, údiv, slzy šťastia. Oslava
na hotelovej chodbe trvala až do úsvitu
nového dňa. Zvyšný čas do odchodu vy-
užili na niekoľkohodinový oddych, po
ktorom vyrazili späť do Pančeva s cieľom
pripraviť sa na finálové vystúpenie. 

Finále sa konalo 24. marca tohto roku.
A 23. marca r. 1975 bol usporiadaný za-
kladateľský snem, na ktorom vznikol
Detvan. Všetko vyšlo tak, že sa mohla
uskutočniť ideálna oslava 43. narodenín
Detvana na scéne Slovenskej televízie.

Vymysleli novú choreografiu, ktorá bola
starostlivo nacvičovaná v rámci každo-
denných nácvikov. S narodeninovou tor-
tou, majúcou tri poschodia a na vrchu
veľké čísla 4 a 3, nastúpili členovia Detva-
na do autobusu a vyrazili na finále. 

V Bratislave ich vítajú už starí priatelia
z národnej televízie. Vstupujú do zná-
mych miestností, všetko je ako doma. Ni-
komu ťažko nepadli úmorné vyčkávania
v rade na priestorové a zvukové skúšky,
skúšky v krojoch, obliekanie, prezlieka-
nie a pod. Všetci si uvedomujú, že ide o
finále najväčšieho folklórneho programu
v strednej Európe a najpopulárnejšej re-
lácie na Slovensku, za ktorú režisér Peter
Núňez získal mnohé ocenenia.

Podľa programovej schémy Detvan vy-
stupuje ako posledný, s poradovým čí-
slom 10. Víťazstvo kúskom srdca očaká-
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VEĽKÁ SLÁVNOSŤ V SLOVENSKEJ KOMUNITE

Konfirmácia vo vojlovickom cirkevnom zbore

NA NAVŠTEVE U RODINY HOLOKOVCOV

VŠESTRANNÁ A ŠIKOVNÁ ANDREA

Významná udalosť pre
každé dieťa

Osem detí v strede 
pozornosti

Žiť podľa naučeného
zo Svätého písma

Jednou z najväčších slávnostných
udalostí vo vojlovickej evanjelic-
kej a. v. cirkvi je konfirmácia.
Tohto roku sa konala v prvú má-
jovú nedeľu. Toho 6. mája slnko
svojimi lúčmi objímalo a ohrie-
valo Vojlovicu, ako aj tváre veria-
cich, ktorí si našli svoju cestu do
kostola. Predsa slnko pocítilo, že
práve v kostole a v mnohých rodi-
nách sa deti pripravujú na veľkú a
významnú udalosť vo svojom ži-
vote. Táto nedeľa bola pre osem
detí výnimočná, lebo sa všetci to-
čili okolo nich. Sedeli vpredu v
kostole, aby sa každý mohol po-
zerať na nich. Všetko bolo vyzdo-
bené. Nové šaty, obleky, účesy. Na
túto príležitosť rodičia konfir-
mandov pripravovali slávnostný
obed. Prišli priatelia, príbuzní.
Mnohí dostali zaujímavé darčeky.
Konfirmácia je veľmi dôležitá
udalosť – významný krok viery.
Niekedy musíme sami pouvažo-
vať nad tým, kto vydrží v tomto
svete plnom výziev a kto spadne a
už sa nikdy nepostaví. Takýmto
krokom by sme sa všetci mali na-
učiť veriť v Boha, spoliehať sa na

neho, obracať sa na neho v každej
chvíli nášho života. Nevyhnutné
je, aby sme pochopili, že ho všet-
ci potrebujeme aj vtedy, keď sa
nám zdá, že to aj sami zvládneme.

Práve tieto životné lekcie a
mnohé vedomosti deti získali po-
čas konfirmačnej prípravy. Ony s
úprimným srdcom potvrdili svo-
ju krstnú zmluvu a samy pre seba
vyznali vieru v Trojjediného Bo-
ha Otca, Syna i Ducha Svätého.
Ježiš Kristus ich pozval do svojho
spoločenstva veriacich, aby sa-
mostatne zodpovedali za svoj

kresťanský život. Boh ich neustále
pozýva, aby sa stali súčasťou Jeho
dobrodení. Do nádherne vyzdo-
beného kostola, v nových šatách a
oblekoch, vošli deti so svojim
duchovným pastierom s piesňou
„Vojdite, plesajme“. Pripravil ich a
slávnosť konfirmácie vykonal
kňaz Branislav Kulík. Ťažké bre-
meno detských obáv, súvisiacich
s tým, či budú vedieť zodpovedať
na otázky, opadlo z nich, a tak sa
mohli plne sústrediť na spoločné
vyznanie viery pred Bohom a cir-
kevným zborom. Všetky deti

zvládli previerku, niektoré medzi
nimi dokonca aj prekvapili svoji-
mi vedomosťami. Ešte by bolo
potrebné, aby podľa toho, čo sa
naučili, aj konali a žili, t. j. aby
tým svoju vieru dokazovali. Voj-
lovický kňaz práve to aj zdôraznil
– že cieľom konfirmácie nie je len
naučiť sa niečo naspamäť. 

Konfirmačná príprava by mala
deti naučiť prijímať živého Boha
vo svojom živote, počítať s ním a
žiť s ním. Konfirmácia predstavu-
je začiatok života s Bohom. Popri
tom, zdôraznil pán Kulík, konfir-

máciou si zodpovednosť voči cir-
kvi preberajú nielen deti, ale aj
rodičia, starí rodičia, ako aj krstní
rodičia. 

Po kázni nastala slávnostná
chvíľa, keď deti Aňa Bešková, La-
na Kucháriková, Dária Beracko-
vá, Anna Mária Cesnaková, Elena
Gajanová, Nikoleta Šofranková,
Anđela Jovanovová a Ivan Stoja-
nov prijali osobné požehnanie a
po prvýkrát pristúpili k sviatosti
Večere Pánovej. K Večeri Pánovej
pristúpili aj rodičia, starí rodičia a
krstní rodičia. Nových do-
spelých členov cirkevného zboru
oslovil aj dozorca cirkevného
zboru Martin Marko, ktorý im
zaželal, aby neustále vyhľadávali
Krista a poprosil ich, aby pravi-
delne chodili na stretnutia cirkev-

nej mládeže, podobne ako pred-
tým na náboženstvo. A keď za-
čujú kostolné zvony, bez ohľadu
na to, či vyzváňajú v nedeľu alebo
počas sviatkov, nech nezabúdajú
na to, že tie zvony aj ich volajú do
kostola na bohoslužbu. 

Konfirmácia týchto, teraz už
dospelých členov cirkvi svojim
sľubom pred Bohom zaväzuje,
aby sa nerozišli, ale vytrvali vo vi-
ere, pomáhali cirkevnému zboru
a naďalej navštevovali nedeľné
bohoslužby. Tam, kde sa káže Bo-
žie slovo, tam sú požehnané chví-
le s Bohom. V Svätom písme pra-
mení požehnanie pre všetkých.
Dúfame, že noví členovia cirkvi
toto nikdy nezabudnú a že splnia
sľub, ktorý dali pre Bohom počas
opísanej slávnosti. 

Alena Kulíková

po slovensky, som získala prvé mi-
esto. Vystúpila som s básňou Ľud-
mily Podjavorinskej Novina. Pred
časom mi učiteľka Marína Hríbová
vytlačila niekoľko básní v sloven-
skom jazyku, z ktorých som si vy-
brala práve túto. (Pravdepodobne
aj preto, lebo sa Andrei pred devi-
atimi mesiacmi narodil brat Dário
– poznámka novinára). Vďaka vy-
bojovanému prvému miestu na
mestskej súťaži som získala právo
zúčastniť sa na regionálnej recitač-
nej prehliadke, ktorá sa tentokrát
konala v susednom Kovine. Tam
mi bolo udelené poďakovanie. Aj v
budúci rok sa prihlásim na prehli-
adku, pretože rada súťažím.

• Ty teda dobre ovládaš slo-
venský jazyk?

Andrea: Viem čítať aj po slo-
vensky aj po srbsky. Bibliu pre

deti čítam v slovenskom jazyku,
zatiaľ čo iné knihy čítam v srbči-
ne. Knihy v škole sú hlavne v
srbčine. Posledná kniha, ktorú
som prečítala je Hello Kitty. Do-
stala som ju do daru ako prvú
odmenu na mestskej recitačnej
súťaži. 

• Blíži sa koniec školského ro-
ka. Už vieš, aký budeš mať pro-
spech na konci druhého ročníka?

Andrea: Viem. Budem výbor-
ná. Zajtra je posledný deň riadnej
výučby. V utorok ideme na ex-
kurziu do rekreačného strediska
Čardak. Päť dní.

Aj matke Božene sme položili
otázky týkajúce sa učenia jej dcé-
ry po slovensky.

• Ako ste sa manžel a vy rozho-
dli zapísať dieťa na hodiny slo-
venčiny?

Božena: Manžel Jaroslav a ja
sme chodili na slovenčinu v zá-
kladnej škole a vôbec sme nemali
dilemu, či bude na ňu chodiť aj
Andrea. Ak sa teraz, týmto spô-
sobom, nenaučí po slovensky, tak
kedy sa naučí? V rodine sa neroz-
právame spisovne po slovensky a
používame značný počet
srbských slov, takže škola je tým
správnym miesto na učenie sa. Ja-
zyky sa treba učiť a ovládať ich
čím viac. Ktovie, čo všetko bude
raz potrebovať v živote. 

• Niektorí rodičia slovenského
pôvodu sa domnievajú, že doda-
točná výučba slovenčiny zaťažuje
deti, takže ich na ňu neprihlasujú.
Čo si o tom myslíte vy?

Božena: Slovenčina nie je ná-
ročnou povinnosťou pre našu
dcéru. Keby sme to Jaroslav a ja
mohli fyzicky zvládnuť, Andrea
by navštevovala a učila sa ešte ni-
ečo, lebo ju bavia rôzne veci.

Ivan Zafirović

Andrea Holoková má deväť ro-
kov a práve končí druhý ročník
Základnej školy Bratstva a jed-
noty vo Vojlovici. Je výbornou ži-
ačkou. V jej triede sú dvadsiati
dvaja žiaci srbskej, maďarskej a
slovenskej národnosti. Väčšiu
časť učiva im prednáša ich uči-
teľka Jasmina Mladenovićová v
srbskom jazyku. Andrea už dva
roky v škole navštevuje aj hodiny
slovenského jazyka v rámci fakul-
tatívnej výučby. Materinský jazyk
ju, okrem rodičov a príbuzných,
učí vyučujúca Mgr. Marína Hrí-
bová, PhD. Na jej adresu má nie-
len Andrea, ale aj ostatní žiaci a
žiačky, ako aj ich rodičia, iba poc-
hvalné slová, napriek tomu, že sa
výučba slovenského jazyka v ZŠ
Bratstva a jednoty uskutočňuje v
nie celkom optimálnom termíne,
raz týždenne, v stredu, ako dvoj-
hodinovka. Rozprávali sme sa s
Andreou a jej matkou Boženou.

• Ako si začala navštevovať ho-
diny slovenského jazyka?

Andrea: Matka a otec ma zapí-
sali na hodiny slovenského jazy-
ka. Pre mňa nie je ťažké učiť sa
slovenčinu. Naozaj mám rada
diktáty, na základe ktorých nám
naša učiteľka Marína Hríbová
udeľuje známky. Ona sa mi veľmi

páči. Pri nej sme sa naučili omno-
ho viac ako predtým. Okrem slo-
venčiny, z predmetov mám naj-
radšej anglický jazyk a výtvarnú
výchovu. Rada kreslím. 

• Máš veľmi široké záujmy. Ako
sa ti darí všetko stíhať? 

Andrea: Moji rodičia sú veľmi
dobre zorganizovaní, takže zatiaľ
všade stíhame. V pondelok a v
stredu chodím na angličtinu do
jednej súkromnej školy v meste.
Večer mám nácviky v rámci fol-
klórnej sekcie Slovenského kultúr-
no-osvetového spolku Detvan. V
piatok chodím na hodiny kresle-
nia k Emilovi Sferovi. Predvlani
ma matka a otec zaviedli k nemu,
aby posúdil, či som výtvarne na-
daná, lebo si všimli, že pekne kre-
slím. On bol nadšený mojimi prá-
cami, takže už viac než rok a pol
navštevujem jeho výtvarnú školu.
Približne desiati sa učíme od neho
používať rozličné výtvarné tec-
hniky. V sobotu a v nedeľu cho-
dím na hodiny gymnastiky, ktoré
sa konajú v Strojníckej škole. V so-
botu chodím aj do našej sloven-
skej evanjelickej cirkvi na doda-
točné hodiny náboženstva. Pripra-
vujeme sa na konfirmáciu. Zvyčaj-
ne prídeme zhruba dvadsiati, ale
keď sa blížia najdôležitejšie cir-
kevné sviatky, akými sú Vianoce a
Veľká noc, sme aj päťdesiati dvaja.

• Tvoja učiteľka Marína Hríbo-
vá mi povedala, že si vynikajúca
recitátorka a že si sa zúčastnila na
súťažiach. Do akej miery si bola
úspešná?

Andrea: Vlani som sa zúčastnila
na mestskej recitačnej prehliadke v
Pančeve, ktorú organizovala Kul-
túrno-osvetová spoločnosť v Pan-
čeve, ale nebola som odmenená,
lebo som recitovala po slovensky.
Organizátori totižto takúto mo-
žnosť vôbec nepredpokladali. Ma-
ma, otec a ja sme boli dosť sklama-
ní. Napriek tomu som sa prihlásila
aj tohto roku na 49. mestskú reci-
tačnú prehliadku, ktorá sa konala
24. marca, s úmyslom, že sa proste
len zúčastním. V kategórii žiakov
prvého a druhého ročníka základ-
nej školy, na naše veľké prekvape-
nie – keďže som znovu recitovala

NOVINA

Čujte, ľudia, aká u nás
novinôčka
hnedky zrána:
v našej izbe zrazu stojí
kolísočka maľovaná!

Na kolíske – kde sa vzalo,
tam sa vzalo,
milý pane – 
leží čosi, pekné čosi,
u nás nikdy nevídané!

Ružové je celučičké
a má oči – 
očká sivé...
Spinká pekne ani z cukru
a je živé – a je živé! 

Plakalo to v kolísočke,
vzbudilo nás skoro k ránu,
má to rúčky, má to nôžky
ani bábka z porcelánu!

Malinké je, malilinké
ako hračka – 
ale v hneve,
ak mu hnedky papať nedáš,
ako plače! Ako reve!

Ľudmila Podjavorinská
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Жири одушевљен 
наступом у словачком ТВ
шоуу

Финале надметања 
обележила „Ђетванова”
тачка

Награде на фестивалу
„Танцуј, танцуј”

Наша жеља, у серији написа о „Ђетва-
ну”, да причи о успеху на највећем
фолклорном шоу-програму Словачке
националне телевизије „Земља пева”
не буде крај – остварила се. У четврт-
финалним емисијама стручни жири,
састављен од најеминентнијих струч-
њака из области фолклора, музике и
певања, дао је зелено светло „Ђетва-
ну” за пролазак међу 20 најбољих,
што је значило улазак у полуфинале.
То је представљало невероватан
успех, јер бити изабран у 20 најбољих
међу 2.000 учесника, у чак 350 насту-
па, деловало је незамисливо. Пошто
се чудо догодило, уследило је ново пу-
товање у Братиславу, 1. марта, на на-
ступ, овог пута уз директан телевизиј-
ски пренос полуфинала.

Припремљена је шаљива кореогра-
фија словачке свадбе после поноћи под
називом „Господин старојко”. Овог пу-
та у две полуфиналне емисије, са по де-
сет такмичара, жири се изјашњавао о
сваком учеснику, при чему су гледаоци
могли да гласају само путем СМС-а.
Тако је полуфиналиста с редним бро-
јем 4, Словачко културно-просветно
друштво „Ђетван” из Србије, добио
убедљиво највећи број гласова гледа-
лаца. Ово је признао један од чланова
жирија, иако је договорено да се не са-
општава број гласова, већ само имена
учесника који су добили довољно гла-
сова за улазак у финале.

Пошто није могло да се гласа из Ср-
бије, овим је хтео да захвали свим

у савршеним кореографијама. После
сваког наступа публика у студију оду-
шевљено поздравља учеснике, а жири
не штеди похвале. И, на крају емиси-
је, учесник под бројем 10. Наш „Ђе-
тван”. Сценом доминира прослава с
песмом и игром. Гости из Хубове и
Хрињове, дугогодишњи пријатељи
„Ђетвана”, на прославу долазе са сво-
јим песмама и играма. Кореографија
се завршава песмом „Po nábreží”, коју
је Матица словачка у Србији прогла-
сила за своју химну. У публици сви до
једног устају и, с руком на срцу, пева-
ју са „ђетвановцима”. Члан жирија да-
је коментар да је ово врхунац досто-
јан завршетка финала. Ипак, највише
гласова гледалаца добија 15-годишњи
ученик из Терхове Мартин Репањ.

После проглашења победника усле-
дио је заједнички коктел и забава у
студију телевизије за све учеснике
финала. Поред победника, награђени
су и сви остали финалисти ревијал-
ним наступом на највећем фолклор-
ном фестивалу у Словачкој „Východ-
ná” 28. јуна ове године. И овај догађај
Словачка телевизија ће директно пре-
носити.

И ту би причи могао бити крај да
се чланови „Ђетвана” нису побрину-
ли да не буде. Освојили су још једно
велико признање. На овогодишњем
фестивалу словачког фолклора у Ср-
бији, у месту Гложан, наступили су у
четири категорије: женска певачка
група, млађа мушка певачка група,
старија мушка певачка група и фол-
клор. Награде су освојили мушка пе-
вачка група (друго место) и фолклор-
на скупина (прво место). Тако је „Ђе-
тван” постао апсолутни победник
фестивала. Председница Национал-
ног савета словачке националне ма-
њине Ана Томанова Маканова уручи-
ла је статуу и златну и сребрну плаке-
ту председнику друштва Михалу
Спишјаку. Честитамо!

Михал Калмар

ФИНАЛИСТИ У БРАТИСЛАВИ, ПОБЕДНИЦИ У ГЛОЖАНУ

УСПЕХ КОЈИ ЋЕ БИТИ УПИСАН У ИСТОРИЈУ

Словацима који су показали велико
срце за своје сународнике из Доње зе-
мље. Други члан жирија је изговорио
да уопште није имао осећај да овај ан-
самбл не потиче из Словачке, већ да је
„наш”. Трећи се изјаснио да му се ова-
ква свадба допада, да има душу, због
веселости и лакоће с којима је изведе-
на. Све је ово потврђивало да „Ђе-
тван” заслужено улази у финале. Чла-
нови „Ђетвана” нису могли да при-
крију одушевљење, неверицу, сузе ра-
доснице. Прослава у ходнику хотела
трајала је до сванућа новог дана. Пре-
остало време до поласка искористили
су да се одморе неколико сати, после
чега су кренули назад за Панчево ради
припремања финалног наступа.

Финале је било 24. марта ове годи-
не. А 23. марта 1975. одржана је осни-
вачка скупштина, када се родио „Ђе-
тван”. Све се поклопило за идеалну
прославу 43. рођендана „Ђетвана” на
сцени Словачке телевизије. Осми-
шљена је нова кореографија, која је
пажљиво увежбавана на свакоднев-

ним пробама. С рођенданском тортом
на три спрата, која је на врху имала ве-
лике цифре 4 и 3, чланови „Ђетвана”
су се укрцали у аутобус и кренули на
финале.

У Братислави их дочекују већ ста-
ри пријатељи с националне телеви-
зије. Улази се у познате просторије,
тако да је све као код куће. Никоме
не падају тешко напорна чекања у
реду за просторне и тонске пробе,
пробе у ношњама, облачење, пре-
свлачење и сл. Сви су свесни да је то
финале највећег фолклорног програ-
ма у средњој Европи и најпопулар-
није емисије у Словачкој, за коју је
режисер Петер Нуњез добио многа
признања.

По програмској шеми „Ђетван” на-
ступа последњи, с редним бројем 10.
Победу крајичком срца очекују сви
„ђетвановци”, али нико у њу не верује.
Четворочасовни пренос на Словачкој
телевизији почиње. Опет о свему од-
лучују гледаоци. На сцени се смењују
изванредни играчи, свирачи и певачи
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ВЕ ЛИ КА СВЕ ЧА НОСТ У СЛО ВАЧ КОЈ ЗА ЈЕД НИ ЦИ

При чест у вој ло вач кој цр кве ној оп шти ни

У ПО СЕ ТИ ПО РО ДИ ЦИ ХО ЛОК

СВЕ СТРА НА И ВРЕД НА АН ДРЕА

Ва жан до га ђај за 
сва ко де те

Осмо ро ма ли ша на у
цен тру па жње

Жи ве ти пре ма 
на у че ном из Све тог
пи сма

Је дан од ве ћих све ча них до га -
ђа ја у вој ло вач кој еван ге лич кој
а. в. цр кви је и при чест. Ове го -
ди не је одр жа на пр ве не де ље у
ма ју. Тог 6. ма ја сун це је сво јим
зра ци ма гр ли ло и гре ја ло Вој -
ло ви цу, као и ли ца свих вер ни -
ка ко ји су про на шли свој пут у
цр кву. Ипак је сун це осе ти ло да
се упра во у цр кви и у мно гим
по ро ди ца ма де ца при пре ма ју
за ве ли ки и зна ча јан до га ђај у
свом жи во ту. Ова не де ља је за
осмо ро де це би ла из у зет на јер
су се сви вр те ли око њих. Се де -
ли су на пред у цр кви, та ко да
сва ко гле да у њих. Све је би ло
укра ше но. Но ве ха љи не, оде ла,
фри зу ре. За ту при ли ку ро ди -
те љи де це су спре ма ли све ча ни
ру чак. До шли су при ја те љи,
род би на. Мно ги су до би ли за -
ни мљи ве по кло не. При чест је
ве о ма ва жан до га ђај – зна ча јан
ко рак ве ре. Не ка да мо ра мо са -
ми раз ми сли ти ко ће оп ста ти у
овом све ту пу ном иза зо ва, а ко
ће па сти и ни ка да ви ше не ће
уста ти. Сви тре ба ова квим ко -

ра ком да на у чи мо да ве ру је мо
Бо гу, да се осла ња мо на ње га, да
му се у сва ком мо мен ту на шег
жи во та обра ћа мо. Нео п ход но
је да раз у ме мо да нам он сви ма
тре ба и он да ка да нам се чи ни
да ће мо то са ми са вла да ти.

Упра во ове жи вот не лек ци је
и мно га зна ња де ца су усво ји ла
то ком при пре ме за при чест.
Она су искре ног ср ца по твр ди -
ла кр ште ње и са ма за се бе из го -
ва ра ла ве ру у Све ту Тро ји цу,
Бо га Оца, Си на и Све то га ду ха.
Исус Христ их је по звао у сво ју
за јед ни цу вер ни ка, ка ко би
сва ко ин ди ви ду ал но од го ва рао
за свој хри шћан ски жи вот. Бог
их не пре ста но по зи ва да по ста -

ну део ње го вих де ла. У пре див -
но укра ше ну цр кву, у но вим ха -
љи на ма и оде лу, де ца су ушла
са сво јим ду хов ним па сти ром
уз пе сму „Vojdite, plesajme”.
При пре мао их је и све ча ност
при че сти оба вио све ште ник
Бра ни слав Ку лик. Те шко бре ме
стра ха де це да ли ће зна ти да
од го во ре на пи та ња па ло је с
њих и та ко су мо гла у пот пу но -
сти да се усред сре де на за јед -
нич ко при зна ње ве ре ис пред
Бо га и цр кве не оп шти не. Сва
де ца су ис пи ти ва ње са вла да ла,
док су не ка ме ђу њи ма чак и из -
не на ди ла сво јим зна њем. Са мо
би тре ба ло да се пре ма то ме
шта су на у чи ла, и по на ша ју и

жи ве, тј. да ти ме сво ју ве ру до -
ка зу ју. Вој ло вач ки све ште ник
је упра во то ис та као – да циљ
кон фир ма ци је ни је са мо да де -
ца на у че не што на па мет.

При пре ма за при чест тре ба
да на у чи де цу да при ма ју жи -
вог Бо га у свом жи во ту, да ра -
чу на ју на ње га и жи ве с њим.
При чест пред ста вља по че так
жи во та с Бо гом. По ред то га,
ис та као је го спо дин Ку лик, с
при че шћу од го вор ност пре ма
цр кви има ју не са мо де ца не го
и ро ди те љи, ба ке и де ке, као и
ку мо ви.

По сле про по ве ди усле дио је
све ча ни тре ну так ка да су де ца
Ања Бе шка, Ла на Ку ха рик, Да -

ри ја Бе рац ка, Ана Ма ри ја Це -
снак, Еле на Га јан, Ни ко ле та
Шо фран ко, Ан ђе ла Јо ва нов и
Иван Сто ја нов при ми ли ли чан
бла го слов и пр ви пут при сту -
пи ли све ча но сти Тај не ве че ре.
Тај ној ве че ри су се при кљу чи -
ли и ро ди те љи, ста ри ро ди те -
љи и ку мо ви. Но вим од ра слим
чла но ви ма цр кве не оп шти не
обра тио се пред сед ник цр кве не
оп шти не Мар тин Мар ко, ко ји
им је по же лео да не пре ста но
тра же Хри ста и за мо лио их је
да ре дов но до ла зе на су сре те
цр кве не омла ди не као што су
до ла зи ли на ве ро на у ку. А ка да
чу ју цр кве на зво на, без об зи ра
на то да ли од зва ња ју не де љом

или за вре ме пра зни ка, да не
за бо ра ве да их та зво на по зи ва -
ју у цр кву на бо го слу же ње.

При чест ове са да већ од ра сле
чла но ве цр кве ве зу је сво јим
обе ћа њем ис пред Бо га, ка ко се
не би раз и шли, већ оп ста ли у
ве ри, по ма га ли цр кве ној оп -
шти ни и убу ду ће по се ћи ва ли
не дељ на бо го слу же ња. Та мо где
се про по ве да Све то пи смо, та -
мо су бла го си ља ни тре ну ци с
Бо гом. Из Све то га пи сма из ви -
ре бла го слов за све. На да мо се
да но ви чла но ви цр кве ово ни -
ка да не ће за бо ра ви ти и да ће
оства ри ти обе ћа ње ко је су да ли
пред Бо гом на опи са ној све ча -
но сти.

Але на Ку лик

ре ци та то ра Пан че ва ко ју је ор -
га ни зо ва ла Кул тур но-про свет -
на за јед ни ца Пан че ва, али ни -
сам би ла оце ње на, јер сам ре ци -
то ва ла на сло вач ком је зи ку. Ор -
га ни за то ри та кву мо гућ ност, на -
и ме, уоп ште ни су пред ви де ли.
Ма ма, та та и ја смо би ли при -
лич но раз о ча ра ни. Упр кос то ме
при ја ви ла сам се и ове го ди не за
49. град ску смо тру ре ци та то ра,
ко ја је одр жа на 24. мар та, с на -
ме ром да са мо уче ству јем. У ка -
те го ри ји за први и дру ги раз ред
основ не шко ле, на на ше ве ли ко
из не на ђе ње, јер сам по но во ре -
ци то ва ла на сло вач ком је зи ку,
осво ји ла сам пр во ме сто. На сту -
пи ла сам с пе сми цом Људ ми ле
Под ја во рин ске „Но ви на”. Сво је -
вре ме но ми је учи те љи ца Ма ри -
на Хриб од штам па ла ви ше пе са -
ма на сло вач ком је зи ку, од ко јих
сам ја иза бра ла баш ту. (Ве ро -
ват но и за то што је Ан дреа пре
де вет ме се ци до би ла бра та
Дариjа – прим. нов.). За хва љу ју -
ћи осва ја њу пр вог ме ста на
град ском так ми че њу, сте кла сам
пра во уче шћа на зон ској смо три
ре ци та то ра, ко ја је ове го ди не

упри ли че на у су сед ном Ко ви ну.
Та мо сам до би ла за хвал ни цу.
При ја ви ћу се и на ред не го ди не
за смо тру, јер во лим да се так ми -
чим.

• Ти, зна чи, до бро вла даш
сло вач ким је зи ком?

Ан дреа: Умем да чи там и на
сло вач ком и на срп ском је зи ку.
Би бли ју за де цу чи там на сло вач -
ком је зи ку, а оста ле књи ге на
срп ском. Књи ге у шко ли су,
углав ном, на срп ском је зи ку. По -
след ња књи га ко ју сам про чи та -
ла је „Хе лоу Ки ти”. Њу сам на дар
до би ла као пр во на гра ђе на на
град ској смо три ре ци та то ра.

• Бли жи се крај школ ске го -
ди не. Знаш ли већ с ка квим
успе хом ћеш за вр ши ти дру ги
раз ред?

Ан дреа: Знам. Би ћу од лич на.
Су тра је по след њи дан ре дов не
на ста ве. У уто рак иде мо на екс -
кур зи ју на Чар дак. Пет да на.

Пи та ли смо и ма му Бо же ну о
уче њу ње не кће ри сло вач ком
је зи ку.

• Ка ко сте су пруг и ви од лу -
чи ли да упи ше те де те на на ста -
ву сло вач ког је зи ка?

Бо же на: Су пруг Ја ро слав и ја
смо ишли на сло вач ки је зик у
основ ној шко ли и ни је би ло ди -
ле ме да иде и Ан дреа. Ако са да,
на овај на чин, не на у чи сло вач -
ки, ка да ће? Ми у ку ћи не го во -
ри мо књи жев ни сло вач ки је зик
и ко ри сти мо не ма ли број срп -
ских ре чи, та ко да је шко ла пра -
во ме сто за уче ње. А је зи ке је
ко ри сно учи ти и што ви ше их
зна ти. Ко зна штa ће јој јед ног
да на тре ба ти у жи во ту.

• По не ки ро ди те љи сло вач -
ког по ре кла сма тра ју да до дат -
на на ста ва сло вач ког је зи ка оп -
те ре ћу је де цу, та ко да их не упи -
су ју. Шта ви ми сли те о то ме?

Бо же на: Сло вач ки ни је ве ли -
ка оба ве за за на шу ћер ку. Да Ја -
ро слав и ја мо же мо фи зич ки да
по стиг не мо, Ан дреа би по ха ђа -
ла и учи ла још не што, јер је
мно го то га за ни ма.

Иван За фи ро вић

Ан дреа Хо лок има де вет го ди на
и упра во за вр ша ва дру ги раз ред
Основ не шко ле „Брат ство–
jединство” у Вој ло ви ци. Од лич -
на је уче ни ца. У ње ном раз ре ду
има 22 ђа ка срп ске, ма ђар ске и
сло вач ке на ци о нал но сти. Ве ћи
део гра ди ва им пре да је њи хо ва
учи те љи ца Ја сми на Мла де но -
вић на срп ском је зи ку. Ан дреа у
шко ли већ две го ди не, у ви ду
фа кул та тив не на ста ве, по ха -
ђа и ча со ве сло вач ког је зи ка.
Ма тер њем је зи ку је, по ред ро -
ди те ља и род би не, учи учи те -
љи ца др Ма ри на Хриб. За њу не
са мо Ан дреа не го и дру ге уче ни -
це и уче ни ци, као и ро ди те љи,
има ју са мо ре чи хва ле, упр кос
то ме што се на ста ва сло вач -
ког је зи ка у ОШ „Брат ство –је -
дин ство” од ви ја у не баш оп -
ти мал ном тер ми ну, јед ном
сед мич но, сре дом, као дво час.
Раз го ва ра ли смо са Ан дре ом и
ње ном ма мом Бо же ном.

• Ка ко си по че ла да по ха ђаш
ча со ве сло вач ког је зи ка?

Ан дреа: Ма ма и та та су ме
упи са ли на на ста ву сло вач -
ког. Ни је ми те шко да учим
сло вач ки. Ја баш во лим дик -
та те на осно ву ко јих нас на -
ша учи те љи ца Ма ри на Хриб
оце њу је. Она ми се мно го до -
па да. По ред ње смо на у чи ли
да ле ко ви ше не го ра ни је. По -
ред сло вач ког, од пред ме та
ми се нај ви ше сви ђа ју ен гле -

ски је зик и ли ков но. Во лим
да цр там.

• Имаш вр ло ши ро ка ин те ре -
со ва ња. Да ли успе ваш све да
по стиг неш?

Ан дреа: Мо ји ро ди те љи су се
до бро ор га ни зо ва ли, та ко да за -
сад сву да стиг не мо. По не дељ ком
и сре дом идем на ен гле ски је зик у
јед ну при ват ну шко лу у гра ду.
Уве че имам про бе у фол клор ној

сек ци ји Сло вач ког кул тур но-
-про свет ног дру штва „Ђе тван”.
Пет ком идем на ча со ве цр та ња
код Еми ла Сфе ре. Прет про шле
го ди не су ме ма ма и та та од ве ли
код ње га да про це ни да ли сам
на да ре на за ли ков ну умет ност,
јер су при ме ти ли да ле по цр там.
Он је био оду ше вљен мо јим ра -
до ви ма, та ко да већ ви ше од јед -
не и по го ди не по ха ђам ње го ву
ли ков ну шко лу. Има нас де се так
ко ји учи мо од ње га упо тре бу раз -
ли чи тих ли ков них тех ни ка. Су -
бо том и не де љом идем на ча со ве
гим на сти ке у Ма шин ској шко ли.
Су бо том идем и у на шу сло вач ку
еван ге лич ку цр кву на до дат не
ча со ве ве ро на у ке. При пре ма мо
се за при чест. Обич но нас до ђе
два де се так, а ка да се при бли жа -
ва ју наjважнији вер ски пра зни -
ци, као што су Бо жић и Ус крс,
бу де нас пе де сет дво је.

• Тво ја учи те љи ца Ма ри на
Хриб ми је ре кла да си вр сна
ре ци та тор ка и да си уче ство ва -
ла на так ми че њи ма. Ко ли ко си
би ла успе шна?

Ан дреа: Про шле го ди не сам
уче ство ва ла на град ској смо три

НО ВИ НА

Чуј те, љу ди, ка ква је у нас
но ви на 
од мах из ју тра:
у на шој со би од јед ном сто ји 
ко лев чи ца осли ка на!

На ко лев ци – ка ко до шло,
та ко до шло,
го спо де дра ги – 
ле жи не што, ле по не што,
ко д нас ни кад не ви ђе но!

Ру жи ча сто је це ло-цел ца то
и има оки це – 
оки це си ве...
Спа вуц ка ле по као од ше ће ра
и жи во је – и жи во је! 

Пла ка ло је то у ко лев чи ци,
про бу ди ло нас ра но ују тру,
има  то ру чи це, има то но жи -
це 
по пут лут ке од пор це ла на!

Ма ле но је, ма лен ка сто 
као играч ка – 
али у љут њи,
ако  му од мах не даш да руч ка,
ка ко пла че! Ка ко ри да!

Људ ми ла Под ја во рин ска
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До ња зе мља као 
ге о граф ски и 
кул тур но и сто риј ски
по јам

На се ља ва ње ју жних
под руч ја та да шње
Угар ске

Ми гра ци је до 
Бу гар ске

Ге о граф ски по јам До ња зе мља,
ко ји се у струч ној ли те ра ту ри
уста лио пре све га у ве зи са се о -
бом ста нов ни штва у ју жни је
обла сти Угар ске, во ди по ре кло
од си но ним ног ма ђар ског на -
зи ва Ал фелд. Реч је о про сто ру
Ве ли ке ду нав ске ко тли не, у чи -
јој су ко ло ни за ци ји у ве ли кој
ме ри уче ство ва ли упра во Сло -
ва ци. У ши рем сми слу ре чи под
До њом зе мљом под ра зу ме ва се
про стра на те ри то ри ја угар ских
ре ги о на ко ји су се на ла зи ли ју -
жно од гра ни ца да на шње Сло -
вач ке, а у ужем сми слу ре чи
овај тер мин озна ча ва те ри то -
ри ју ју жно од за ми шље не ли -
ни је Бу дим пе шта –Ми школ ц–
Ша то ра ља уј хељ.

Струч ња ци ко ји се ба ве овом
про бле ма ти ком че сто упо зо ра -
ва ју на то да овај на зив не би
тре ба ло схва та ти са мо стрикт -
но из ге о граф ског аспек та, као
из ве сну те ри то ри јал ну фор ма -
ци ју, јер са др жај пој ма до би ја
на зна ча ју и с кул тур но и сто -
риј ског гле ди шта. Пре ма њи хо -
вом ми шље њу, пот пу но је не -
при хва тљив пре те жно на се ве -
ру Сло вач ке уста љен на зив До -
ња зе мља ко ји се од но си на ју -
жне ни зиј ске обла сти Сло вач -
ке. Пред мет ни тер мин је сто га
не дво сми сле но озна ка за го ре
де фи ни са ну те ри то ри ју, ко ју су
већ то ком 18. и 19. ве ка на зи ва -
ли и До њо зем ска Сло вач ка.

Ве ће по год но сти за жи вот
На се ља ва ње по је ди них под руч -
ја До ње зе мље тра ја ло је два и
по ве ка (од кра ја 17. ве ка све до
по чет ка 20. ве ка). Био је то ду -
го тра јан исто риј ски про цес ко -
ји је као со ци јал но-еко ном ска
по ја ва по го дио по ли тич ки и
кул тур ни жи вот сло вач ког на -
ро да и увр стио се ме ђу зна чај на

ПО ГЛЕД У ПРО ШЛОСТ

ИСТО РИ ЈАТ ДО ЛА СКА СЛО ВА КА 
НА ОВЕ ПРО СТО РЕ

вред не рад ни ке. У том пе ри о ду
сло бо да пре се ље ња би ла је го -
то во у пот пу но сти уки ну та и
сто га су мно ги по да ни ци од -
мах по до ла ску про ме ни ли
сво ја име на и пре зи ме на. Та кву
од лу ку су до не ли пла ше ћи се
осве те бив шег зе мљо по сед ни -
ка, али по сле од ре ђе ног вре ме -
на то је де фи ни тив но оте жа ло

ски део Ба на та и у Тран сил ва -
ни ју (Ер дељ), ко ји су би ли на се -
ља ва ни при бли жно у истом пе -
ри о ду ка да и већ по ме ну та Сла -
во ни ја. У рав ни чар ску арад -
ско-ба нат ску ре ги ју до се ли ли
су се пре те жно Сло ва ци из
пре на се ље них, ге о граф ски нај -
бли жих ло ка ли те та До ње зе -
мље. Ер дељ ско ру до гор је је би -
ло из со ци јал них и про фе си о -
нал них раз ло га (ква ли фи ко ва -
на рад на сна га у тек осно ва ним
по стро је њи ма за про из вод њу
ру да ме та ла и ста кла) на се ља -
ва но Сло ва ци ма ко ји су по ти -
ца ли пре те жно с те ри то ри је ис -
точ не и се вер не Сло вач ке. Сло -
ва ци ко ји су на се ли ли дру ге,
углав ном се ве ро и сточ не обла -
сти да на шње Ру му ни је по сте -
пе но су се аси ми ло ва ли. Због
по ве ћа не гу сти не на се ље но сти
и по сле дич ног не до стат ка зе -
мљи шта у мно гим го ре на ве де -
ним ре ги о ни ма не ко ли ко сто -
ти на на се ље ни ка се по но во од -
лу чи ло на ми гра ци ју да ље на
југ и ју го и сток.

По сле на стан ка са мо стал не
бу гар ске др жа ве (1878) у ње -
ним се вер ним де ло ви ма, го то -
во у ср цу Бал ка на, за те кли су се
и Сло ва ци. Њи хов до ла зак из
нај ра зви је ни јих по љо при вред -
них под руч ја Ау стро у гар ске
мо нар хи је по др жа ва ла је и бу -
гар ска вла да, ко ја се тру ди ла да
по диг не соп стве ну по љо при -
вред ну про из вод њу на ви ши
ни во. Та мо су се пре се ли ли
пре те жно Сло ва ци из ба нат -
ских на се ља, ко ји су се ду го су -
о ча ва ли са еко ном ским про -
бле ми ма – ов де већ вер ски раз -
ло зи ни су пред ста вља ли фак -
тор ко ји би про у зро ко вао ми -
гра ци ју.

Др Ма ри на Хриб

На се ља ва ње 
ка то ли ка, ка сни је и
еван ге ли ка

Го ди не 1921. у 
Оси је ку је осно ван
Че шко-сло вач ки са вез 

То ком мно гих де це ни ја Сло ва ци
су се кон цен три са ни је на се ли ли
у ове гра до ве и њи хо ва окру же -
ња: Ри је ку, За греб, Па крац, По -
же гу, Ора хо ви цу, На ши це, Да -
ко во, Оси јек и Илок. У под руч -
ји ма где су пред ста вља ли ни жи
про це нат ста нов ни штва, Сло ва -
ци су бр же под ле га ли аси ми ла -
ци ји. Ни је рет кост да у тим гра -
до ви ма да нас о њи хо вом сло вач -
ком по ре клу све до че са мо пре -
зи ме на у ре ги стри ма. Сло ва ци
до ла зе из пре те жно пла нин ских
под руч ја се вер не Сло вач ке, ко ја
су би ла пре на тр па на и еко ном -
ски за о ста ла.

У под руч ју Ву ко вар ско-
срем ске жу па ни је оства ри ли су
по се бан на пре дак Сло ва ци ко -
ји жи ве и ра де у за јед ни ца ма,
пре све га у Ило ку, Ра до шу, Со -
ља ни ма и Бап ској. Пр ви Сло ва -
ци ко ји се ту по ја вљу ју кра јем
17. ве ка као се зон ски рад ни ци,
вој ни ци и тр гов ци би ли су ка -
то ли ци, а да нас о њи ма све до че

О НА ШИМ СУ СЕ ДИ МА И СУ НА РОД НИ ЦИ МА

Сна жна аси ми ла ци ја
ма њих гру па

угње та ва ња, тен ден ци ја ма ђа -
ри за ци је и вер ског про го на, на -
се ља ва ли су про стра на, али у
пот пу но сти де по пу ли са на до -
њо зем ска под руч ја. У пе ри о ду
све ве ће кри зе фе у да ли зма ове
обла сти по ста ле су уто чи ште
пр вен стве но за број но по да -
нич ко ста нов ни штво. Под сти -
цај за ову ма сов ну ми гра ци ју
би ле су по год ни је мо гућ но сти
за жи вот, соп стве но оства ре ње
и ег зи стен ци ју у ју жни јим де ло -
ви ма та да шње угар ске др жа ве.

Об ли ци од ла ска би ли су раз -
ли чи ти. По вољ ни усло ви жи -
во та и плод но зе мљи ште при -
ву кли су ова мо нај пре из бе гле
по да ни ке и се зон ске по љо при -

ре ги о ни ма. Ма сов ну се о бу су
убр за ле вој не по бе де Хаб збур -
шке мо нар хи је над Осман ским
цар ством у по след ње две де це -
ни је 17. ве ка. Па ра лел но с про -
це сом по вла че ња тур ске вој ске
са се ве ра на југ по че ло је на се -
ља ва ње ових под руч ја. Циљ ка -
сни јих ак ци ја пре се ља ва ња, ко -
је су ор га ни зо ва ли пред став ни -
ци др жав не упра ве, био је да се
у ју жне, тур ском оку па ци јом
де ва сти ра не обла сти др жа ве
при ву че рад на сна га ко ја би их
што пре ста би ли зо ва ла и на чи -
ни ла про дук тив ним, а на се ља -
ва њем дуж гра ни це по ве ћа ла
чак и од брам бе ну моћ зе мље.
За ин те ре со ва ним ли ци ма су

о не – Бач ку, Ба нат и Срем у Вој -
во ди ни. За пад но од те те ри то ри -
је, из ме ђу Са ве на ју гу, Дра ве на
се ве ру и да ру вар ске ре ги је на се -
ље не Че си ма на за па ду, Сло ва ци
су на се ли ли Сла во ни ју, у чи јем
са ста ву су и гра нич не обла сти
за пад ног Сре ма. С об зи ром на то
да је на том под руч ју би ло по -
треб но не са мо на чи ни ти зе мљи -
ште плод ним већ и ис кр чи ти гу -
сте шу ме, зе мљо по сед ни ци су се
тру ди ли да та мо при ву ку сло вач -
ке ка то ли ке из пре на се ље них
пла нин ских под руч ја се вер не
Сло вач ке (пре те жно из ре ги о на
Ора ва и Ки су це).

На овом ме сту је не мо гу ће не
спо ме ну ти пре се ље ња у ру мун -

по гла вља не са мо ње го ве исто -
ри је већ и исто ри је дру гих на -
ро да с ко ји ма су Сло ва ци у но -
вом окру же њу по че ли да жи ве.

При пад ни ци сло вач ког на ро -
да, тра же ћи спас од фе у дал ног

за уз врат пру же не број не еко -
ном ске и со ци јал не по год но сти
у об ли ку по ре ских олак ши ца,
ве ће сло бо де и сл., али га ран то -
ва но и иде о ло шки то ле рант ни -
је окру же ње.

Из го ре на ве де ног про из ла зи
да су по сте пе но ство ре ни по -
вољ ни усло ви за ма сов ну се о бу
по да ни ка (тзв. migratio colono-
rum) и оства ре ње ве ли ке ко ло -
ни за ци је ју жних под руч ја др жа -
ве. Пре ма по да ци ма ко ји се на -
во де у струч ној ли те ра ту ри, у
ми гра ци ји је то ком 18. и 19. ве ка
уче ство ва ло 200.000 ста нов ни -
ка, тј. при бли жно ше сти на та да -
шњег ста нов ни штва да на шње
Сло вач ке. Пред мет ну те ри то ри -
ју су на се ља ва ли и при пад ни ци
дру гих, нај че шће су сед них на ро -
да. За јед нич ким осни ва њем, од -
но сно на се ља ва њем ло ка ли те та
овим ко ло ни сти ма фор ми рао се
мул ти ет нич ки мо за ик, ко ји је до
да нас ка рак те ри сти чан за да ту
сре ди ну.

Уло га Ма ри је Те ре зи је и
Јо си фа II
Кре ћу ћи се у прав цу ју га, ко ло -
ни сти су нај пре пре ла зи ли сло -
вач ко-ма ђар ску ет нич ку гра -
ни цу и у ета па ма на се ља ва ли
ре ги о не ко ји су да нас са став ни
део Ма ђар ске. Гра ни ца се пак
по сте пе но по ме ра ла ју жни је.
Ге не рал но се мо же кон ста то ва -
ти да је ста нов ни штво из се вер -
не и цен трал не Сло вач ке на се -
ља ва ло углав ном обла сти из ме -
ђу Ти се и Ду на ва, док су ка
Пре ко ду нав ској ре ги ји и се вер -
ном Пре ко ти сју ин кли ни ра ли
пре те жно ста нов ни ци за пад не,
од но сно ис точ не Сло вач ке.

Сло вач ка ко ло ни за ци ја је по -
ста ла ин тен зив ни ја за вре ме вла -
да ви не Ма ри је Те ре зи је и Јо си фа
II. Сре ди ном 18. ве ка Сло ва ци су
до шли у нај ју жни је угар ске ре ги -

утвр ђи ва ње по ре кла њи хо вих
по то ма ка.

Ка сни је је кра љев ска ко мо ра
до зво ли ла пре се ље ње ста нов -
ни штва, ко је се ту за по сли ло
углав ном у по љо при вред ним

са мо пре зи ме на њи хо вих по то -
ма ка. Дру га гру па Сло ва ка
еван ге ли ка из Вој во ди не, тзв.
се кун дар на ми гра ци ја, до шла је
у Илок тек у дру гој по ло ви ни
19. ве ка. По себ но су би ли по -
све ће ни по љо при вре ди – уз го ју
хме ља и гро жђа. У под руч ју Ву -
ко вар ско-срем ске жу па ни је ве -
ћи на при пад ни ка сло вач ке на -
ци о нал не ма њи не жи ви у Ило -
ку и окол ним се ли ма.

Сло ва ци у Ило ку, за пад но -
срем ском гра ду дуж Ду на ва, на
гра ни ци Хр ват ске с Вој во ди -
ном, има ју по себ ну исто ри ју. У
ту ре ги ју, бо га ту ви но гра ди ма,
пр ви Сло ва ци су до ла зи ли на
има ње кне зо ва Odescalchi. Они

Љу де ви та Шту ра. Го ди не 1952.
Ило ча ни су из гра ди ли кул тур ни
дом – Сло вач ки на род ни дом.

У ве ћим гра до ви ма у ко ји ма
је сло вач ка за јед ни ца жи ве ла
за јед но са че шком три де се тих
го ди на 20. ве ка осни ва ла су се
че шко-сло вач ка дру штва. Цен -
трал но дру штво Че ха и Сло ва -
ка у Хр ват ској, са се ди штем у
Да ру ва ру, би ло је ак тив но од
1944. го ди не. У по сле рат ном
пе ри о ду су се тек од ра них се -
дам де се тих го ди на ин тен зив -
ни је ак ти ви ра ле пле сне, пе вач -
ке и му зич ке гру пе, ко је су ка -
сни је уче ство ва ле на број ним
фе сти ва ли ма у Сло вач кој.

Ми лу шка Фа бри

ко ји су се ту по од ла ску Ту ра ка
по сте пе но на се ља ва ли (укљу чу -
ју ћи и ау тох то не на ро де ко ји се
вра ћа ју на кон тур ске екс пан зи -
је) ба ви ли су се по љо при вре -
дом, по себ но ви но гра дар ством.

У ве ћи ни оп шти на Сло ва ци
ду го ни су има ли сво је шко ле с
пре да ва њи ма на сло вач ком је -
зи ку. Иа ко су би ли укљу че ни у
из град њу шко ла, не до ста ја ли
су им сло вач ки учи те љи. Ве ћи -
ном су тек три де се тих го ди на
20. ве ка осни ва на сло вач ка оде -
ље ња у ло кал ним шко ла ма.

Дру штве ни и кул тур ни жи -
вот Сло ва ка у по је ди ним ре ги -
о ни ма фор ми рао се спо ро због
не до стат ка сло вач ке ин те ли -
ген ци је, ко ја је би ла од сут на у
дру штве ној струк ту ри сло вач -
ких ими гра на та. Нај ду жу тра -
ди ци ју (од 1914. го ди не) има
сло вач ки те а тар у Ило ку.

Го ди не 1921. у Оси је ку је
осно ван Че шко-сло вач ки са вез
у Кра ље ви ни СХС, ко ји је пре у -
зео под по кро ви тељ ство шко ле
и ини ци ја тив но фор ми ра ње би -
бли о те ка и чи та о ни ца. Сло ва ци
у Ило ку ши ри ли су кул ту ру и
про све ту кроз Дру штво че шко-
сло вач ких ака де ми ка Љу де ви та
Шту ра (1925) и Сло вач ког чи -
тач ког дру штва (1928), од ко јих
је спа ја њем на ста ло Сло вач ко
кул тур но-про свет но дру штво

Др Ма ри на Хриб

Марија Терезија

Градња куће у Илоку, 1952. године

Чланице друштва Људевита Штура из 1929. године



Наш су гра ђа нин Мар тин Бе -
рац ка ме ђу пр ви ма је оти шао из
Вој ло ви це у Сло вач ку у по тра зи
за бо љим жи во том. Ви део је ка -
ко ње го ви ро ди те љи те шко за -
ра ђу ју за жи вот. Мај ка Зла та
ра ди у про дав ни ци, а отац Мар -
тин по сле ду гог ни за го ди на ра -
да у по ср ну лој Ста кла ри већ је
две и по го ди не, као не за по слен,
на би роу ра да. Ис пр ва је и мла ди
Мар тин про бао ов де да на ђе за -
по сле ње и по ште но ра ди. Би ло
му је све те же, ни је же лео ви ше
да се „сна ла зи” и при ста је на не -
ре гу лар не и не ле гал не усло ве ра -
да и од лу чио је да по сао по тра -
жи у Сло вач кој. Та мо не пре ста -
но тра же но ве, вред не рад ни ке, а
по зна ва ње је зи ка пред ста вља
ва жну упо ред ну пред ност.

• Ко ли ко си ду го већ у Сло -
вач кој? У ком гра ду? Да ли си од
по чет ка та мо или си ме њао пре -
би ва ли ште?

– У Сло вач кој сам пре ко шест
го ди на. Жи вим у глав ном гра ду
Сло вач ке, Бра ти сла ви, од по чет -
ка све до са да.

• Шта си по за ни ма њу и чи ме
се ба виш у Сло вач кој?

– Ква ли фи ко ва ни сам ин ста -
ла тер гре ја ња и кли ма ти за ци је,
а ра дим у фа бри ци ау то мо би ла
„Фол ксва ген”. По чео сам нај пре
у ма њем скла ди шту, где сам при -
пре мао де ло ве по на руџ би ни.
Ка сни је сам мон ти рао по је ди не
ау то-де ло ве на мон та жној тра -
ци, нпр. ста кла, од че га су ме бо -
ле ли пр сти. По сле не ко ли ко го -
ди на сам до био за по сле ње на
нео д ре ђе но вре ме. Тре нут но
оба вљам лак, али ве о ма од го во -
ран по сао. Имам во зић ко јим
раз но сим ску по це не де ло ве по
свим ха ла ма на пот пис по у зе -
ћем.

• Шта је био основ ни раз лог
твог од ла ска у Сло вач ку?

– Од лу чу ју ће је би ло то што
ви ше ни сам же лео да ра дим на
цр но, су бо том, не де љом, пра -
зни ци ма, без ијед ног да на да сам
при ја вљен. Хтео сам да до жи вим
за слу же ну пен зи ју.

• Ка ко су те при ми ли по сло -
дав ци, а ка ко ко ле ге на по слу?
До па да ли ти се по сао?

– На по чет ку ми је би ло ма ло
те же да се при вик нем на рад у
сме на ма, али по сло да вац је имао
мно го раз у ме ва ња и на рад ном
ме сту су ми ве о ма по мо гли. Ко -
ле га ма је би ло по треб но вре ме
да ме при хва те и „пу сте” у сво је
жи во те. Али та кви су Сло ва ци.
Тре ба им вре ме на да се на вик ну.
По сао ми ни је био те жак кад сам
у Ср би ји на ви као на 14 до 16 са -
ти ра да. Та осмо ча сов на рад на
сме на ми бр зо про ла зи. Био сам
оде вен од гла ве до пе те, јев ти ни
обро ци, ре дов не па у зе, 13-14.
пла та, ви та ми ни зи ми, ре жим
освежавања ле ти. Ко ме се то не
би до па ло. А још сам био при ја -
вљен од пр вог да на.

• Да ли си пла ни рао да та мо
кра ће или ду же оста неш? Же -
лиш ли да се вра тиш ова мо јед -
ног да на или ћеш се трај но пре -
се ли ти у Сло вач ку?

– Ово је ма ло те же пи та ње. На -
рав но да бих же лео да се вра тим

ку ћи. Имам у Ср би ји по ро ди цу,
род би ну, при ја те ље, али у њој не
ви дим бу дућ ност. Не ма пер спек -
ти ве. Ако до жи вим пен зи ју, пла -
ни рам да се вра тим ку ћи.

• Имаш ли но ве при ја те ље та -
мо у Сло вач кој или си и да ље
стра нац за њих?

– Да. Имам мно го при ја те ља и
из Ср би је и из Сло вач ке. Мен та -
ли тет је ов де ма ло дру га чи ји,
али сам већ на ви као. Сви до -
слов це има ју си стем по са о –ку ћа.
Ма ло иду на из ле те и од мор.
Они не ма ју та ко че ста су сре та ња
као ми, на при мер на ро шти ља -
њу. Мно го ште де. Све има ју пре -
бро ја но до по след њег цен та.

• Да ли је ве ли ка раз ли ка у је -
зи ку и кул ту ри из ме ђу Сло ва ка
та мо и ов де, у Вој во ди ни? Ка ко
на Сло ва ке из До ње зе мље гле да -
ју ло кал ни Сло ва ци?

– Раз ли ка је у је зи ку. То сам
схва тио за то што ја њих пер -
фект но раз у мем, а они ме не ма -

ње. И то због мог по ср бље ног
сло вач ког је зи ка. Сло ва ци у
Сло вач кој нас сма тра ју Ср би ма.
Они то не схва та ју, све док се
лич но не уве ре да и код нас има
сло вач ких се ла, у ко ји ма се у
шко ла ма учи на сло вач ком је зи -
ку. Што се ти че сло вач ке кул ту -
ре, Сло ва ци у Сло вач кој мо гу да
бу ду по но сни на Сло ва ке у Вој -
во ди ни, јер им ми чу ва мо оби ча -
је и тра ди ци ју, ко ји у Сло вач кој
већ из у ми ру. Мо ја же на је Сло -
ва ки ња из Словачке и пр ви пут у
свом жи во ту је обу кла ста ру на -
род ну но шњу упра во у Ср би ји,
на свад би мог бра та.

• Да ли си ра ни је пу то вао у
Сло вач ку? Ко ји део Сло вач ке и
ко ји град ти се нај ви ше до па да ју?

– И ра ни је сам пу то вао по Сло -
вач кој од ис то ка до за па да. Бра -
ти сла ва је ди ван град, с ви ше је зе -
ра, пар ко ва и шу ма у цен тру. Али
к ср цу ми је при ра сло ма ње ме сто
Бар де јов у ис точ ној Сло вач кој,

Сло ва ка има сву да у
на шој зе мљи

Оп шти на Ко ва чи ца
као нај ва жни ји цен тар

По гле да ју ли се по да ци по пи са
из 2011. го ди не о бро ју гра ђа на
сло вач ке на ци о нал но сти у Ср -
би ји, мо гу се уо чи ти не ке за ни -
мљи во сти. Те го ди не је у на шој
зе мљи жи ве ло 52.750 Сло ва ка.
На рав но да је нај ве ћи број њих
на ста њен у Вој во ди ни. Чак
50.321. Ту је њи хо ва нај ве ћа кон -
цен тра ци ја. Оста так Сло ва ка је
ра за сут по дру гим де ло ви ма Ср -
би је. И има их сву да – од Не го ти -
на на ис то ку, где их је ше сто ро,
или Кла до ва, где ста ну је дво је,
до При је по ља на за па ду, где жи -
ви че тво ро, од но сно до Тр го ви -
шта на ју гу Ср би је, где је свој
дом про на шао/про на шла је дан
Сло вак или Сло ва ки ња.

Сло ва ци у Вој во ди ни већ ду го
има ју три сво ја сре ди шта, три
на се ље на ме ста у ко ји ма и око
ко јих жи ви нај ве ћи број Сло ва -
ка. То су Бач ки Пе тро вац, Ста ра
Па зо ва и Ко ва чи ца. У оп шти ни
Бач ки Пе тро вац су 2011. жи ве ла
8.722 Сло ва ка, а у са мом на се љу
4.982. Ве ћа се ла у око ли ни су
Гло жан, с 1.725, и Кул пин, с 1.952
жи те ља сло вач ке на ци о нал но -
сти. Ду го је Ста ра Па зо ва би ла
нај ве ће сло вач ко ме сто. По след -
њи по пис по ка зу је да то ви ше
ни је та ко, јер у њој оби та ва 5.105

Сло ва ка. Уко ли ко би се у об зир
узи мао са мо број ста нов ни ка,
нај ве ће сре ди ште Сло ва ка је оп -
шти на Ко ва чи ца, где их жи ви
10.577. Во ђе ни истим кри те ри ју -
мом мо же мо ре ћи да је Па ди на
нај ве ће сло вач ко ме сто у Ср би ји,
јер у ње му ста ну је 5.276 Сло ва ка.
У Ко ва чи ци их је не што ма ње –
5.142. Па ди на је у још не че му из -
у зет на. То ме сто је у ет нич ком и
вер ском по гле ду нај хо мо ге ни ја
сло вач ка за јед ни ца у Ср би ји, јер
у ње му жи ве нај ве ћим де лом
Сло ва ци и еван ге ли ци. Па ди ни
је ди но не до ста ју зна чај не кул -
тур не уста но ве и раз ви је ни ја
при вре да да по ста не истин ско
сре ди ште вој во ђан ских Сло ва -
ка. Оно што је кључ но – љу де –
Па ди на има. И то ка кве: Па дин -
ци се свр ста ва ју ме ђу нај мар љи -

ви је, нај пе дант ни је и нај пре ду -
зи мљи ви је Сло ва ке у Ср би ји.
Пи та ње је да ли ће та ко и убу ду -
ће би ти, јер све ви ше рад но спо -
соб них љу ди од ла зи из на ше зе -
мље на рад у Сло вач ку.

По че ло је сти дљи во пре де се -
так и ви ше го ди на, ка да су де вој -
ке и мла ди ћи ко ји су сту ди ра ли у
Сло вач кој по че ли све че шће да
оста ју та мо на кон сту ди ја, јер им
је би ло лак ше да на ђу по сао у

сво јој пра до мо ви ни не го у ма -
тич ној зе мљи Ср би ји. Ка ко се
еко ном ско ста ње код нас по гор -
ша ва ло, а Сло вач ка по че ла све
ви ше да по тра жу је ква ли фи ко -
ва ну рад ну сна гу, та лас ми гра -
ци ја вој во ђан ских Сло ва ка се
по ја чао. Не ма ме ста у Ср би ји из
ко га ни је нај ма ње јед на сло вач ка
по ро ди ца оти шла на рад у Сло -
вач ку. Из по је ди них се ла и гра -
до ва су нам се на ши су на род ни -
ци жа ли ли да се трај но исе ли ло
мно штво по ро ди ца, чак чи та ве
ули це.

Слич не бри ге мо ре и ма ђар ску
за јед ни цу у Ср би ји. Због то га је
ма ђар ска вла да у са рад њи с на -
шом по кре ну ла про грам „Про -
спе ри та ти” за кон крет ну фи нан -
сиј ску по моћ пред у зет ни ци ма,
по љо при вред ни ци ма и до ма -
ћин стви ма с на ме ром да их кроз
еко ном ско осна жи ва ње и по бољ -
ша ње жи вот ног стан дар да за др -
жи ов де, у њи хо вој до мо ви ни.

Хо ће ли не што пред у зе ти и
сло вач ка вла да или ће се по ја чан
увоз рад не сна ге из Ср би је на -
ста ви ти?

Иван За фи ро вић

Петак, 29. јун 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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ДЕ МО ГРАФ СКА КРЕ ТА ЊА У ЗА ЈЕД НИ ЦИ И ДРУ ШТВУ

Па ди на ис пред свих

Ма ла све ча ност 
по во дом 
ро ђен да на 
Ане Ку ха рик

Жи вот је са ста вљен из мно -
го ма лих да на ко ји до но се
сво је ра до сти, али и сва ко -
днев не бри ге. С вре ме на на
вре ме у жи во ту сва ког чо -
ве ка до ђе дан ко ји је на не -
ки на чин по се бан, зна ча јан.
Ова квих да на има мо жда
не ко ли ко и они оста ју у се -
ћа њу. Упра во ова кав по се -
бан дан био је и про сла ва
зна чај ног ју би ле ја – пре -
див них осам де сет го ди на
ко је је до жи ве ла сви ма по -
зна та тет ка Ана Ку ха рик,
вој ло вач ки ет но граф, ко -
лек ци о нар ка ста рих фо то -
гра фи ја, ду го го ди шња ве -
зи ља и ко ре о граф у Сло вач -
ком кул тур но-про свет ном
дру штву „Ђе тван” и не у -
мор на чла ни ца Ма ти це сло -
вач ке у Вој ло ви ци. Тим по -
во дом су у про сто ри ја ма
Ме сног од бо ра Ма ти це сло -
вач ке чла но ви из вр шног
од бо ра ор га ни зо ва ли сво јој
дра гој ко ле ги ни ци про сла -
ву, на ко јој су би ле при сут -
не и пред сед ни це цр кве ног
ко ла же на и сек ци је ве зи ља
СКПД-а „Ђе тван” у Вој ло -
ви ци.

Мо гли би смо мно го то га
да ка же мо о те та Ани и не
би смо мо гли да опи ше мо на
јед ној стра ни но ви на све оно
што је она учи ни ла у свом
жи во ту, не за се бе, већ за све
Вој лов ча не, сво је Сло ва ке.
Она је до да нас као сте на ко -
ја чвр сто сто ји и не да се ла -
ко сло ми ти. Оно што је нај -
бит ни је, у тој сте ни скри ва
се јед но ве ли ко ср це, у ко ме
има ме ста за све. По ред Вој -
лов ча на, и дру ги ње ни по -
зна ни ци ди ве се ње ној сна зи,
чвр стом ка рак те ру, осе ћа ју
прав де, а нај ви ше упор ном
ра ду. Цео свој жи вот би ла је
ве о ма ак тив на. Да нас се мо -
же окре ну ти у про шлост и
би ти по но сна на се бе, јер је
са сви ма бли ска. Упра во због
то га је за слу жи ла и мно го
ве ћу па жњу за ова ко зна ча -
јан ју би леј.

По ред по кло на за те та
Ану, чла но ви Ма ти це, као
ње на дру га по ро ди ца, при -
пре ми ли су јој уку сну ве че -
ру и не за бо рав ну за ба ву и
дру же ње. Ни је не до ста ја ла
ни тор та с ва тро ме том, ко -
ме се она нај ви ше об ра до -
ва ла. Же ли мо јој још мно го
здра вља и сна ге. Нек ужи ва
у пло до ви ма ко је су јој до -
не ле го ди не ис трај ног и на -
пор ног ра да.

Але на Ку лик

које је на листи UNESCO.
Ле по је уре ђе но, оп ко ље но
шу ма ма, са чи стим ва зду -
хом. Кроз Бар де јов про ти че
ре ка То пља, бо га та ри бом.
Сву да је чи сто, као ма ло где.
Кор пе за от пат ке су на сва -
ких 10–15 ме та ра. Има ју
„пле шу ћу” фон та ну с ра -
зним бо ја ма. Трг и чи тав гра -
дић су опа са ни зи ди на ма.

• Мо жеш ли да упо ре диш
ста ње у Ср би ји и Сло вач кој?
Ко је су пред но сти и не до -
ста ци жи во та та мо и ов де?

– Раз ли ка је ве ли ка. Ипак
је Сло вач ка Европ ска уни ја,
са сво јим за ко ни ма ко ји ви -

ше шти те обич не љу де. Сви
су при ја вље ни, на вре ме до -
би ја ју пла ту. Има ту по при -
лич но по сла и мо же се ле по
жи ве ти. Це не су ра зно вр сне:
не што је јев ти ни је ту, а не -
што у Ср би ји. Ве ћи ном је у
Сло вач кој по вољ ни је, на ро -
чи то у по ре ђе њу с пла та ма.
Ста но ви су ов де ску пи, а и
њи хов на јам. Елек трон ска
ро ба, на ме штај и на мир ни це
су јев ти ни на рас про да ја ма.
И го ри во је јев ти ни је не го у
Ср би ји. Ле по се да уште де ти
и ми стал но пра ти мо сни же -
ња, као и ве ћи на Сло ва ка.

Иван За фи ро вић

ВОЈ ЛО ВАЧ КИ МОМС ПРО СЛА ВИО ЈУ БИ ЛЕЈ

Осам де це ни ја 
ак тив ног жи во та

Мартин Берацка (други слева) са супругом и родитељима

Основна школа у Падини
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Dolná zem ako 
geografický a
kultúrnohistorický
pojem

Osídľovanie južných
oblastí vtedajšieho
Uhorska

Migrácie až po 
Bulharsko

Geografický pojem Dolná zem,
ktorý sa v odbornej literatúre za-
užíval predovšetkým v súvislosti
so sťahovaním obyvateľstva do
južnejších oblastí Uhorska, má
pôvod v rovnoznačnom maďar-
skom názve Alföld. Ide o priestor
Veľkej dunajskej kotliny, na kto-
rého kolonizácii sa vo veľkej mie-
re podieľali práve Slováci. V šir-
šom zmysle slova sa pod Dolnou
zemou rozumie rozsiahle územie
uhorských regiónov nachádzajú-
cich sa južne od hraníc dnešného
Slovenska, v užšom zmysle slova
označuje tento termín územie na
juh od pomyselnej čiary Budapešť
– Miškovec – Nové Mesto pod Ši-
atrom. 

Odborníci, ktorí sa touto pro-
blematikou zaoberajú, často upo-
zorňujú na to, že tento názov ne-
treba chápať len striktne z geogra-
fického aspektu ako istý teritoriál-
ny útvar, pretože obsah pomeno-
vania nadobúda na význame aj z
kultúrnohistorického hľadiska.
Podľa ich názoru je úplne neak-
ceptovateľné predovšetkým na se-
vere Slovenska zaužívané pome-
novanie Dolná zem vzťahujúce sa
na južné nížinné oblasti Sloven-
ska. Predmetný termín je teda jed-
noznačne pomenovaním pre vyš-
šie vymedzené územie, ktoré už v
priebehu 18. a 19. storočia nazýva-
li aj Dolnozemské Slovensko.

Väčšie životné výhody
Osídľovanie jednotlivých oblastí
Dolnej zeme trvalo dve a pol sto-
ročia (od konca 17. storočia až do
začiatku 20. storočia). Bol to
dlhodobý historický proces, ktorý
ako sociálno-ekonomický jav za-
siahol do politického a kultúrne-
ho života slovenského národa a
zaradil sa k významným kapito-
lám nielen jeho histórie, ale aj
histórie ďalších národov, s ktorý-

POHĽAD DO MINULOSTI

HISTÓRIA PRÍCHODU SLOVÁKOV
NA TOTO ÚZEMIE

zrušená, a preto si mnohí podda-
ní hneď po príchode zmenili svo-
je mená a priezviská. Také roz-
hodnutie priniesli obávajúc sa
pomsty bývalého zemepána, no
po určitom čase to definitívne

Na tomto mieste nemožno ne-
spomenúť sťahovanie do rumun-
skej časti Banátu a do Transylvá-
nie (Sedmohradska), ktoré boli
osídľované približne v rovnakom
období ako už spomenutá Slavó-
nia. Do rovinatej aradsko-banát-
skej oblasti sa prisťahovali pre-
dovšetkým Slováci zo zaľud-
nených, geograficky najbližších
dolnozemských lokalít. Sedmo-
hradské rudohorie bolo zo so-
ciálnych a profesionálnych dôvo-
dov (kvalifikovaná pracovná sila
v novozakladaných hutách)
osídľované Slovákmi, ktorí po-
chádzali najmä z územia vý-
chodného a severného Sloven-
ska. Slováci, ktorí sa usadili v
iných, hlavne severovýchodných
oblastiach dnešného Rumunska,
sa postupne asimilovali. V dô-
sledku zvýšenej hustoty zaľudne-
nia a následného nedostatku pô-
dy v mnohých vyššie uvedených
regiónoch sa niekoľko stoviek
osídlencov znovu rozhodlo mi-
grovať ďalej na juh a ju-
hovýchod. 

Po vzniku samostatného bul-
harského štátu (1878) sa v jeho se-
verných častiach, takmer v srdci
Balkánu, ocitli aj Slováci. Ich prí-
chod z najvyspelejších poľnohos-
podárskych oblastí rakúsko-uhor-
skej monarchie podporovala aj
bulharská vláda, ktorá sa snažila
pozdvihnúť vlastnú poľnohospo-
dársku výrobu na vyššiu úroveň.
Presťahovali sa tam prevažne Slo-
váci z banátskych sídel, ktorí
dlhšie čelili ekonomickým problé-
mom – religiózne dôvody tu už
neboli faktorom spôsobujúcim
migráciu.

Mgr. Marína Hríbová, PhD.

Osídľovanie územia 
katolíkmi, neskôr aj
evanjelikmi

V roku 1921 bol v 
Osijeku založený 
Československý zväz 

V priebehu mnohých desaťročí
Slováci koncentrovanejšie osídlili
tieto mestá a ich okolie: Rijeku,
Záhreb, Pakrac, Požegu, Oraho-
vicu, Našice, Ďakovo, Osijek a
Ilok. V regiónoch, v ktorýchtvori-
li nižšie percento populácie, Slo-
váci rýchlejšie podliehali asimilá-
cii. V súčasnosti v takýchto mes-
tách o ich slovenskom pôvode ne-
raz svedčia iba priezviská v matri-
kách. Slováci pochádzajú z preva-
žne hornatých regiónov se-
verného Slovenska, ktoré boli
preľudnené a ekonomicky zaostá-
vajúce.

Na území Vukovarsko-sriem-
skej župy dosiahli osobitný pokr-
ok Slováci, ktorí žijú a pracujú v
komunitách, predovšetkým v Ilo-
ku, Radoši, Soľanoch a Babske.
Prví Slováci, ktorí sa tu koncom
17. storočia objavujú ako sezónni
pracovníci, vojaci a obchodníci,
boli katolíkmi a dnes o nich sved-

O NAŠICH SUSEDOCH A KRAJANOCH

Silná asimilácia 
menších skupín

prenasledovaním, osídľovali roz-
siahle, avšak úplne vyľudnené
dolnozemské oblasti. V období
narastajúcej krízy feudalizmu sa
tieto oblasti stali útočiskom pre-
dovšetkým pre početné pod-
danské obyvateľstvo. Podnetom
pre túto masovú migráciu boli
výhodnejšie možnosti obživy, se-
barealizácie a existencie v južnej-
ších častiach vtedajšieho uho-
rského štátu. 

Formy odchodu boli rôznoro-
dé. Priaznivé životné podmienky
a úrodná pôda prilákali sem naj-
prv utekajúcich poddaných a se-
zónnych poľnohospodárskych
robotníkov. V tom období bola
sloboda sťahovania takmer úplne

sové sťahovanie urýchlili vo-
jenské víťazstvá habsburskej mo-
narchie nad Osmanskou ríšou v
posledných dvoch desaťročiach
17. storočia. Paralelne s procesom
ustupovania tureckých vojsk zo
severu na juh začalo sa osídľova-
nie týchto oblastí. Cieľom neskor-
ších presídľovacích akcií, organi-
zovaných predstaviteľmi štátnej
správy, bolo prilákať do južných,
tureckou okupáciou zdevasto-
vaných oblastí štátu pracovnú si-
lu, ktorá by ich čo najskôr stabili-
zovala a sproduktívnila a osídľo-
vaním pozdĺž hranice zvýšila do-
konca aj obrannú moc krajiny.
Záujemcom bolo za to poskytnu-
té množstvo ekonomických a so-

ci 18. storočia sa Slováci dostali
do najjužnejších uhorských re-
giónov – Báčky, Banátu a Srie-
mu vo Vojvodine. Na západ od
toho územia, medzi Sávou na
juhu, Drávou na severe a daru-
varskou oblasťou, obývanou
Čechmi na západe, osídlili Slo-
váci Slavóniu, súčasťou ktorej sú
aj okrajové územia západného
Sriemu. Vzhľadom na to, že na
tom území bolo potrebné nielen
zúrodniť pôdu, ale aj vyklčovať
husté lesy, zemepáni vyvíjali
úsilie prilákať tam slovenských
katolíkov z preľudnených hor-
ských oblastí severného Sloven-
ska (najmä z regiónov Orava a
Kysuce). 

mi Slováci v novom prostredí za-
čali spolunažívať.

Príslušníci slovenského etnika,
hľadajúc záchranu pred zeme-
panským útlakom, maďarizačný-
mi tendenciami a náboženským

ciálnych výhod vo forme daňo-
vých úľav, väčšej slobody a pod.,
ale aj garantované ideologicky to-
lerantnejšie prostredie.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že
sa postupne vytvorili priaznivé
podmienky na masové sťahova-
nie poddaných (tzv. migratio co-
lonorum) a uskutočnenie rozsia-
hlej kolonizácie južných oblastí
štátu. Podľa údajov uvádzaných v
odbornej literatúre migrácie sa v
priebehu 18. a 19. storočia zúčast-
nilo približne 200 000 obyva-
teľov, t. j. približne šestina vtedaj-
šieho obyvateľstva územia dneš-
ného Slovenska. Predmetné úze-
mie osídľovali aj príslušníci
iných, najčastejšie susediacich ná-
rodov. Spoločným zakladaním,
resp. osídľovaním lokalít týmito
kolonistami sa formovala mul-
tietnická mozaika, ktorá je dod-
nes charakteristická pre dané
prostredie. 

Úloha Márie Terézie 
a Jozefa II.
Pohybujúc sa južným smerom,
kolonisti prechádzali najprv slo-
vensko-maďarskú etnickú hrani-
cu a etapovite osídľovali regióny,
ktoré sú dnes súčasťou Maďarska.
Hranica sa však postupne
posúvala južnejšie. Vo všeobec-
nosti možno konštatovať, že sa
obyvateľstvo zo severného a
stredného Slovenska usádzalo
hlavne v oblasti medzi Tisou a
Dunajom, zatiaľ čo k Zadunajsku
a severnému Zátisiu inklinovali
najmä obyvatelia západného,
resp. východného Slovenska. 

Slovenská kolonizácia sa zin-
tenzívnila počas panovania Má-
rie Terézie a Jozefa II. V polovi-

sťažilo určenie pôvodu ich po-
tomkov.

Neskôr kráľovská komora po-
volila sťahovanie obyvateľstva,
ktoré sa tu uplatnilo najmä v poľ-
nohospodárskych regiónoch. Ma-

čia len priezviská ich potomkov.
Ďalšia skupina Slovákov – tento-
krát evanjelikov z Vojvodiny,
predstavujúca tzv. sekundárnu
migráciu, prišla do Iloku až v dru-
hej polovici 19. storočia. Venovali
sa hlavne poľnohospodárstvu –
pestovaniu chmeľu a vínnej révy.
Na území Vukovarsko-sriemskej
župy väčšina príslušníkov sloven-
skej národnostnej menšiny žije v
Iloku a v okolitých dedinách.

Slováci v Iloku, západosriem-
skom mestečku pozdĺž Dunaja,
na hranici Chorvátska s Vojvodi-
nou, majú osobitnú históriu. Prví
Slováci prichádzali do tejto obla-
sti, bohatej na vinice, na panstvo

Slovenský kultúrno-osvetový spo-
lok Ľudovíta Štúra. V roku 1952 si
Iločania vybudovali kultúrny stá-
nok – Slovenský národný dom. 

Vo väčších mestách, v ktorých
žila slovenská komunita spolu s
českou, boli v 30. rokoch 20. sto-
ročia zakladané Československé
besedy. Ústredný spolok Čechov
a Slovákov v Chorvátsku so síd-
lom v Daruvare vyvíjal činnosť od
roku 1944. V povojnovom období
sa až začiatkom 70. rokov inten-
zívnejšie aktivizovali tanečné,
spevácke a hudobné skupiny, kto-
ré sa neskôr zúčastňovali na mno-
hých festivaloch na Slovensku. 

Miluška Fábryová

kniežat Odescalchi. Tí, ktorí sa tu
po odchode Turkov postupne
usádzali (vrátane pôvodných ná-
rodov, ktoré sa sem vracali po tu-
reckej expanzii), začali sa zaobe-
rať poľnohospodárstvom, najmä
vinohradníctvom.
  Vo väčšine okresov Slováci
dlho nemali školy so slovenským
vyučovacím jazykom. Aj keď sa
zapájali do výstavby škôl, chýbali
im slovenskí učitelia. Slovenské
triedy boli v miestnych školách
zakladané väčšinou až v 30. ro-
koch 20. storočia. 

Spoločenský a kultúrny život
Slovákov v jednotlivých regió-
noch sa formoval pomaly v dô-
sledku nedostatku slovenskej in-
teligencie, ktorá absentovala v so-
ciálnej štruktúre slovenských pri-
sťahovalcov. Najdlhšiu tradíciu
(od roku 1914) má slovenské di-
vadelné ochotníctvo v Iloku.

V roku 1921 bol v Osijeku zalo-
žený Československý zväz v Kráľo-
vstve Srbov, Chorvátov a Slovin-
cov, ktorý si vzal pod patronát
školy a iniciatívne zakladanie
knižníc a čitární. Slováci v Iloku
šírili kultúru a osvetu prostredníc-
tvom Spolku československých
akademikov Ľudovíta Štúra (1925)
a Slovenského čítacieho spolku
(1928), ktorých zlúčením vznikol

Mgr. Marína Hríbová, PhD.

Máriа Teréziа

Ľudovít Štúr

Zámok Ilok



Slováci sú všade v našej
krajine

Okres Kovačica ako 
najdôležitejšie stredisko

Keď si pozrieme údaje zo sčítania v
roku 2011 týkajúce sa počtu obyva-
teľov slovenskej národnosti v Srb-
sku, hneď si všimneme niektoré za-
ujímavosti. V našej krajine žilo v
tom roku 52 750 Slovákov. Samo-
zrejme, najväčší počet z nich žije
vo Vojvodine. Až 50 321. Tu si mo-
žno všimnúť ich najväčšiu koncen-
tráciu. Zvyšní Slováci sú roztratení
po iných častiach Srbska. Nájdeme
ich všade – od Negotina na výcho-
de, v ktorom sú šiesti, alebo Klado-
va, kde bývajú dvaja, až po Prijepo-
lje na západe, v ktorom žijú štyria,
resp. Trgovište na juhu Srbska, kde
svoj domov našiel/našla jeden Slo-
vák alebo jedna Slovenka. 

Slováci vo Vojvodine majú už
pomerne dlho svoje tri strediská –
tri lokality, v ktorých a okolo kto-
rých žije najväčší počet Slovákov.
To sú Báčsky Petrovec, Stará Pazo-
va a Kovačica. V okrese Báčsky Pe-
trovec žilo v r. 2011 celkovo 8 722
Slovákov, z toho 4 982 v samotnej
obci. Väčšie lokality v jeho okolí sú
Hložany majúce 1 725 a Kulpín
majúci 1 952 obyvateľov slovenskej
národnosti. Najväčšou slovenskou
lokalitou bola pomerne dlho Stará
Pazova. Posledné sčítanie ukazuje,
že tomu už tak nie je, lebo v nej ži-
je 5 105 Slovákov. Keby sme brali

do úvahy iba počet obyvateľov, naj-
väčším slovenským strediskom by
bol okres Kovačica, v ktorom žije
10 577 Slovákov. Rešpektujúc rov-
naké kritérium môžeme povedať,
že Padina je najväčšou slovenskou
lokalitou v Srbsku, keďže v nej žije
5 276 Slovákov. V Kovačici je ich o
čosi menej – 5 142. Padina je ešte v
niečom výnimočná. Táto lokalita je
z etnického a religiózneho aspektu
najhomogénnejšou slovenskou ko-
munitou v Srbsku, pretože v nej ži-
jú väčšinou Slováci a evanjelici. V
Padine absentujú jedine významné
kultúrne inštitúcie a rozvinutejšie
hospodárstvo potrebné na to, aby
sa mohla stať ozajstným stredi-
skom vojvodinských Slovákov. To,
čo je kľúčové – ľudí – Padina má. A
to akých: obyvatelia Padiny patria
medzi najpracovitejších, najpe-

dantnejších a najpodnikavejších
Slovákov v Srbsku. Otázkou je, či
tomu tak bude aj naďalej, keďže čo-
raz viac práceschopných ľudí z na-
šej krajiny odchádza pracovať na
Slovensko.

Začalo sa to ostýchavo pred de-
siatimi a viac než desiatimi rokmi,
keď dievčatá a chalani, ktorí študo-
vali na Slovensku, začali tam čoraz
častejšie po ukončení štúdia aj zo-
stávať, pretože si ľahšie vyhľadali

prácu vo svojej pravlasti ako v ma-
terskej krajine – Srbsku. Postupné
zhoršovanie ekonomickej situácie
u nás a čoraz väčší dopyt po kvali-
fikovanej pracovnej sile na Sloven-
sku vplývali na to, že sa migračné
vlny vojvodinských Slovákov zin-
tenzívnili. Už neexistuje miesto v
Srbsku, z ktorého najmenej jedna
slovenská rodina neodišla pracovať
na Slovensko. Naši krajania z jed-
notlivých dedín a miest sa nám sťa-
žovali, že sa z nich natrvalo vysťa-
hovali početné rodiny, dokonca ce-
lé ulice. 

Podobné starosti trápia aj ma-
ďarskú komunitu v Srbsku. Práve
preto maďarská vláda v spolupráci
s našou vládou spustila program
„Prosperovať“ na konkrétnu fi-
nančnú pomoc podnikateľom, poľ-
nohospodárom a domácnostiam
so zámerom udržať ich tu, vo svojej
domovine, prostredníctvom eko-
nomického posilnenia a zlepšenia
životného štandardu. 

Podnikne niečo aj slovenská vlá-
da alebo trend zvýšeného dovozu
pracovnej sily zo Srbska bude po-
kračovať?

Ivan Zafirović
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Náš spoluobčan Martin Beracka
odišiel medzi prvými z Vojlovice na
Slovensko za lepším životom. Uve-
domil si, ako si jeho rodičia ťažko
zarábajú na živobytie. Matka Zlata
pracuje v potravinách, kým otec
Martin po mnohých rokoch práce v
stroskotanom podniku Staklara
(slov. skláreň) je už dva a pol roka v
evidencii nezamestnaných na úrade
práce. Najprv sa aj mladý Martin
pokúsil nájsť si tu zamestnanie a
poctivo pracovať. Bolo mu čoraz
ťažšie, nechcel sa už „vynachádzať“
a súhlasiť s neregulárnymi a nele-
gálnymi pracovnými podmienkami,
a tak sa rozhodol vyhľadať si prácu
na Slovensku. Tam neustále potre-
bujú nových, šikovných pracovní-
kov a znalosť jazyka predstavuje
dôležitú komparatívnu výhodu. 

• Ako dlho si už na Slovensku?
V ktorom meste? Bol si tam od
začiatku alebo si menil miesto po-
bytu?

– Na Slovensku som už viac ako
šesť rokov. Žijem v Bratislave,
hlavnom meste Slovenskej repu-
bliky, od začiatku až doteraz.

• Aké je tvoje povolanie a čím sa
zaoberáš na Slovensku?

– Som vyučený inštalatér kúre-
nia a klimatizácie a pracujem v au-
tomobilke Volkswagen. Najprv
som začal pracovať v menšom
sklade, kde som vychystával diely
podľa objednávok. Neskôr som
montoval jednotlivé autosúčiastky
na montážnej linke, napr. okná, z
čoho ma boleli prsty. Po uplynutí
niekoľkých rokov stal som sa za-
mestnancom na dobu neurčitú.
Momentálne vykonávam ľahkú, ale
veľmi zodpovednú prácu. Mám
svoj ťahač, ktorým rozvážam drahý
materiál po všetkých halách, ale
iba na podpis pri dodávke.

• Aký bol hlavný dôvod tvojho
odchodu na Slovensko? 

– Rozhodujúce bolo to, že som
už nechcel pracovať načierno, so-
boty, nedele, sviatky, bez jediného
dňa prihlásenia. Chcel som sa do-
žiť zaslúženej penzie. 

• Ako ťa prijali zamestnávatelia
a ako kolegovia v práci? Páči sa ti
tá práca?

– Zo začiatku mi bolo trošku
ťažšie zvyknúť si na prácu na zme-

ny, ale zamestnávateľ mal veľa poc-
hopenia a na pracovisku mi veľmi
pomohli. Kolegovia potrebovali
nejaký čas, aby ma prijali a „pusti-
li“ do svojich životov. Ale takí sú
Slováci. Potrebujú čas zvyknúť si.
Práca nebola ťažká, keďže som v
Srbsku bol zvyknutý na 14 až 16
hodín práce. Tá osemhodinová
pracovná zmena mi rýchlo ubehla.
Bol som oblečený od hlavy po päty,
lacné obedy, pravidelné prestávky,
13. – 14. plat, vitamíny v zime, pit-
ný režim v lete. Komu by sa to ne-
páčilo. A ešte som bol prihlásený
od prvého dňa. 

• Plánoval si tam kratšie alebo
dlhšie zostať? Chcel by si sa raz
vrátiť sem alebo sa natrvalo presťa-
huješ na Slovensko?

– Toto je trochu ťažšia otázka.
Samozrejme, že by som sa chcel
vrátiť domov. V Srbsku mám rodi-
nu, príbuzných, kamarátov, ale ne-
vidím v ňom budúcnosť. Nie je
tam perspektíva. Ak sa dožijem

dôchodku, plánujem sa vrátiť do-
mov.

• Máš nových kamarátov tam na
Slovensku alebo si pre nich ešte
vždy cudzinec?

– Áno. Mám veľa kamarátov aj
zo Srbska aj zo Slovenska. Mentali-
ta je tu trochu iná, ale už som si
zvykol. Všetci doslova majú sys-
tém práca – domov. Málo chodie-
vajú na výlety a dovolenky. Oni ne-
majú také časté stretávky ako my,
napríklad na grilovačke. Veľa še-
tria. Všetko majú spočítané do po-
sledného centa. 

• Je veľký rozdiel v jazyku a kul-
túre medzi Slovákmi tam a tu, vo
Vojvodine? Ako sa na Slovákov z
Dolnej zeme pozerajú miestni Slo-
váci?

– Je rozdiel v jazyku. To som
pochopil, pretože ja im perfektne
rozumiem a oni mne menej. Na vi-
ne je moja posrbčená slovenčina.
Slováci na Slovensku nás považujú
za Srbov. Oni to nechápu, až kým

sa osobne nepresvedčia, že aj u nás
sú slovenské dediny, v ktorých vý-
učba na školách prebieha v sloven-
skom jazyku. Čo sa týka slovenskej
kultúry, Slováci na Slovensku mô-
žu byť hrdí na Slovákov z Vojvo-
diny, lebo im my udržiavame zvy-
ky a tradície, ktoré na Slovensku už
vymierajú. Moja manželka je Slo-
venka zo Slovenska a po prvýkrát
vo svojom živote si obliekla starý
ľudový kroj práve v Srbsku, na
svadbe môjho brata.

• Cestoval si aj predtým na Slo-
vensko? Ktorá časť Slovenska a
ktoré mesto sa ti najviac páči?

– Aj predtým som cestoval po
Slovensku od východu po západ.
Bratislava je nádherné mesto, s vi-
acerými jazerami, parkmi a lesmi v
centre mesta. Avšak k srdcu mi
prirástlo menšie mesto Bardejov
na východnom Slovensku, ktoré je
aj na zozname UNESCO. Krásne je
zariadené, obkolesené horami, s či-
stým vzduchom. Cez Bardejov te-

NAŠI „GASTARBEITRI“ NA SLOVENSKU 

VIAC SÚ CHRÁNENÍ OBYČAJNÍ ĽUDIA

DEMOGRAFICKÉ POHYBY V SPOLOČENSTVE A SPOLOČNOSTI 

Padina pred všetkými

Malá oslava pri
príležitosti 
narodenín Anny
Kuchárikovej

Život je poskladaný z mnohých
malých dní, ktoré prinášajú
svoje radosti, ale aj každodenné
starosti. Z času na čas príde v
živote každého človeka deň,
ktorý je nejakým spôsobom vý-
nimočný, významný. Takých
dní, ktoré sa uchovávajú v pa-
mäti je možno niekoľko. Práve
takým výnimočným dňom bo-
la aj oslava významného jubilea
– nádherných 80 rokov, kto-
rých sa dožila všetkým známa
teta Anna Kucháriková, vojlo-
vická etnografka, zberateľka
starých fotografií, dlhoročná

výšivkárka a choreografka v
Slovenskom kultúrno-osveto-
vom spolku Detvan a neúnav-
ná členka Matice slovenskej vo
Vojlovici. Pri tejto príležitosti
členovia výkonného výboru
zorganizovali pre svoju milú
kolegyňu oslavu v miestnosti-
ach Miestneho odboru Matice
slovenskej, na ktorej boli prí-
tomné aj vedúce oltárneho
krúžka žien a výšivkárskej
sekcie SKOS-u Detvan vo
Vojlovici.

O teta Anne by sa dalo po-
vedať veľa, no nedalo by sa na
jednej strane novín opísať
všetko to, čo vykonala vo svo-
jom živote, nie pre seba, ale
pre svojich Vojlovičanov, svo-
jich Slovákov. Ona je dodnes
ako skala, ktorá pevne stojí a
nedá sa ľahko zlomiť. Avšak
to, čo je najpodstatnejšie – v
tej skale sa skrýva jedno veľké
srdce, v ktorom je miesta pre
všetkých. Okrem Vojloviča-
novaj mnohí jej známi obdi-
vujú jej silu, pevný charakter,
zmysel pre spravodlivosť a
najmä húževnatú prácu. Celý
svoj život bola veľmi aktívna.
Dnes sa môže pozrieť do mi-
nulosti a byť hrdá na seba, le-
bo si je so všetkými blízka.
Práve preto si zaslúžila aj ove-

ľa väčšiu pozornosť pri ta-
komto významnom jubileu.

Okrem darčekov pre teta
Annu, členovia Matice, ako
jej druhá rodina, pripravili aj
chutnú večeru a nezabudnu-
teľnú zábavu i družbu. Nechý-
bala ani torta s ohňostrojom,
ktorému sa najviac potešila.
Prajeme jej ešte veľa zdravia a
sily. Nech si užíva plody, ktoré
priniesli roky jej vytrvalej a
namáhavej práce. 

Alena Kulíková

čie rieka Topľa, ktorá je boha-
tá na ryby. Všetko je čisté, ako
málokde inde. Odpadkové
koše sú na každých 10 – 15
metrov. Majú farebnú tan-
cujúcu fontánu. Námestie a
celé mestečko je obkolesené
hradbami.

• Mohol by si porovnať si-
tuáciu v Srbsku a na Sloven-
sku? Ktoré sú prednosti a ne-
dostatky života tam a tu?

– Rozdiel je veľký. Predsa je
Slovensko Európska únia, so
svojimi zákonmi, ktoré viac
chránia obyčajných ľudí.

Všetci sú prihlásení, platy do-
stávajú načas. Je tu celkom
dosť práce a dá sa pekne žiť.
Ceny sú rôznorodé: niečo je
lacnejšie tu, niečo v Srbsku.
Väčšinou je na Slovensku vý-
hodnejšie, hlavne berúc do
úvahy platy. Byty sú tu drahé,
ako aj podnájom. Elektro-
nické výrobky, nábytok a po-
traviny sú lacnejšie na výpre-
daji. Aj palivo je tu lacnejšie
než v Srbsku. Ušetriť sa dá
pekne a my stále sledujeme
akcie, ako aj väčšina Slovákov. 

Ivan Zafirović

VOJLOVICKÝ MOMS OSLÁVIL VÝZNAMNÉ 
JUBILEUM 

Osem desaťročí 
aktívneho života 

Martin Beracka s rodinou 

Etnodom v Padine



Овогодишња градска мани-
фестација „Дан Дунава” окон-
чана је 26. јуна, када је у холу
градске куће отворена изло-
жба ликовних радова члано-
ва Удружења ликовних умет-
ника „Светионик”, удружења
„На пола пута”, Удружења обо-
лелих од мултипле склерозе,
Удружења инвалида рада и
Клуба за стара и одрасла ли-
ца из Панчева, насталих 16.
јуна током реализације акци-
је „Активни на реке”.

Аутори су радовима изра-
зили своју љубав према при-
роди и тиме пружили подр-
шку заштити животне среди-
не на дирљив и великодушан
начин.

Оса вре ме ња ва ње и
уна пре ђи ва ње 
на ста ве у струч ним
шко ла ма

У се вер ној ин ду стриј ској зо ни
про шле не де ље је по ста вљен
ка мен те ме љац фа бри ке „ZF E-
-Mobility” (ви де ти текст на на -
слов ној стра ни). Том при ли -
ком је Ми ха ел Хан кел, члан
Управ ног од бо ра ком па ни је ZF,
у свом по здрав ном го во ру ис -
та као да је мно го то га до при -
не ло да не мач ки ги гант ин ве -
сти ра у наш град. Из дво јио је
од лич ну ин фра струк ту ру, до -
вољ но про сто ра за из град њу
фа бри ке и ши ре ње про из вод -
них по го на, као и мо гућ ност
за по шља ва ња об у че них љу ди.

Пан че во има ду гу тра ди ци ју
ка да је реч о вас пи та њу и обра -
зо ва њу у стру ков ним шко ла -
ма. Пан че вач ке струч не шко -
ле по да ри ле су ин ду стри ји ве -
ли ки број рад ни ка ма шин ске
и елек тро стру ке, хе миј ских
тех ни ча ра, ста кла ра итд. По -
след њих го ди на и сам град из -
два ја сред ства, у скла ду са сво -
јим мо гућ но сти ма, за оса вре -
ме ња ва ње и уна пре ђи ва ње на -
ста ве у струч ним шко ла ма, ка -
ко би ђа ци по окон ча њу шко -
ло ва ња би ли кон ку рент ни на

тр жи шту ра да. Сто га не тре ба
да чу ди што је не мач ка ком -
па ни ја иза бра ла наш град, јер
су пан че вач ке струч не шко ле
не пре су шни из вор нео п ход не
рад не сна ге. На рав но, мно го
то га мо ра ће да се про ме ни,
уна пре ди и по бољ ша.

Ка да је реч о бу ду ћим рад -
ни ци ма ZF-a, пан че вач ка Ма -
шин ска шко ла има ће ва жну
уло гу у кре и ра њу ка дра по стан -
дар ди ма ZF-a. Не над Дој чи -
но вић, ди рек тор Ма шин ске

шко ле Пан че во, ре као је за
„Пан че вац” да је у про те клих
не ко ли ко ме се ци одр жан ве -
ли ки број са ста на ка с пред -
став ни ци ма те ком па ни је. Раз -
го ва ра ло се оства ри ва њу са рад -
ње из ме ђу ове углед не пан че -
вач ке сред ње струч не шко ле и
не мач ке ком па ни је.

– Не мач ке ин ве сти то ре су
ин те ре со ва ли по тен ци ја ли Ма -
шин ске шко ле и у на ред ном
пе ри о ду би ће пред ста вље ни ре -
зул та ти раз го во ра и кон крет ни

ци ље ви ко је ми, као обра зов на
уста но ва, тре ба да оства ри мо
на по љу уна пре ђи ва ња на ста ве
и обу ке ђа ка – ре као је Дој чи -
но вић и до дао да је у Пан че во
до шла фир ма ко ја је у са мом
вр ху нај ве ћих свет ских до ба -
вља ча опре ме за ау то мо бил ску
ин ду стри ју.

Он сма тра да њи хов до ла зак
ни је слу ча јан, јер је Пан че во
већ де це ни ја ма по зна то по вр -
сним струч ња ци ма ма шин ске
стру ке ко ји су сво је ка ри је ре
гра ди ли ка ко у пан че вач ким
по го ни ма авио-ин ду стри је, у
ком плек су ју жне ин ду стриј ске
зо не, та ко и ши ром све та, у по -
зна тим свет ским ком па ни ја ма.

Пре ма ње го вим ре чи ма, ова
струч на шко ла има ла је ва жну
уло гу у ства ра њу овог пре по -
зна тљи вог ими џа на шег гра да,
јер су за по сле ни увек те жи ли
да тех но ло шки иду у ко рак са
са вре ме ним све том – уна пре -
ђи ва ли су на став ни про цес и
при ла го ђа ва ли га по тре ба ма
тр жи шта.

Са мо у по след њих не ко ли ко
го ди на ова шко ла је на пра ви -
ла ве ли ки број пи о нир ских ко -
ра ка, по чев од уво ђе ња но вог
сме ра – ме ха тро ни ке, па до
упо тре бе 3D штам пе у обра -
зов не свр хе.

ту ал не гре шке и са ве ту ју им да
ода бир шко ла ускла де с ре зул -
та ти ма при јем ног и мо гућ но -
сти ма де те та.

Ка да је о Пан че ву реч, бив ши
основ ци мо гу на ста ви ти шко ло -
ва ње у де вет сред њих шко ла, а то
су: Ма шин ска шко ла Пан че во,
Елек тро тех нич ка шко ла „Ни ко -
ла Те сла”, Еко ном ско-тр го вин ска
шко ла „Па ја Мар га но вић”, Тех -
нич ка шко ла „23. мај”, Ме ди цин -
ска шко ла „Сте ви ца Јо ва но вић”,
По љо при вред на шко ла „Јо сиф
Пан чић”, Гим на зи ја „Урош Пре -
дић”, Му зич ка шко ла „Јо ван
Бан дур” и Ба лет ска шко ла „Ди -
ми три је Пар лић”. Mатуранти
ко ји се опре де ле за пан че вач ке
сред ње шко ле мо гу кон ку ри са -
ти на ви ше од 40 раз ли чи тих
про фи ла.

Упи сна ра чу ни ца
За успех то ком шко ло ва ња у
основ ној шко ли уче ни ци мо гу
да осво је нај ви ше 60 бо до ва, а
на осно ву успе ха на ма лој ма -
ту ри кан ди дат мо же да осво ји
укуп но 40 бо до ва, од но сно нај -
ви ше 13 из ма те ма ти ке и ма -
тер њег је зи ка и 14 бо до ва на
ком би но ва ном те сту. По ред сал -
да са за вр шног ис пи та, у уку -

Па жљи во по пу ни ти
ли сту же ља

Има ме ста за све
пан че вач ке 
ма ту ран те

Ма ту ран ти пан че вач ких основ -
них шко ла по ла га ли су про -
шле не де ље за вр шни ис пит, од -
но сно ре ша ва ли су три те ста:
из срп ског од но сно ма тер њег
је зи ка и ма те ма ти ке, као и ком -
би но ва ни тест из при род них и
дру штве них на у ка (би о ло ги ја,
ге о гра фи ја, исто ри ја, фи зи ка и
хе ми ја). Пре ма ре чи ма Го ра на
Бо ка ни ћа, ко ор ди на то ра Окру -
жне упи сне ко ми си је, ма лу ма -
ту ру нај бо ље су ура ди ли уче -
ни ци ОШ „Иси до ра Се ку ли ћи”.
Ре зул та ти по ка зу ју да су пан -
че вач ки ма ту ран ти на при јем -
ном из ма те ма ти ке у про се ку
осво ји ли 10,09, на срп ском
11,88, а на те сту оп ште кул ту -
ре про се чан број осво је них бо -
до ва у школ ској 2017/2018. био
је 12,51. Ка да је реч о успе ху
на при јем ном ис пи ту, од мах
иза „Иси до ри не шко ле” на ла -
зе се осма ци ОШ „До си теј Об -
ра до вић” из Омо љи це и ОШ
„Јо ван Јо ва но вић Змај”.

Бив ши осма ци тру ди ли су се
да то ком ше сто ча сов ног те сти -
ра ња осво је што ви ше бо до ва
ка ко би им бо дов на за ли ха би -
ла до вољ на да упи шу же ље не
сред ње шко ле. Основ не шко ле,
на осно ву кон кур са за упис уче -
ни ка у пр ви раз ред сред ње шко -
ле за 2018/2019. го ди ну, за уста -
но ве чи ји је осни вач Ре пу бли -
ка Ср би ја, ау то ном на по кра ји -
на или је ди ни ца ло кал не са мо -
у пра ве, би ле су у оба ве зи да у
че твр так, 28. ју на, до 20 са ти,
об ја ве ко нач не ре зул та те.

На ред ни ко рак
Пре ма пла ну упи са, ма ту ран -
ти ће од 29. до 30. ју на, у ма -
тич ним шко ла ма, при ла га ти
спи сак же ља за упис у сред ње
струч не шко ле и гим на зи је на
те ри то ри ји Ср би је. Ли ста же -
ља са др жи ши фру уче ни ка, на -
зив и ме сто шко ле, ши фру и
на зив обра зов ног про фи ла и
тип или смер сред ње шко ле
или гим на зи је. Над ле жни апе -
лу ју на кан ди да те и њи хо ве ро -
ди те ље да па жљи во по пу ња ва -
ју ли сте ка ко би се из бе гле евен -

ЈКП „Хи ги је на” и Ре ги о нал -
ни цен тар за та лен те „Ми хај -
ло Пу пин” одр жа ли су у уто -
рак, 26. ју на, кон фе рен ци ју
на ко јој је зва нич но пред ста -

вљен про је кат „Зе ле на остр -
ва за чи сти је Пан че во”. Том
ску пу су при су ство ва ли Пре -
драг Жив ко вић, за ме ник гра -
до на чел ни ка Пан че ва, Сте -
фан Де спо то вић из ком па ни -
је НИС, пред став ни ци Ре ги о -
нал ног цен тра за та лен те „Ми -
хај ло Пу пин” и ЈКП „Хи ги је -
не” Пан че во, као и мно го -
број ни парт не ри у про јек ту.

Ру ско-срп ски нафт ни ги -
гант је у окви ру про гра ма дру -
штве но од го вор ног по сло ва -
ња „За јед ни ци за јед но” по др -
жао ову еко ло шку ини ци ја -
ти ву Ре ги о нал ног цен тра за
та лен те „Ми хај ло Пу пин”, ко -
ја ће до при не ти ус по ста вља -
њу ин те грал ног си сте ма упра -
вља ња ко му нал ним от па дом.
Ком па ни ја НИС је у про је кат
„Зе ле на остр ва за чи сти је Пан -
че во” уло жи ла бли зу три ми -

ли о на ди на ра с ци љем су зби -
ја ња не про пи сног од ла га ња
от па да из до ма ћин ста ва, ди -
вљих де по ни ја и ло шег упра -
вља ња от па дом.

– НИС и Град Пан че во има -
ју из у зет но до бру ду го го ди шњу
са рад њу. По ред по сло ва ња Ра -
фи не ри је наф те Пан че во, НИС
је при су тан у гра ду и пу тем
ве ли ког бро ја по др жа них про -
је ка та. Ис та као бих да је зна -
чај овог про јек та што осли ка -
ва наш сло ган „Бу дућ ност на
де лу” и ге не ра ци ја ма ко је до -
ла зе оста вља здра ви ју жи вот -
ну сре ди ну. Мо гу да ка жем за -
си гур но да ће НИС и Пан че во
кроз дру штве но од го вор не про -
јек те на ста ви ти сво ју са рад њу
– из ја вио је том при ли ком Сте -
фан Де спо то вић, ди рек тор Ди -
рек ци је за екс тер не ко му ни -
ка ци је НИС-а.

ЈКП „Хи ги је на” Пан че во
до би ла је до на ци ју од НИС-а
у ви ду 24 ве ли ка ме тал на кон -
теј не ра за од ла га ње шу та и
дру гог ка ба стог от па да.

Про шле не де ље је одр жа на
де се та ре дов на сед ни ца Скуп -
шти на ак ци о на ра НИС-а, на
ко јој је до не та од лу ка о рас -
по де ли до би ти за 2017. го ди -
ну, ис пла ти ди ви ден ди и утвр -
ђи ва њу укуп ног из но са не рас -
по ре ђе не до би ти. У скла ду с
том од лу ком НИС ће, ше сту
го ди ну за ре дом, ис пла ти ти
ди ви ден ду ак ци о на ри ма у ви -
си ни од 25 од сто не то до би ти
Дру штва за 2017. го ди ну. Пре -
ма ре чи ма ме наџ мен та ру -
ско-срп ског нафт ног ги ган та,
за ту на ме ну ће укуп но би ти
из дво је но 6,9 ми ли јар ди ди -
на ра, од но сно 42,61 ди нар по
ак ци ји. Вре ди на по ме ну ти да
је не то до бит НИС-а у 2017.
го ди ни из но си ла 27,8 ми ли -
јар ди ди на ра. Пра во на ди -
ви ден ду за 2017. го ди ну има -
ју сви ак ци о на ри ко ји су упи -

са ни у Цен трал ном ре ги стру,
де поу и кли рин гу хар ти ја од
вред но сти на дан 11. ју на
2017. На осно ву од лу ке Скуп -
шти не ак ци о на ра, дан и
поступaк ис пла те ди ви ден де
ак ци о на ри ма од ре ди ће Од -
бор ди рек то ра НИС-а.

Скуп шти на ак ци о на ра је
усво ји ла и Го ди шњи из ве штај
НИС-а за 2017. го ди ну. Та ко -
ђе, усво је ни су фи нан сиј ски
из ве шта ји, кон со ли до ва ни фи -
нан сиј ски из ве шта ји, као и
из ве шта ји о из вр ше ној ре ви -
зи ји фи нан сиј ских из ве шта -
ја и кон со ли до ва них фи нан -
сиј ских из ве шта ја за 2016. го -
ди ну. На пред лог ве ћин ског
ак ци о на ра, ЈАД „Га спром
њеф та”, на сед ни ци Скуп шти -
не иза бра ни су и но ви чла но -
ви Од бо ра ди рек то ра.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 29. јун 2018.
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УПИС У СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ 2018. ГО ДИ НЕ

ЗА ВР ШЕ НА БОР БА ЗА БО ДО ВЕ

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

пан број бо до ва за ко нач но ран -
ги ра ње кан ди да та ула зе и они
ко је је он до био на осно ву оп -
штег успе ха од ше стог до осмог
раз ре да основ не шко ле. На и ме,
овај број се ис ка зу је та ко што се
оп шти успех оства рен на кра ју
ше стог, сед мог и осмог раз ре да,
за о кру жен на две де ци ма ле, по -
мно жи бро јем че ти ри. Том ра -
чу ни цом бив ши осма ци на осно -
ву оп штег успе ха мо гу да оства -
ре нај ви ше 60 бо до ва. С дру ге
стра не, кан ди да ти ко ји су за вр -
ши ли ше сти раз ред основ не шко -
ле у ино стран ству или ко ји су у
Ре пу бли ци Ср би ји за вр ши ли ше -
сти раз ред у стра ној шко ли,
оства ру ју 20 бо до ва на осно ву
оп штег успе ха у ше стом раз ре -
ду основ не шко ле.

На град ни бо до ви
На осно ву Пра вил ни ка о ме -
ри ли ма и по ступ ку за упис уче -
ни ка бу ду ћи сред њо школ ци мо -
гу да оства ре нај ви ше 100 бо -
до ва, а пра во на ран ги ра ње ра -
ди упи са у гим на зи ју и струч -
ну шко лу у че тво ро го ди шњем
тра ја њу сти чу они ко ји су осво -
ји ли нај ма ње 50 бо до ва на осно -
ву успе ха на ма ту ри и успе ха у
основ ној шко ли.

Др жа ва је омо гу ћи ла при -
пад ни ци ма ром ске на ци о нал -
не за јед ни це да се у сред ње
шко ле упи су ју под по вољ ни -
јим усло ви ма. Иде ја је да се на
овај на чин по стиг не пу на рав -
но прав ност. На и ме, кан ди да -
ти ма ко ји су при ја вље ни за упис
под овим усло ви ма број бо до -
ва ко ји оства ре на осно ву успе -
ха из шко ле и на осно ву за вр -
шног ис пи та би ће уве ћан за 30
про це на та од бро ја бо до ва ко -
ји им не до ста је до 100 бо до ва.
Уко ли ко ови уче ни ци жи ве у
по ро ди ци ко ја је ко ри сник нов -
ча не со ци јал не по мо ћи, број
бо до ва ко ји оства ре на осно ву
успе ха из шко ле и на осно ву
за вр шног ис пи та уве ћа ва се за
35 по сто.

Ро ди те љи и ста ра те љи ђа ка
са смет ња ма у раз во ју има ли
су мо гућ ност да при ја ве сво је
шти ће ни ке обра зов ној уста но -
ви. Шко ле су би ле у оба ве зи да
спро ве ду по сту пак про ве ре под -
не тих зах те ва и њи хо ву ускла -
ђе ност са оп штим ак ти ма шко -
ле и по себ ним зах те ви ма ко ји
про ис ти чу из на став ног пла на
и про гра ма и на кон то га да
упи шу уче ни ка.

ЗА ЈЕД НИ ЦИ ЗА ЈЕД НО

Зе ле на остр ва

СА РАД ЊА КОМ ПА НИ ЈЕ ZF И МА ШИН СКЕ ШКО ЛЕ ПАН ЧЕ ВО

Људ ски ре сур си по не мач ком стан дар ду

Школа за пример

Директор Машинске школе Ненад Дојчиновић

СКУП ШТИ НА НИС-а

Рас по де ла до би ти

ЕКО-ИЗЛОЖБА

Дунаву с љубављу
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Ле то је го ди шње до ба ка да
смо нај ви ше из ло же ни штет -
ним УВ зра ци ма и ви со ким
тем пе ра ту ра ма, што до при -
но си ису ши ва њу ко же и убр -
за ном ста ре њу. По ред кон тро -
ли са ног и за шти ће ног ди рект -
ног из ла га ња сун че вим зра -
ци ма, ко ри шће ња кре ма с ви -
со ким за штит ним фак то ром
(од 30 до 50) и но ше ња ла га -
не за штит не оде ће, по сто ји
још не ко ли ко ства ри ко је мо -
же те учи ни ти за сво ју ко жу
то ком ле та, али и ина че.

Основ но је пра вил но чи -
шће ње ко же ују тру и уве че
бла гим сред стви ма (мле ко,
ми це лар на во да, пе не или
бла ги са пу ни). Ко жу увек до -
бро ис пе ри те ка ко не би би -
ло оста та ка са пу ни це ко ји
би до дат но изи ри ти ра ли и
пре су ши ли ко жу. Из бе га вај -

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

Да ли се пра вил но 
не гу је те ле ти?

Бу ка

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци за те сто: 500 г бра шна,

два де ци ли тра ки се ле па вла ке, 80

г ма сла ца, јед но ја је и ма ло со ли.

За на дев: 300 г ћу ре ћих (или

пи ле ћих) гру ди, 50 г сла ни не,

два де ци ли тра ки се ле па вла ке,

јед но бе лан це, со, би бер, три пи -

ле ћа бе ла ме са, две-три шар га -

ре пе, 50 г су вих пе чу ра ка, ве за

пер шу на, ма ло на ри ба не ли му но ве ко ри це и му скат ни ора шчић.

За пре лив са же ла ти ном: три де ци ли тра пи ле ће су пе, ке си ца же -

ла ти на (10 г) и 50 мл бла жег ше ри ја.

При пре ма: За ме си ти те сто од бра шна, ма ло со ли, ли сти ћа ма сла -

ца и па вла ке, до да ти јед но ја је и, ако је по треб но, још ма ло мле ка.

Те сто за мо та ти у фо ли ју и ста ви ти у фри жи дер да сто ји сат вре ме на.

Пи ле ће бе ло ме со ску ва ти у су пи за јед но са шар га ре пи цом, на

кла си чан на чин, уз до да так оста ле зе ле ни. Кад је ме со ку ва но, из -

ва ди ти га из су пе и оце ди ти, а шар га ре пу ко ју смо ску ва ли це лу, за -

се ћи на че ти ри-пе т ме ста по ду жи ни (да би ка сни је у пре се ку из гле -

да ла као цве тић) или је исе ћи на коц ки це.

Су ве пе чур ке по то пи ти у во ду и оста ви ти да сто је је дан сат. Кад

ма ло омек ша ју, исе ћи их на ма ње коц ки це. Ћу ре ће гру ди и сла ни ну

сит но исец ка ти (или са мле ти на ма ши ни), из ме ша ти с па вла ком и

уму ће ним бе лан це том, по со ли ти и по би бе ри ти по уку су, па до да ти

сец ка ни пер шун, пе чур ке, на ри ба ну ли му но ву ко ри цу, му скат ни ора -

шчић и по же љи ма ло ву стер шир со са.

Те сто рас та њи ти, об ло жи ти пра во у га ни под ма за ни ка луп (за хлеб),

а оста ви ти део те ста за по кло пац. Си па ти по ла фи ла, по ре ђа ти ко -

ма де ку ва не пи ле ти не и шар га ре пе, ста ви ти дру ги део сме се и по -

кло пи ти остат ком те ста.

Ма њом мо дли цом на пра ви ти не ко ли ко ру пи ца на вр ху да би па ра

мо гла да из ла зи. Пре ма за ти уму ће ним ја је том и пе ћи на 180–200

сте пе ни 60–70 ми ну та.

Кад се па ште та охла ди, уко ли ко је оста ло пра зног про сто ра из ме -

ђу те ста и на де ва, мо же се рас то пи ти же ла тин у то плој су пи, до да -

ти ма ло ше ри ја и кроз ру пи це по ла ко си па ти пре ко па ште те. Охла -

ди ти у фри жи де ру. По слу жи ти уз тар тар сос или сос од ли му на.

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

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

Пи ше: Лана Белић

Пи ле ћа па ште та у те сту
те пре па ра те ко ји са др же ал -
ко хол.

То ком ле та упо тре ба то ни -
ка до при но си осве жа ва њу и
хи дри ра њу ко же те вра ћа нор -
мал ну pH ко же. Пре по ру ка је
и с вре ме на на вре ме на пр -
ска ти ли це тер мал ном во дом.
Пи линг ли ца је по же љан јед -
ном не дељ но ка ко би ко жа
мо гла да ди ше. Нај бо ље је ко -
ри сти ти пи лин ге на биљ ној
ба зи (не вен, ало ја, ка ми ли -
ца) ко ји има ју уми ру ју ће, ан -
ти у пал но деј ство на ко жу и
по ма жу јој при ре ге не ра ци ји.

Ма ске за ли це ле ти се на -
но се ка ко би се ко жа до дат -
но на хра ни ла и хи дри ра ла.
Кре ме за ли це ле ти су хи -
дра тант не, ла га не тек сту ре,
бо га те хи ја лу ро ном, ко ји ве -
зу је во ду, а са др же ан ти ок -
си дан се, као што је, на при -
мер, ви та мин Е, те при род не
са стој ке ко ји ће ко жу не го -
ва ти, на хра ни ти, за шти ти ти
и ре ге не ри са ти. Ипак, ако из -
ла зи те ван ку ће, оба ве зно на -
не си те пре ко те кре ме и кре -
му са УВ за шти том ка ко би -
сте спре чи ли по ја ву фле ка и
пиг мен та ци је.

Шмин ка у лет њем пе ри о ду
тре ба да је што ла га ни ја, у ви -
ду ББ кре ма, и у што та њем
сло ју. Ка да оде те на од мор,
од мо ри те и ва ше ли це. Не ко -
ри сти те де ко ра тив ну ко зме -
ти ку и ужи вај те рас те ре ће ни
и од бри га и од шмин ке.

Све ту пре ти све ве ћа
опа сност од 
пси хо ак тив них 
суп стан ци

У Ср би ји 100–150
осо ба го ди шње умре
од пре до зи ра ња

Јед на од нај ту жни јих крат ких
при ча икад на пи са них мо гла
би да гла си от при ли ке ова ко:
„Тро је де це у Ср би ји је у про -
те клих не ко ли ко да на умр ло
због пре до зи ра ња дро гом”. Још
ту жни ја је чи ње ни ца да ово ни -
је ни ка ква при ча, већ су ро ва
исти на и раз лог ви ше да се по -
во дом 26. ју на, Ме ђу на род ног
да на бор бе про тив зло у по тре -
бе и не за ко ни те тр го ви не дро -
га ма, о овој про бле ма ти ци про -
го во ри с по себ ном па жњом и
да се с још ви ше од луч но сти
при сту пи из на ла же њу и при -
ме ни аде кват них ре ше ња ка ко
би се овој по ша сти да на шњи це
ста ло на пут.

Tачна ста ти сти ка о бро ју пре -
ми ну лих од пре ко мер не упо тре -
бе дро ге на на шим про сто ри ма
не по сто ји, али је Свет ска здрав -
стве на ор га ни за ци ја про це ни ла
да у Ср би ји од 100 до 150 осо ба
го ди шње умре услед овер до зи -
ра ња. До пре ци зни јег бро ја је те -
шко до ћи углав ном због то га што
по ро ди ца че сто кри је про блем
нар ко ма ни је, али и за то што се у
слу ча ју упо тре бе хе миј ских дро -
га и ле ко ва као узро ци смр ти
нај че шће на во де ср ча ни и мо -
жда ни удар, при че му се не узи -
ма у об зир да ли је до за сто ја у
ра ду ср ца или мо зга до шло због
кон зу ми ра ња нар ко ти ка.

Ре кре а тив но зло
Бе о град ска не вла ди на ор га ни -
за ци ја „Ре ге не ра ци ја” упо зо -
ра ва да чи та вом све ту, па и Ср -
би ји, да нас све ве ћа опа сност
пре ти не то ли ко од опи ја та, ко -
ли ко од раз ли чи тих вр ста пси -
хо ак тив них суп стан ци ко је мла -
ди узи ма ју ре кре а тив но, углав -
ном ви кен дом – на жур ка ма,
фе сти ва ли ма, код ку ће.

Ка ко је за кон ре пре си ван и
за бра њу је ства ри по пут ек ста -
зи ја, спи да и слич них суп стан -
ци, са да се у све ту кон стант но
по ја вљу ју но ве пси хо ак тив не
суп стан це као екви ва лен ти
оним за бра ње ним. Оне су из у -
зет но опа сне за ор га ни зам и
раз ли ку ју се од тра ди ци о нал -
них суп стан ци, про тив ко јих
се си стем до са да бо рио и имао
ка кве-та кве про гра ме за сма -
ње ње ште те и еду ка ци ју. На
но ве хе миј ске дро ге ап со лут но
ни ко не ма од го вор ни у сми -
слу пре вен ци је ни у сми слу ме -
ди цин ске по мо ћи.

– Пред ви ђам да ће за две до
три го ди не у Ср би ју сти ћи но ве
дро ге, а си стем за њих не ће би ти
спре ман, као што је то био слу чај
са опи ја ти ма пре не ко ли ко де це -
ни ја. Про блем је у то ме да се ми
ба ви мо са мо по сле ди ца ма, што
из гле да као да сва ко днев но чи -
сти мо па у чи ну уме сто да уби је -
мо па у ка – ис ти че Алек сан дар
Жу гић, пред сед ник Удру же ња за
по др шку у пре вен ци ји и ре ха би -
ли та ци ји за ви сни ка од опој них
сред ста ва „Из ла зак” из Бе о гра да.

Пр во са слу шај
Ово го ди шња кам па ња ко јом се
обе ле жа ва Ме ђу на род ни дан
бор бе про тив зло у по тре бе и не -
за ко ни те тр го ви не дро га ма фо -
ку си ра на је пре све га на омла -

СВЕТ СКИ ДАН БОР БЕ ПРО ТИВ ЗЛО У ПО ТРЕ БЕ ДРО ГА

ЗА ШТИ ТИ МО ДЕ ЦУ ПРЕ НЕ ГО 
ШТО БУ ДЕ КА СНО

ди ну, а њен сло ган „Пр во са -
слу шај” има циљ да ука же на
то да је од по себ ног зна ча ја са -
слу ша ти де те или мла ду осо бу
и да је то пр ви и основ ни ко -
рак ко ји тре ба учи ни ти ка ко
би им се пру жи ла по моћ у њи -
хо вом здра вом од ра ста њу и без -
бед ном раз во ју.

Кам па њом се скре ће па жња
јав но сти на то да су упра во де -
тињ ство и адо ле сцен ци ја пе ри -
о ди ка да су де ца и адо ле сцен ти
по себ но осе тљи ви на ри зич на
по на ша ња, укљу чу ју ћи и упо -
тре бу ду ва на, ал ко хо ла и дро га.
Ве ћи на мла дих ни ка да не ће ко -
ри сти ти дро ге, али они ко ји хо -
ће че сто су по го ђе ни и фак то -
ри ма ко ји су ван њи хо ве кон -
тро ле, као што су си ро ма штво,
из ло же ност на си љу, не до ста так
ро ди тељ ске бри ге и љу ба ви, те
про во ђе ње вре ме на с вр шња ци -
ма ко ји се ри зич но по на ша ју и
кри ми нал. Сто га је по себ но ва -
жно раз ви ја ти и спро во ди ти
про гра ме на ме ње не осе тљи вим
гру па ма мла дих, али и укљу чи -
ва ти ро ди те ље у пре вен тив не
ак тив но сти.

Ра ди о ни це за основ це
Пан че вач ки За вод за јав но здра -
вље већ ду ги низ го ди на, с ци -
љем пре вен ци је нар ко ма ни је,
у основ ним шко ла ма спро во -
ди пре да ва ња и ра ди о ни це на -
ме ње не уче ни ци ма сед мих раз -
ре да – „Дро га је коц ка ње са
жи во том” и „Ка ко од би ти по -
ну ђе ну дро гу”.

– Циљ еду ка ци ја је да де ца
раз ви ју осе ћај са мо по што ва ња,
да на у че ка ко да од би ју дро гу,
али и ка ко да ор га ни зу ју сво је
сло бод но вре ме и ис пу не га
аде кват ним ак тив но сти ма. Да
би се све ово по сти гло, у си -
стем ски рад с мла ди ма укљу -
чу ју се обра зов не и здрав стве -
не уста но ве, омла дин ске ор га -
ни за ци је, ме ди ји… Од 2004. го -
ди не, од ка да За вод спро во ди
еду ка ци је на те му пре вен ци је
нар ко ма ни је, оба вљен је здрав -
стве но-вас пит ни рад са пре ко
10.000 мла дих осо ба, ро ди те -
ља и про свет них рад ни ка у Ју -
жно ба нат ском окру гу. То ком
упра во за вр ше не школ ске го -
ди не овим ак тив но сти ма об у -
хва ће но је око 700 де це у три -
на ест основ них шко ла и јед ној
уста но ви – на во ди се у са оп -
ште њу За во да за јав но здра вље.

Би рај опо ра вак
Удру же ње „Из ла зак” је, с не ко -
ли ко парт нер ских ор га ни за ци -
ја, пре тач но го ди ну да на, на
Ме ђу на род ни дан бор бе про тив
зло у по тре бе дро га, у Ср би ји,
Цр ној Го ри и Бо сни и Хер це го -
ви ни по кре ну ло бес плат ну те -
ле фон ску ли ни ју 0800/104-100,
као и сајт www.biramoporavak.rs.

Реч је о ано ним ном са ве то -
ва ли шту за про бле ма ти ку зло -
у по тре бе дро га, у окви ру ко га
се пру жа по др шка сва ком по -
је дин цу то ком це лог пу та опо -

рав ка, од пр вог по зи ва па све
до пост трет ман ског про це са и
ре со ци ја ли за ци је. Чла но ви
удру же ња „Из ла зак” и бив ши
за ви сни ци скре ћу па жњу на то
да је нар ко ма ни ја из ле чи ва бо -
лест и да је опо ра вак мо гућ.

– Сви ми у „Из ла ску” би ли
смо су о че ни са стра хо та ма нар -
ко ма ни је, али смо иза бра ли
жи вот. Наш рад је во лон тер -
ски и ни шта од сво јих услу га
не на пла ћу је мо. Же ли мо да на -
ше ис ку ство и оно до бро што
смо при ми ли, бес плат но пре -
не се мо да ље они ма ко ји су због
спе ци фич но сти овог про бле ма
дис кри ми ни са ни и на пу ште ни
– ка же Алек сан дар Жу гић.

Бес плат но и ано ним но
У скло пу са ве то ва ли шта по сто -
ји ши ро ка мре жа по др шке кроз
раз не ин сти ту ци је, те ра пиј ске
за јед ни це, гру пе са мо по мо ћи и
слич но.

– На ше са ве то ва лиште је осно -
ва но у окви ру про јек та „Би рам
опо ра вак”, ко ји спро во ди мо за -

јед но са ор га ни за ци ја ма „Пре по -
род” из Ник ши ћа и „Про сла ви
опо ра вак” из Са ра је ва, као од го -
вор на тре нут ну си ту а ци ју на по -
љу про бле ма ти ке за ви сно сти у Ср -
би ји, Цр ној Го ри и Бо сни и Хер -
це го ви ни. Од лу чи ли смо се на ре -
а ли за ци ју овог про јек та јер смо
уо чи ли не до стат ке у си сте ми ма
пру жа ња по др шке не са мо мар -
ги на ли зо ва ној гру пи за ви сни ка
и опо ра вље них за ви сни ка не го и
де ци и сви ма они ма ко ји су по -
го ђе ни зло у по тре бом дро га у за -
јед ни ци – до да је Жу гић.

Тим са ве то ва ли шта се са сто -
ји од струч ња ка, али и од бив -
ших за ви сни ка, ко ји кроз сво је
лич но ис ку ство по ма жу сви ма
они ма ко ји им се обра те за по -
моћ. На кон ин ди ви ду ал не про -
це не по тре ба ко ри сни ка чла -
но ви ти ма да ју им ин фор ма -
ци је о мо гућ но сти ма опо рав -
ка, а на кон то га се уго ва ра ју
оп ци је трет ма на у ши ро кој мре -
жи ло кал них и ре ги о нал них
ин сти ту ци ја/цен та ра за опо ра -
вак од за ви сно сти.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, на у че ни да по -
ве ћа ва мо бр зи ну у скла ду са
зах те ви ма сва ко дне ви це,
при хва та мо и све гла сни је и
ин тен зив ни је „на па де” на
спо соб ност да са мо стал но и
у ти ши ни до но си мо од лу ке
ко ји ма де фи ни ше мо смер
на шег кре та ња кроз ла ви -
ринт зва ни жи вот.

По пра ви лу, на по ве ћа ње
бу ке у окру же њу не ре а гу је -
мо јер се по сте пе но на ви -
ка ва мо, при хва та ју ћи је као
са став ни део жи вље ња. Жр -
тве смо соп стве не илу зи је
да „ужи ва мо” у сва ко днев -
ном „до бро вољ ном” из ла га -
њу ра зним из во ри ма бу ке,
по чев од агре сив них ре кла -
ма или при ми тив но не ар -
ти ку ли са них и не кул тур них
по на ша ња и из ра жа ва ња
уче сни ка ра зно ра зних се ри -
ја ла. Нај ја чи ути цај има ди -
рект но „убри зга ва ње” бу ке
пре ко слу ша ли ца и, кроз чу -
ло слу ха, ње но от пре ма ње у
цен тар ко ји по кре ће ми сли
и ства ра емо ци је и пре ко
ко јег по ста је мо све оно што
од нас оче ку ју кре а то ри бу -
ке, ха о са и де струк ци је –
ови сни ци о та квим и ја чим
сти му лу си ма.

По сто ји и бу ка ко ју са ми
ства ра мо, а ко ја је ја ча и опа -
сни ја од оне ко јој смо сва ко -
днев но из ло же ни од стра не
дру гих. Сво јим ми сли ма кре -
и ра мо под ло гу за на ста ја ње
раз је да ју ће бу ке ко јом хра -
ни мо уве ре ња-во ди ље. По -
на вља њем истих ми сли до -
во ди мо се бе у слич не си ту -
а ци је у ко ји ма ре а гу је мо на
сли чан на чин пра ве ћи, ко
зна ко ји пут, гре шке из ко -

јих опет не ће мо ни шта на -
у чи ти и пре да је мо се не -
под но шљи вим из во ри ма бу -
ке уз чи ју по моћ мо же мо
са мо за кљу чи ти да бо ље и
не за слу жу је мо. Та ко ис -
пра ног мо зга мо же мо са мо
да „по ми ре ни са суд би ном”
још при ље жни је ра ди мо за
ту ђе сно ве, за бра њу ју ћи се -
би да жи ви мо сво је.

На ше уну тра шње ја огр -
ну то свр хом ври шти у не -
пре кид ној те жњи да над гла -
са бу ку ко јом страх упра -
вља сва ко днев ном ру ти ном
ко ју по та па у све ду бљи муљ
кроз ко ји га ца мо за бле са -
вље ни. Ко ли ко год да је бу -
ка гла сна, по ста је мо је све -
сни тек ка да пре ста не. Ре -
ше ност да чу је мо свој „уну -
тра шњи глас” пр ви је и нај -
зна чај ни ји ко рак ко ји нам
мо же омо гу ћи ти от клон од
бу ке ко јој смо све вре ме из -
ло же ни. Ути ша ва ње се бе мо -
же да де лу је не мо гу ће, јер
ће нам „ро ђе ни ум”, из дре -
си ран по ме ри и стан дар -
ди ма мо дер ног вре ме на, би -
ти нај ве ћа пре пре ка. По ста -
ви ће ис пред нас не до сти -
жна оче ки ва ња уз чи ју по -
моћ гра ди мо уве ре ње бе -
сми сле них по ку ша ја. Пра -
вље ње за кло на од ти ши не
или њој бли ских и дра гих
зву ко ва омо гу ћи ће нам да
се та мо вра ти мо кад год по -
же ли мо да са се бе стре се мо
муљ ко ји упи ја ме ло ди ју на -
ше ду ше. Ка да нам соп стве -
ни ри там по ста не во ди ља,
ти ши на по ста је же ља и хте -
ње, а не са мо бек ство од ра -
за ра ју ће бу ке. С вре ме ном
на у чи мо ка ко се од не жног
рит ма љу ба ви пре ма се би
пра ви нај бо ља звуч на изо -
ла ци ја пре ма спо ља. Кроз
њу про ла зи са мо оно што
до пу сти мо.

Са мо упор ност и ис трај -
ност у на ме ри да спо зна мо
сво ју свр ху по ма же да у инат
све му и сви ма осе ти мо бла -
го дет ти ши не. Бу ка или ути -
ша ва ње – из бор је, као и увек,
на ва ма.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Нај о па сни је суп стан це мла ди узи ма ју на фе сти ва ли ма и жур ка ма



Ка ри је ра Но ва ка Ђо ко ви ћа
је при ча о успе ху. Ње го ва ко -
нач на по бе да на „Ро лан Га -
ро су” је при ча о три јум фу
уну тар три јум фа. До шла је
уз мно го бо ла, су за, не си гур -
но сти, пре и спи ти ва ња и про -
ли ве ног зно ја. За Но ва ка је
то био ве о ма ва жан по ход,
окон чан по бе дом. Ка ко је ус -
пео да се по вра ти? Ка ко је
ус пео да се отре се свих оних
де мо на ко ји су му се не пре -
кид но вра ћа ли?

Ка да је 2016. го ди не осво -
јио „Ро лан Га рос”, Но вак Ђо -
ко вић је по стао ле ген да те -
ни са. На кон де се то го ди шње
офан зи ве нај зад је по ди гао
тро феј Отво ре ног пр вен ства
Фран цу ске, а та по бе да би ла
је са мо кул ми на ци ја јед ног
од нај им пре сив ни јих пе ри -
о да до ми на ци је у исто ри ји.

Ни је дан те ни сер за че тр де -
сет се дам го ди на ни је осво -
јио сва че ти ри гренд сле ма
за ре дом. У ве ро ват но нај те -
жој ери ове игре Но вак је по -
сти гао не мо гу ће, и то на кон
што је гво зде ном ру ком вла -
дао чи та вом се зо ном. Ка ко
одо ле ти та квој при чи?

ДРУШТВО
Петак, 29. јун 2018.

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

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас шта је за
вас нај ве ће про клет ство.
„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 „Про клет ство по -
ро ди це Пал ми за но” Ра фе ла
На да ла Фа ре ра са 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:

„Про клет ство је из гу би ти
се бе и не мо ћи про на ћи се.”
064/1792...

„Ка да на вен ча њу на кон че
ба ци пе глу на вен ча ни цу, смо -
та ни ко но бар ис пу сти мла ди -
ну тор ту. Отац до би је ин фаркт.
Сву ноћ ше там ис пред ин тен -
зив не и ви чем: ’Про клет ство!
Про клет ство!’...” 060/6672...

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 да ли су ика да ико ме би -
ли му за. Они ће осво ји ти по
је дан при ме рак књи ге „Га ла
– Да ли” Кар мен До мин го.

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

„О, је сам! Му за сам мом
му жу от кад сам се уда ла, и
то сва ког пр вог и пет на е стог,
кад тре ба да ми из му зе пла -
ту из нов ча ни ка. Ух!”
064/2343...

„Мој бив ши ми је јед ном
на пи сао пе сму. Де сет го ди -
на ка сни је чу ла сам је на ра -
ди ју. Да ли се то ра чу на?”
063/1012...

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

Д. К.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 4. ју ла, у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње: „Ко ји мо ме нат у
фуд ба лу је оста вио на вас нај ве ћи ути сак?”, на гра ди ће мо по јед -
ним при мер ком књи ге „Дан ка да је Ми ја то вић по го дио преч ку”
Ра до ва на На сти ћа. Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном
бро ју „Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

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

Упо знај те Џо ни ја Феј во ри -
та. Ла ко се пам ти. Дор ћо -
лац, на ви јач „Ра да” и фан
бок са ко ји у Лос Ан ђе ле су
жи ви свој аме рич ки сан. На -
шао је по сао у фир ми за обез -
бе ђе ње ноћ них клу бо ва. Но -
ћу је дво стру ко бо ља ло ва, а
тро стру ко пла ће на сат ни ца
ако се про ла зи кроз „угро -
же на” под руч ја ши ре око ли -
не гра да. А ни је се умр твио,
по стао џан гри зав, ни су му
све тла Хо ли ву да уда ри ла у
гла ву. И да ље му се ју ре ри -
бе, из ла зи, слу ша но ва до -
бра му зи ка. И увек му очи
за су зе кад по гле да пе нал Ми -
ја то ви ћа и ту преч ку. Чак и
ка да ста тус по зна те бе о град -
ске фа це Ра до ва на На сти ћа
по то не у ано ним ност га стар -

бај те ра Џо ни ја, чи та лац ће
у ње го вом „хо ли вуд ском” ау -
то би о граф ском ро ма ну пре -
по зна ти тра го ве бе о град ске
штраф те.

Дан ка да је Ми ја то вић
по го дио преч ку 

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„По ход” 
Ка рол Бу шар

Два чи та о ца ко ји до сре де, 4. ју ла, 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: „Че му
се нај ви ше ди ви те код Но ва ка Ђо ко ви ћа?”, на гра ди ће мо по
јед ним при мер ком књи ге „По ход” Ка рол Бу шар. Нај бо ље
од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на -
гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

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

СПОРТСКИ СУСРЕТИ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ

„АЗОТАРИ” ПОБЕДНИЧКИ ТРОФЕЈ
Фудбалери начинили
истински подвиг

Жестока 
конкуренција

Седамнаести спортски сусрети
Самосталних синдиката хеми-
је и неметала Србије, познати
и под називом „Хеминс 2018”,
одржани су од 13. до 17. јуна у
Кладову.

Учествовало је преко 20 фир-
ми из наше земље, али и из зе-
маља у окружењу, као што су:
„Лек” из Љубљане, „Крка” из
Новог Места, „Алкалоид” из
Скопља, „Бучим” из Радовиша,
те пиротски „Ti gar Tyres”, вр-
шачки „Хемофарм”, крушевач-
ки „Хенкел” и „Трајал”, шабач-
ка „Зорка”, „Митас” из Руме,
као и „Aзотара” и „Петрохеми-
ја” из Панчева.

„Азотару” је представљало
тринаест такмичара, који су се
надметали у малoм фудбалу и
стоном тенису. Ипак, највећи
успех остварили су фудбалери
из те фирме, који су освојили
прво место.

Фудбалски тим „Азотаре” је
у четвртфиналу победио „Зор-
ку” с 1:0, у полуфиналу је, по-
сле бољих извођења пенала,
савладао „Ti gar Tyres” с 3:2, а
онда су наши суграђани у бор-
би за највреднији трофеј три-
јумфовали над „Хемофармом”
са 2:1.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Про клет ство на вен ча њу

туром. Други момак је такође
стиснуо зубе и с повредом зад-
ње ложе одиграо целу финал-
ну утакмицу. Свака част!

Не треба изоставити пода-
так да је „Азотарина” екипа у
малом фудбалу недавно била
победник турнира поводом да-
на Војске Србије који је оди-
гран у касарни „Стевица Јова-
новић”.

А. Живковић

Екипу је предводио селек-
тор-играч Драган Божић, а на-
ступили су и: Зоран Арсић,
Марко Вурдеља, Александар
Савановић, Ђорђе Божић, Не-
над Митровић, Ненад Танасић
и Дејан Веселиновић.

Успех азотараца још више
добија на значају ако се зна да
су побеђивали фирме с много
већим бројем запослених и бо-
гатијим буџетом за спорт. Пред

њима је поклекао и „Тигар”, у
протеклих десетак година не-
прикосновени владар у малом
фудбалу. Поред свега тога, тим
из нашег града имао је пех да
му се пре финалне утакмице
један играч разболи, а други
повреди задњу ложу, и то обо-
јица из стартне поставе. Један
је завршио на инфузији, с које
је „скинут” пола сата пре фи-
нала, па је играо под темпера-

ТУРНИР У СТРЕЛИЧАРСТВУ

Панчевци запажени
у Београду

Иа ко су се су сре ли с број ним пе -
хо ви ма у ви ду здрав стве них про -
бле ма так ми ча ра и тех нич ке не -
ис прав но сти опре ме, чла но ви
Стре ли чар ског клу ба Пан че во
има ли су мно го успе ха на ме мо -
ри јал ном тур ни ру „Алек сан дар
Са ша Кне же вић” у Бе о гра ду.

На ши су гра ђа ни су осво ји ли
чак 30 бо до ва ви ше од дру го -
пла си ра ног СК-а „Ве лос”.

Злат не ме да ље су осво ји ли
Сте фан Кља јић и Ива Ја коб, а
Јо ван Шпе хар се оки тио сре -
бр ним од лич јем.

А. Ж.

Так ми ча ри Рвач ког клу ба „Ди -
на мо” на ста вља ју да ни жу успе -
хе. Они су се про шлог ви кен да
над ме та ли на ме ђу на род ном
тур ни ру у Мла де нов цу, у кон -
ку рен ци ји са пре ко 300 бо ра -
ца из де сет зе ма ља, и опет су
би ли ве о ма за па же ни.

У гру пи че тр на е сто го ди шња -
ка, у ка те го ри ји до 39 кг, Ог -
њен То до си је вић је осво јио нај -

вред ни ји трофеј, док је ње гов
брат Сте фан, у ка те го ри ји до
46 кг, за ра дио сре бр но од лич -
је. Сјај на је би ла и Је ле на Ви -
ћен тић, ко ја се над ме та ла у ка -
те го ри ји до 66 кг и ус пе ла је
да се оки ти брон за ном ме да -
љом.

На пе та ме ста су се пла си -
ра ли Алек са и Алек сан дра Јо -
вић. А. Ж.

НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ РВАЧА

Злато, сребро, бронза

ЈКП „Зеленило” и овог лета
организује избор за најлепшу
башту и балкон, манифестаци-
ју која увек наилази на велики
одјек међу нашим суграђани-
ма. Заинтересовани могу да се
пријаве до 1. јула мејлом, те-
лефоном, писмом или преко
стране „Зеленила” на „Фејсбу-
ку”. Важно је да грађани који
се пријаве нису обавезни да

пошаљу фотогра-
фије својих башта
и балкона.

Циљ ове ма-
нифестације је
подизање свести
о заштити живот-
не средине и про-
мовисање наших
суграђана који
воде рачуна о

свом животном простору.
Право учешћа имају сви који
живе на територији града
Панчева.

Избор најлепше баште и
балкона трајаће до 6. јула, ка-
да ће најбољима бити доде-
љене награде на свечаности
која ће бити одржана у На-
родној башти.

М. Г.

„ЗЕЛЕНИЛО” НЕ ЗАПОСТАВЉА ТРАДИЦИЈУ

И овог лета избор за најлепши балкон и башту



Министарство унутрашњих по-
слова и Сектор за ванредне си-
туације расписали су крајем
прошле недеље конкурсе за јед-
ногодишње школовање нове
класе полицајаца у Центру за
основну полицијску обуку у
Сремској Каменици и ватро-
гасаца-спасилаца у Национал-
ном тренинг центру за ванред-
не ситуације у Земуну.

Када се заврше те обуке, По-
лицијска управа Панчево има-
ће двадесеторо нових људи, а
Ватрогасно-спасилачки батаљон
у нашем граду шесторо. Један
број кандидата из нашег града
је већ у Сремској Каменици за-
вршио једногодишње школова-
ње за полицајце и они ће од
септембра ступити на дужност.
Захваљујући томе, као и канди-
датима који ће ове године бити
примљени на једногодишње
оспособљавање, делимично ће
бити ублажен стални мањак осо-
бља у панчевачкој полицији.

Оба конкурса трају месец
дана, а најважнији услови су
да су заинтересовани држа-
вљани Србије, да станују на
територији Панчева, као и да
нису млађи од 18 и старији
од 24 године на дан закључе-
ња конкурса. Од њих се тра-
жи да су завршили средњу
школу, да нису осуђивани и
да испуњавају критеријуме
здравствене, психолошке и

физичке способности за рад
у полицији.

Процедура избора будућих
полазника у Центру за основну
полицијску обуку трајаће три
дана, а током њеног трајања за-
интересовани ће полагати ква-
лификациони испит и бити под-
вргнути општем и специјали-
стичком лекарском прегледу.

Исти услови уз минималне
разлике важе и за будуће ва-

трогасце. Лимит за пријављи-
вање за обуку за тај посао је
30 година, а заинтересовани
ће бити подвргнути провери
психичког и базично-мото-
ричког статуса и интервјуу.
Полазници обуке за ватрога-
сце који је успешно заврше и
заснују стални радни однос би-
ће у обавези да најкасније го-
дину и по након запошљавања
положе возачки испит за вози-
ла Ц-категорије.

Важно је напоменути и то да
они који успешно заврше обу-
ке за полицајце и ватрогасце и
буду примљени на посао мо-
рају да остану на тим местима
најмање пет година. У супрот-
ном, мораће сами да надокна-
де трошкове школовања.

Припадници панчевачке по-
лиције ће од понедељка, 25. ју-
на, на територији града кон-
тролисати брзину кретања во-
зила која учествују у саобраћа-
ју и проласке на црвено светло
на семафору.

Панчевачка полиција је са-
општила да ће те контроле би-
ти вршене уређајима за ауто-
матску детекцију и докумен-
товање прекршаја који су по-
стављени ради тога. Полициј-
ска управа Панчево је апело-
вала на учеснике у саобраћају
да поштују прописе како не би
били кажњени.

Подсећамо, директорка
Агенције за безбедност саобра-
ћаја Јасмина Милошевић ових
дана је изјавила медијима да
је пребрза вожња један од кључ-
них узрока саобраћајних не-
срећа.

Она је додала да је у једном
недавном истраживању које је
вршено на 5.000 испитаника

чак 80 одсто њих признало да
вози брзином већом од дозво-
љене. Резултати тог истражи-
вања показали су да су узроци
саобраћајних удеса и високе
температуре, умор возача, во-
жња под дејством алкохола и
неисправност аутомобила.

С обзиром на то да се најве-
ћи број саобраћајних несрећа
на нашим путевима и улицама

дешава у летњим месецима,
Агенција за безбедност сао-
браћаја и компанија „Еко Ср-
бија” покренуле су превентив-
ну кампању „Вози одморан”.
Њен циљ је указивање на ва-
жност прављења пауза током
вожње и она је намењена свим
возачима током летње сезоне
без обзира на то да ли су само
у транзиту кроз нашу земљу

или возе на локалним рела-
цијама.

Током трајања кампање во-
зачима ће на бензинским пум-
пама „Еко Србија” бити деље-
ни леци са саветима да на пу-
товања полазе одморни, да пра-
ве паузе у вожњи на свака два
сата, као и да избегавају во-
жњу током ноћи и у најтопли-
јим деловима дана.

Поред тога, возачи ће на бен-
зинским пумпама „Еко” моћи
бесплатно да провере прити-
сак у гумама, светлосну сигна-
лизацију, уље и расхладну теч-
ност. То ће им бити додатна
помоћ у припремама за путо-
вања.

Иначе, од 3. априла ове го-
дине, када су ступиле на снагу
Измене и допуне Закона о без-
бедности саобраћаја на путе-
вима, број погинулих у саобра-
ћајним несрећама смањен је
за 48 одсто у поређењу са истим
периодом прошле године.

Пан че вач ко удру же ње рат них
вој них ин ва ли да и по ро ди ца
по ги ну лих бо ра ца оба ве шта -
ва чла но ве да је др жа ва Ср би -
ја до не ла од лу ку ко јом се омо -
гу ћа ва бес пла тан од ла зак у ба -
ње чла но ви ма тих удру же ња.

По ред то га, обез бе ђе но је
и јед но ле то ва ње у Су то мо -
ру. Ин фор ма ци је о ово ме мо -
гу се до би ти сва ког да на од
пред сед ни ка удру же ња Но -
ви це Ду ка ди нов ског, на број
те ле фо на 063/821-78-71.

ХРОНИКА
Петак, 29. јун 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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До са да ни ка да ни је
узи ма но у об зир шта
је основни узрок 
не ког уде са

Од 1. ју на при ме њу је се За кон
о пу те ви ма ко јим су пр ви пут у
на шој зе мљи про пи са не ка зне
за фир ме ко је не одр жа ва ју до -
бро ме ђу ме сне и др жав не са о -
бра ћај ни це па због то га до ђе
до те шке са о бра ћај не не сре ће.

Убу ду ће, сва ки пут ка да се до -
го ди не ки те жак удес, про ве ра -
ва ће се да ли је до ње га до шло
због ру па, оште ће ња на пу те ви -
ма или не ког тре ћег раз ло га.

Уко ли ко се утвр ди та ве за,
фир ме за ду же не за упра вља ње
пу те ви ма у том слу ча ју мо ра ће
да пла те ка зну у ра спо ну од
200.000 до 2.000.000 ди на ра, а
санк ци је ће сно си ти и њи хо ви
ди рек то ри. Они ће би ти ка жња -
ва ни са 10.000–150.000 ди на ра.

Ово је по зи тив на но вост, с
об зи ром на то да до са да, на кон
тра ге ди ја на са о бра ћај ни ца ма,
ни ка да ни је узи ма но у об зир да
ли су ло ше ста ње пу та, нео све -
тље ност, по ле ди ца, на но си сне -
га или нео д го ва ра ју ћа сиг на ли -
за ци ја би ли узрок не ког уде са.

Ка ко пи ше ре ви ја „Сат”, иа -
ко је и до са да би ла пред ви ђе -
на од го вор ност пу та ра ако се
на де о ни ца ма ко је одр жа ва ју

ПО ЧЕ ЛА ПРИ МЕ НА ЗА КО НА О ПУ ТЕ ВИ МА

ФИР МЕ КО ЈЕ ОДР ЖА ВА ЈУ 
СА О БРА ЋАЈ НИ ЦЕ МОРАЈУ ДА СЕ УОЗБИЉЕ

до го де те шке са о бра ћај не не -
сре ће, то је нај че шће би ло са -
мо мр тво сло во на па пи ру.

По но вом За ко ну о пу те ви ма,
у слу ча ју са о бра ћај не не сре ће
ко ја се за вр ши тра гич ним ис -
хо дом и стра да нај ма ње јед на
осо ба, Ми ни стар ство уну тра -
шњих по сло ва у ро ку од 60 да -
на мо ра да до ста ви из ве штај о
уви ђа ју фир ми упра вља чу пу та
на ко ме се до го ди ла та не сре ћа.

Ка да до би је тај из ве штај,
упра вљач пу та је оба ве зан да
обез бе ди не за ви сно ве шта че ње
о то ме ко ли ко је ста ње пу та до -
при не ло уде су и да ре зул та те
до ста ви ин спек ци ји за пу те ве.

Ако се утвр ди да је са о бра -
ћај на не сре ћа иза зва на ста њем
пу та, фир ма ко ја је за ду же на
за ње го во одр жа ва ње мо ра да у
ро ку од 60 да на уна пре ди без -
бед ност на тој са о бра ћај ни ци
ка ко ви ше не би до ла зи ло до
те шких не сре ћа.

Ва жно је на по ме ну ти и да
ће на осно ву од ред би но вог за -
ко на упра вља чи пу те ва мо ра -
ти да ша љу Ми ни стар ству за
са о бра ћај из ве шта је о то ме у
ка квом ста њу су са о бра ћај ни -
це ко је одр жа ва ју. Би ће оба ве -
зни и да до ста вља ју про грам
ра до ва на одр жа ва њу пу те ва и
да обез бе де струч ни над зор над

Страну припремио

Михајло
Глигорић

њи ма.
Мо ра ће да обез бе де и сло -

бод но оти ца ње во де, по ста вља -
ње при вре ме не опре ме за за -
шти ту јав них пу те ва од сне -
жних сме то ва, као и чи шће ње
и од ла га ње сне га с јав ног пу та.

Ме ђу оба ве за ма упра вља ча
пу те ва са да су и оба ве шта ва ње
јав но сти о по ста вља њу са о бра -
ћај не сиг на ли за ци је и о из ме -
на ма ре жи ма са о бра ћа ја у зим -
ским ме се ци ма.

Над зор над спро во ђе њем За -
ко на о пу те ви ма и под за кон -
ских ака та до не тих по сле ње -
го вог усва ја ња тре ба ло би да
вр ше Ми ни стар ство уну тра -
шњих по сло ва и Ми ни стар ство
са о бра ћа ја пре ко ре пу блич ких
ин спек то ра за јав не пу те ве, али
њих још увек не ма до вољ но.
Тре ба оче ки ва ти да ће тај про -
блем би ти ре шен.

За ко ном о пу те ви ма ја сно се
пре ци зи ра ју оба ве зе упра вља -
ча пу те ва и ко ја су пред у зе ћа
над ле жна за одр жа ва ње од ре -
ђе них де о ни ца, па ви ше не ће
би ти мо гу ће да се од го вор ност
пре ба цу је с јед них на дру ге.

Позната је чињеница да је
одр жа ва ње др жав них пу те ва I
и II ре да на те ри то ри ји ју жног
Ба на та посао „Штра бага”, чија
се испостава налази у нашем
граду. Одсад ће морати да раде
мало озбиљније.

Град ски од бор Удру же ња бо -
ра ца На род но о сло бо ди лач -
ког ра та, као и оста ле бо рач -
ке и ве те ран ске ор га ни за ци -
је ко је по сто је у Пан че ву обе -
ле жи ће иду ће сре де у Град -
ском пар ку 4. јул, Дан бор ца.

Они ће тог да на по ло жи ти
вен це и цве ће на спо ме ни ке
на род ним хе ро ји ма у пар ку
у цен тру гра да.

– Нај пре ће мо се у 10 са ти
оку пи ти у на шим про сто ри -
ја ма, ко је се на ла зе у Ули ци
др Све ти сла ва Ка са пи но ви ћа
1, ода кле ће мо ор га ни зо ва но
по ћи до Град ског пар ка, где
ће мо у 11 са ти по ло жи ти вен -
це и цве ће на спо ме ни ке на -
шим не ка да шњим су гра ђа ни -
ма ко ји су хе рој ски стра да ли

у бор би про тив фа ши зма. Оче -
ку је мо да нам се том при ли -
ком обра ти гра до на чел ник
Пан че ва или не ко од ње го -
вих нај бли жих са рад ни ка. По -
зи ва мо и дру ге на ше су гра ђа -
не ко ји ни су чла но ви бо рач -
ких ор га ни за ци ја да при су -
ству ју овом до га ђа ју – ре као
је То дор То ша Сто ја но вић,
пред сед ник Град ског од бо ра
Удру же ња бо ра ца НОР-а.

Под се ћа мо, Дан бор ца се
обе ле жа ва у знак се ћа ња на
сед ни цу По лит би роа Цен -
трал ног ко ми те та Ко му ни -
стич ке пар ти је Ју го сла ви је
одр жа ну у Бе о гра ду 4. ју ла
1941. го ди не. На њој је до -
не та од лу ка о по ди за њу ору -
жа ног устан ка.

ИДУ ЋЕ СРЕ ДЕ У ГРАД СКОМ ПАР КУ

Обе ле жа ва ње Да на
бор ца

ЗА ЧЛА НО ВЕ УДРУ ЖЕ ЊА РАТ НИХ ВОЈ НИХ

ИН ВА ЛИ ДА

Др жа ва обез бе ди ла
но ве олак ши це

СЛУ ЧАЈ НОСТ ИЛИ ПО ЧЕ ТАК НО ВЕ 

ПРАК СЕ?

Пр ва ка зна за на пад
на припадника МУП-а
Не за ви сни по ли циј ски син -
ди кат Ср би је по хва лио је то
што се де си ло да је пр ви пут у
су ду у не ком гра ду у на шој
др жа ви не дав но из ре че на пр -
ва, за сад са мо не пра во сна жна
ка зна за на пад на по ли ци ју.

Су ди је у Но вом Па за ру из -
ре кле су ка зну од де сет го -
ди на за тво ра за Џ. К., јер је
пу ца ју ћи из пи што ља ра нио
јед ног по ли цај ца у сто мак и
те шко га по вре дио. Не ко ли -
ко ме се ци пре тог до га ђа ја
Џ. К. је осу ђен на шест ме се -
ци за тво ра због по ку ша ја уби -

жне у пра во су ђу да је нео п -
ход но спро во ди ти оштру и
до след ну ка зне ну по ли ти ку
пре ма свим на па да чи ма на
по ли цај це. Са мо у том слу -
ча ју мо гу ће је сма њи ти сте -
пен кри ми на ла и обез бе ди -
ти мир на на шим ули ца ма.
Ако су по ли цај ци пред став -
ни ци др жа ве, сви на па ди на
њих мо ра ју се тре ти ра ти као
на па ди на др жа ву. С дру ге
стра не, аде кват ним ка жња -
ва њем за на па де на по ли -
ци ју за шти ти ће се и сви гра -
ђа ни на ше зе мље. Они ма ко -

ји се усу де да на па да ју по -
ли цај це, не пред ста вља ни -
ка кав про блем да то учи не
и пре ма би ло ком гра ђа ни -
ну – из ја вио је Ми лош Је -
лен ко вић, пред сед ник Не -
за ви сног по ли циј ског син -
ди ка та Ср би је.

ства, а на сним ци ма са си -
гур но сних ка ме ра ис пред јед -
ног ло ка ла ја сно се ви ди да
је мир но по сма трао док је
ра ње ном по ли цај цу ука зи ва -
на по моћ.

– Оче ку је мо да ће ова пре -
су да под се ти ти све над ле -

Шта ако је до овог удеса дошло због лошег пута?

ОД 25. ЈУНА ВЕЛИКА АКЦИЈА ПАНЧЕВАЧКЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ 

Контрола брзине и пролазака на црвено светло

ПРИЛИКА ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ

Расписани конкурси за нове полицајце и ватрогасце

Из архиве „Панчевца”



Кон церт кла вир ског квар те та
„Ани ма то” одр жан је у че твр -
так, 21. ју на, у пре пу ној са ли
До ма кул ту ре у Но вом Се лу.
Реч је о атрак тив ном са ста ву
ко ји чи не че ти ри шко ло ва не
мла де де вој ке из раз ли чи тих
ме ста из Ср би је са већ са свим
до вољ но зна ња и ис ку ства.

Број на пу бли ка је те ве че -
ри мо гла да ужи ва у из во ђе -
њу де ла Гу ста ва Малерa и Јо -
ха не са Брам са, за шта су за -
слу жне Ма ри ја Об ра до вић
(кла вир), Је ле на Ми тро вић
(ви о ла), Јо ва на Ми лен ко вић
(ви о лон че ло) и Те о до ра Бо -
ља нац, ко ја је бри љи ра ла на
ви о ли ни и још јед ном оду -
ше ви ла су гра ђа не.

На ступ у но во се љан ској
кул тур ној уста но ви био је
увер ти ра за це ло ве чер њи
кон церт овог квар те та у Га -
ле ри ји СА НУ, што је ујед но

и по че так ње го ве тур не је у
зе мљи и ино стран ству.

„Ани ма то” по сто ји већ че -
ти ри го ди не и за то вре ме је
осво јио си ја сет на гра да на до -
ма ћим и ме ђу на род ним фе -
сти ва ли ма, а исто ва жи и за
чла ни це по на о соб, ко је су као
со лист ки ње на сво јим ин стру -
мен ти ма та ко ђе за вре де ле
број на при зна ња.

С дру ге стра не, ово је још
је дан при мер да се у Но вом
Се лу, ме сту с нај ви ше шко -
ло ва них, мла дих му зи ча ра у
око ли ни, при мио „пел цер”
кла сич не му зи ке, јер су сви
кон цер ти тог ти па из у зет но
по се ће ни.

Ба нат ски Бре сто вац: Про те -
клих да на у До му кул ту ре су
при ре ђи ва не ра ди о ни це сли -

ка ња на др ве ту акрил ним бо -
ја ма, а у пла ну су и еду ка -
ци је за фар ба ње и осли ка ва -
ње ста рог на ме шта ја. Ме сна
за јед ни ца на ме ра ва да ре -
мон ту је и офар ба деч ја игра -
ли шта.

Ба нат ско Но во Се ло: Кон церт
кла вир ског квар те та „Ани ма -
то” одр жан је у че твр так, 21.
ју на, у ма лој са ли До ма кул -
ту ре. Је да на е сти Фе сти вал
тру ба ча „Ба нат ска тру ба /
Trompeta banatana” би ће при -
ре ђен у су бо ту, 30. ју на, од
18.30, на пла тоу код спо ме -
ни ка у цен тру. Ре пре зен та -
тив ни ан самбл фол клор не
сек ци је До ма кул ту ре уче -
ство ва ће на зон ској смо три у
не де љу, 1. ју ла, у Кул тур ном
цен тру Пан че ва.

До ло во: Фо то-ко лаж, де ло
Вла ди це Ђор ђе ви ћа, ше зде -
се то го ди шњег мул ти у мет ни -
ка из До ло ва, на ко јем се на -
ла зи ар хи тек ту ра зна ме ни тих
јав них обје ка та у се лу, по ста -
вљен је у су бо ту, 23. ју на, на
ку ћи цу ау то бу ског ста ја ли -
шта. Мла да спи са те љи ца Ма -
ја Ја рић, ко ја је већ пу бли ко -
ва ла три лер пре ко из да вач ке
ку ће „Са ми здат Б92”, при пре -
ми ла је још јед ну књи гу.

Гло гоњ: Ме сна за јед ни ца је
одр жа ла сед ни цу на те му ор -
га ни за ци је се о ске сла ве Пе -
тров да на. Фол клор на сек ци -
ја До ма кул ту ре уче ство ва ће
на зон ској смо три у не де љу,
1. ју ла, у Кул тур ном цен тру
Пан че ва, а деч ји ан самбл
на сту пи ће дан ра ни је на

„Ви дов дан ском кон цер ту” у
Ста рој Па зо ви. 

Ива но во: Ме ђу на род ни фе сти -
вал „Злат на дир ка” – Пр ва
хар мо ни ка Вој во ди не одр жан
је дру ги пут у не де љу и по не -
де љак, 24. и 25. ју на, уз мно -
штво так ми ча ра, ре ви јал них
из во ђа ча и пу бли ке. Уче ни ци
ни жих раз ре да ОШ „Мо ша
Пи ја де” уче ство ва ли су у про -
јек ту „Ду нав ски умет ник”, ко -
ји су не дав но ор га ни зо ва ли
„Мла ди ис тра жи ва чи Ср би је”.

Ја бу ка: Пред став ни ци ме сне
скуп шти не одр жа ли су у че -
твр так, 21. ју на, са ста нак с ди -
рек то ри ма ја буч ких уста но ва
и удру же ња ра ди до го во ра о
да љим ра до ви ма у се лу. Тур -
нир у ма лом фуд ба лу по во дом
пред сто је ће се о ске сла ве Све -
ти Или ја би ће одр жан у пе ри -
о ду од 21. ју ла до 1. ав гу ста;
утак ми це ће би ти игра не ви -
кен дом, а при ја вљи ва ње (на те -
ле фо не 064/27-17-665 и 064/22-
30-459) по еки пи је 8.000 ди -
на ра и тра је до 19. ју ла.

Ка ча ре во: Пре ми је ра пред ста -
ве драм ског клу ба удру же ња
„Вар дар” под на зи вом „Ве се -
ла учил ни ца” из ве де на је у пе -
так, 22. ју на, у До му кул ту ре,
а у не де љу, 24. ју на, у спорт -
ској ха ли је одр жан кон церт
КУД-а „Вељ ко Вла хо вић”.

Омо љи ца: Фир ма „Хи дро вод”
тре ћи пут је по пра вља ла пре -
ла зе ис пред при ват них по се -
да оште ће них на кон ко па ња
ка на ли за ци је. По ла зни ци шко -
ле пе ца ња УСР-а „Ша ран” у
не де љу, 24. ју на, про ве ли су
дан у при ро ди Ива но вач ке аде.

Стар че во: На са стан ку ме сне
скуп шти не одр жа ном у че твр -
так, 28. ју на, пред ста вљен је ела -
бо рат но вог му зе ја Стар че ва, у
ко јем нај зна чај ни је ме сто тре -
ба да за у зму по став ке у ве зи с
пе ри о дом нео ли та и Ба нат ске
вој не гра ни це. Том при ли ком
би ће фор ми ран тим за пред -
сто је ће „Да не дру же ња”. Но ва
га ра жна рас про да ја на про гра -
му је у не де љу, 1. ју ла, од 18 до
22 са та, на Тр гу нео ли та.

Петак, 29. јун 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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СЕ О СКЕ БИ БЛИ О ТЕ КЕ – КА ЧА РЕ ВО (1)

На ау то бу ском 
ста ја ли шту не дав но
осва нуо жи во пи сан 
и еду ка ти ван ко лаж

По след њих ме се ци До лов ци су
се озбиљ но по све ти ли улеп ша -
ва њу цен тра свог ме ста, пре све -
га пла тоа ис пред ло кал ног До -
ма кул ту ре, ко ји је уре ђи ван у
две фа зе. На кон успе шно оба -
вље ног по ступ ка јав не на бав ке
и из бо ра нај по вољ ни јег из во -
ђа ча за по че то је с тим, пре све -
га у естет ском сми слу зна чај -
ним по слом, а ни је зго рег на -
по ме ну ти да је у ме ђу вре ме ну
омла ди на из се ла, у са деј ству с
Ме сном за јед ни цом и ко му нал -
ним пред у зе ћем, во лон тер ски
уре ђи ва ла глав ни део се ла.

По за вр шет ку по пло ча ва ња
по ме ну тог пла тоа на том ме -
сту је по ста вље но два на ест но -
вих клу па за се де ње и пет ме -
тал них (укра сних) кан ти за сме -
ће. С дру ге стра не, за се ја на је
тра ва на зе мља ним по вр ши на -
ма пар ка и по са ђе но цве ће у
бе тон ским жар ди ње ра ма.

СЕЛО

КРЕ А ТИВ НО УЛЕП ША ВА ЊЕ ЦЕН ТРА ДО ЛО ВА

ШИ РО КО ЈЕ ЛИ ШЋЕ ОР’О ВО

И лич ни ре сур си у слу жби уве ћа ња 
књи жног фон да

Страну припремио

Јордан
Филиповић

КОН ЦЕРТ КЛА СИЧ НЕ МУ ЗИ КЕ 

У НО ВОМ СЕ ЛУ

„Ани ма то” бри љи рао

Ипак, мо жда и нај ве ће (при -
јат но) из не на ђе ње за гра ђа не
До ло ва је сте оно што што се
до го ди ло у су бо ту, 23. ју на, ка -
да је за мно ге нео че ки ва но на
ку ћи ци ау то бу ског ста ја ли шта
осва нуо жи во пи сан фо то-ко -
лаж. Ова упа дљи ва сли ка на
ко јој се на ла зи ар хи тек ту ра зна -
ме ни тих јав них обје ка та у се -
лу де ло је Вла ди це Ђор ђе ви ћа,
ше зде се то го ди шњег мул ти у -

мет ни ка из До ло ва, ду го го ди -
шњег де лат ни ка у кул ту ри, там -
бу ра ша, рок му зи ча ра, фо то -
гра фа, ди зај не ра...

На тој кре а ци ји при ка за не
су све три се о ске цр кве по -
све ће не Пре но су мо шти ју Све -
тог Ни ко ла ја, као и згра да Ме -
сне за јед ни це „Ми та Ву ко са -
вљев”, у ко јој су пре мно го
вре ме на де ца по ха ђа ла ни же
раз ре де. Ту је и обје кат не ка -

да шње оп шти не и зе мљо рад -
нич ке за дру ге, па спо ме ни ци
До лов ци ма стра да лим у Пр -
вом свет ском ра ту и па лим
бор ци ма На род но о сло бо ди -
лач ке бор бе, а на по слет ку и
че сма под на зи вом „Мо ра ва”,
ко ја се на ла зи у де лу се ла „до -
ли на”.

Овај ко лаж по ста вљен је на
ини ци ја ти ву Ме сне за јед ни це
и ње ног пред сед ни ка Дра го -
сла ва Гли го ри је ва, док је за
пра ће ње ре а ли за ци је био за ду -
жен ди рек тор До ма кул ту ре
Ми ро слав Пр вуљ.

– Циљ нам је био да овим
ле пим де та љем апе лу је мо на
су гра ђа не да чу ва ју и уна пре -
ђу ју оно што има ју. Због то га
смо се од лу чи ли да ко лаж
има две сим бо лич не по ру ке
у том ду ху, па на вр ху сли ке
сто ји стих из на род не пе сме:
„Ши ро ко је ли шће ор’о во, нај -
леп ше је се ло До ло во”, а ис -
под, што је и ло гич но: „Чу -
вај мо на ше До ло во” – на во ди
Пр вуљ.

Све у све му, по зи ти ван при -
мер ко ји мно ги тре ба да сле де.

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

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

Пр ва би бли о те ка ко ју смо по -
се ти ли је она у Ка ча ре ву. Та мо
су нас до че ка ле ди рек тор ка До -
ма кул ту ре Не ве на Спре мо и
књи жни чар ка Ра дој ка Ста ној -
ко вић, ко је као јед ну од го ру -
ћих по тре ба ис ти чу фи зич ко
уре ђе ње про сто ра. Та ко би, по -
ред оста лог, та мо тре ба ло по -
ста ви ти но ве по ли це и ра чу на -
ре, а ин те ре сант но је да је ди -
рек тор ка са ма ура ди ла идеј но
ре ше ње, јер је, ка ко ка же, лак -
ше об ја сни ти шта се хо ће сли -
ка ма не го ре чи ма.

– Уо чи ли смо да све ви ше
де це тра жи не ке ин фор ма ци је
с ин тер не та, јер код ку ће не -
ма ју ра чу на ре. Кад год има мо

вре ме на, ми им то про на ђе мо
и од штам па мо, чи ме им по -
ма же мо при ли ком уче ња. Због
то га нам се у по след ње вре ме
по ја вљу је све ве ћи број осно -
ва ца, па и сред њо шко ла ца, ко -
ји чак ни су ни зна ли да ов де
мо гу да из нај ме књи гу, а ову
згра ду су ве зи ва ли ис кљу чи во
за Ме сну за јед ни цу, не слу те -
ћи да је ту и Дом кул ту ре. За то
смо ре ши ли да их ма кар и на
ова кав на чин при ву че мо, па
док че ка ју не ку ин фор ма ци ју,

обич но узму и не ку књи гу –
ка же Не ве на Спре мо.

И то је је дан од раз ло га што
кроз би бли о те ку сва ко днев но
про де фи лу је со ли дан број љу -
ди с ра зним зах те ви ма.

– У по след ње вре ме нам до -
ла зе же не до ма ћи це, ко је су,
бу ду ћи да им кла сич на књи -
жев ност ни је пре те ра но ин те -
ре сант на, тра жи ле не што при -
клад но њи хо вим по тре ба ма, по -
пут ак ту ел не бе ле три сти ке. И
ка ко смо им иза шли у су срет,

књи ге иду из ру ке у ру ку – на -
во ди ди рек тор ка.

Као гест за при мер по све ће -
но сти тре ба ис та ћи и то да по -
ме ну те за по сле не у ка ча ре вач -
ком До му кул ту ре ни су ште де -
ле ни свој но вац и дру ге ре сур -
се за по тре бе обо га ћи ва ња књи -
жног фон да, ко ји пре ма ре чи -
ма књи жни чар ке Ра дој ке Ста -
ној ко вић бро ји око шест и по
хи ља да књи га, од но сно до осам
хи ља да по ин вен та ру.

– Днев но из да мо по шест-
се дам књи га, што у ово вре ме
ни је ма ло. Но нео п ход но је об -
на вља ти књи жни фонд, али од
над ле жних ин сти ту ци ја ду го
ни шта ни је сти за ло за ту на -
ме ну, ка да смо не дав но до би -
ли ма ло нов ца за на бав ку од -
ре ђе ног бро ја на сло ва. С тим у
ве зи, мо рам да на по ме нем да
нас је пре из ве сног вре ме на
по се ти ла де ле га ци ја из Ма ке -
до ни је и по кло ни ла нам со ли -
дан број књи га на њи хо вом је -
зи ку, што ће нам до бро до ћи
ако се зна да у Ка ча ре ву жи ви
мно го љу ди по ре клом из те зе -
мље – ис ти че књи жни чар ка.

На пи та ње ка ко про во де нај то пли је го -
ди шње до ба у свом ме сту, нај че шћи од -
го вор на су мич но ода бра них Ива нов ча на
био је да од ла зе на ду нав ску пла жу на до -
мак се ла.

Јед на од њих је и Те о до ра Ка ла пиш
(18), свр ше на сред њо школ ка, ко ја мал -
те не сва ки вре ли дан про во ди с дру штвом
на по пу лар ној Ива но вач кој ади, то јест

на јед ној по лу ди вљој ду нав ској пла жи, уз
на по ме ну да при ли ком ку па ња на тој ве -
ли кој ре ци увек тре ба би ти мак си мал но
опре зан. По ред то га, у оп ти ца ју су и град
или ко вин ско је зе ро. Ње на се стра Ле он -
ти на Ле чеи (20) из Пан че ва, ко ја се спре -
ма да упи ше ви шу ме ди цин ску шко лу,
то ком ле та ре дов но до ла зи у Ива но во и
на сли чан на чин про во ди вре ме, а до да је
и то да уве че про ше та ју по се лу и евен ту -

ал но по пи ју не ко осве жа ва ју ће пи ће, док
је у се лу нај ин те ре сант ни је 15. ав гу ста за
кир вај, то јест Ве ли ку Го спо ји ну.

Ана Фи шер (61) ак тив на је и то ком
нај то пли јег го ди шњег до ба у удру же њу
„Бо наз Шан дор”, чи ја је пот пред сед ни ца,
и ис ти че да је та да нај леп ше, пре све га
за то што има мно го за ни мљи вих ма ни -
фе ста ци ја и у њи хо вом се лу, али и у дру -
гим ме сти ма. Ка да не ма по ме ну тих ак -
тив но сти, ова пен зи о нер ка вре ме про во -
ди уз кућ не по сло ве, об ра ђи ва ње ба шти -
це и од ма ра њем у хла ду сво је по ма ло
ста ре, али од лич но изо ло ва не ку ће, па јој
кли ма-уре ђај ни је по тре бан. Ве ра Че ке
(57), до ма ћи ца, че сто иде на ку па ње с
по ро ди цом, а по ред Пан че ва или Бе о гра -
да, нај че шће од ла зи на по ме ну ти Ду нав,
иа ко на гла ша ва да је та мо шња пла жа
при лич но за му ље на, да ку па чи че сто оста -

вља ју не ред, а и при лаз је ве о ма лош, па
би то што хит ни је тре ба ло по пра ви ти. Са
сед мо го ди шњом уну ком Ми о ном она про -
ше та до окол них ру ка ва ца на „пик ник” и
ис ти че да је ов де но ћу при јат но све же, па
мо же ле по да се спа ва.

Ђу ри Ба лог (24), фуд ба лер до ма ће
„Стре ле”, ка да не ма оба ве зе, та ко ђе је
углав ном на Ду на ву, што му се ве о ма

до па да, а у се лу се нај бо ље осе ћа то ком
ма ни фе ста ци ја по пут фе сти ва ла хар мо -
ни ке или так ми че ња у ку ва њу ри бље чор -
бе, док „обич ним” да ни ма по се ти ло кал -
ни ка фић. Он по не кад оде и до „шпи ца”,
оми ље ног ме ста за пе ца ње, где ма хом
тр за ју ба бу шке, а на тр чи и по не ки ша -
ран. Ње гов дру гар и вр шњак Са ша Да -
мја нов (24), ко ји ина че ра ди као ку вар у
ино стран ству, у сво је Ива но во оба ве зно
до ла зи ле ти по три-че ти ри пу та, а тем -
пи ра да то бу де ка да је се о ска сла ва, сре -
ди ном ав гу ста. Овај Ива нов ча нин на при -
вре ме ном ра ду у Сло ве ни ји та ко ђе је љу -
би тељ пе ца ња и, по ред не из бе жне ба бу -
шке, во ли да иде и у лов на со ма.

КА КО ПРО ВО ДИ ТЕ ЛЕ ТО У ИВА НО ВУ?

Све се вр ти око Ду на ва

Леонтина и Теодора

Ана и Вера

Ђури и Саша



Гру па од де вет мла дих Пан -
чев ки и Пан че ва ца бо ра ви ла
је у Бер ли ну од 1. до 11. ју на, у
ор га ни за ци ји удру же ња „На -
ран џа сти”. Они су са сво јим
вр шња ци ма из Не мач ке, Изра -
е ла, Пор ту га ли је, Бо сне и Хер -
це го ви не и Ита ли је уче ство ва -
ли у на став ку ме ђу на род ног
про јек та „Music for Human
Rights III”.

Овај про је кат, ко ји пан че -
вач ки „На ран џа сти” ор га ни зу -
ју са сво јим ме ђу на род ним
парт не ри ма, за почет је 2015.
го ди не и осми шљен је као ин -
тер на ци о нал но кре а тив но оку -
пља ње мла дих му зи ча ра, фо -
то гра фа, жур на ли ста и ви део-
ар ти ста. За да так му зи ча ра,

по ме ша них и по де ље них у
бен до ве, је сте да на за да те те -
ме ко је се ба ве про мо ци јом и
за шти том људ ских пра ва (ин -
тер кул ту рал на са рад ња, сло -
бо да у умет но сти, ме ђу ре ли -
гиј ско раз у ме ва ње, ин клу зи -
ја мар ги на ли зо ва них гру па и
слич но) кре и ра ју и осми сле
ори ги нал не ком по зи ци је, док
је по сао оста лих уче сни ка да
у ви ду ме ди ја ти ма за бе ле же
чи тав про цес и да га за јед но
са за вр шним ре зул та том про -
мо ви шу пу тем са вре ме них ви -
до ва ко му ни ка ци је („Ју тјуб”,
„Ин ста грам”) ка ко би био до -
сту пан јав но сти.

За вр шни до га ђај про јек та де -
сио се у окви ру фе сти ва ла „Re-
spekt und Neugier” („По што ва -
ње и ра до зна лост”), ко ји је ор -
га ни зо ван у Бер ли ну као део
про сла ве два де сет пет го ди на
по сто ја ња омла дин ске ор га ни -
за ци је „Ро тер ба ум”, ко ја је и
во де ћи парт нер у про јек ту „Mu-

sic for Human Rights”. Пр вог да -
на фе сти ва ла бен до ви ко ји уче -
ству ју у про јек ту до би ли су мо -
гућ ност да отво ре фе сти вал и
да пред пу бли ком пред ста ве сво -
је но во на ста ле ком по зи ци је.

У овој, упра во за вр ше ној фа -
зи про јек та пан че вач ку еки пу
су чи ни ли мла ди му зи ча ри из
до ма ћег бен да „Рам па”, ко ји
су, по ред за јед нич ког на сту -
па са оста лим му зи ча ри ма у
бен до ви ма спе ци јал но са ста -
вље ним за овај про је кат, има -
ли је дин стве ну при ли ку да за -
тво ре фе сти вал „Respekt und
Neugier” сво јим пр вим ино -
стра ним на сту пом, ка да су из -
во ди ли сво је ау тор ске ком по -
зи ци је.

Про је кат „Music for Human
Rights III” на ста вља се у дру -
гој по ло ви ни ав гу ста, ка да ће
се сви уче сни ци по но во оку -
пи ти у Пан че ву да на ста ве кре -
а тив ни рад на уоб ли ча ва њу но -
вих ком по зи ци ја. За вр шна пре -
зен та ци ја ове фа зе про јек та би -
ће у окви ру фе сти ва ла „Free-
dom Art” До ма омла ди не Пан -
че во.

Про је кат фи нан си ра ЕУ про -
грам „Ера змус +”.

У Пан че ву је 22. и 23. ју на одр -
жан де се ти Ме ђу на род ни фе -
сти вал фол клор них ан сам ба ла
„Пан че во – град игре”.

Фе сти вал ске ак тив но сти су
по че ле у пе так, 22. ју на, отва -
ра њем из ло жбе фо то гра фи ја
„На род не но шње Ба на та” из
збир ке КУД-а „Стан ко Па у но -
вић НИ С–РНП”, ко је су по ста -
вље не у га ле ри ји на спра ту До -
ма омла ди не Пан че во. При ка -
за не су фо то гра фи је град ских
и се о ских ко сти ма на род них
но шњи из Ба на та овог фол -
клор ног ан сам бла са сце на ши -
ром Ср би је. По ред ори ги нал -
них де ло ва на род не но шње: ка -
па зла та ра, џе га, сре бр них то -
ка, опле ћа ка, опа на ка..., при -
ка за не су и ре кон струк ци је, на -
ста ле на осно ву фо то гра фи ја и
пред ме та из збир ки Ет но граф -
ског му зе ја у Бе о гра ду и На -
род ног му зе ја у Пан че ву. Из -
ло жбу и фе сти вал је зва нич но
отво рио Ми лен ко Чуч ко вић,
члан Град ског ве ћа Пан че ва.
Он је том при ли ком по здра -
вио чла но ве деч јег ан сам бла
ви ших раз ре да, ко ји су у про -

те клој школ ској го ди ни гра ду
Пан че ву до не ли пр ва ме ста и
злат не пла ке те с По кра јин ског
и Ре пу блич ког так ми че ња деч -
јих фол клор них ан сам ба ла. Из -
ло жба ће би ти отво ре на до кра -
ја сеп тем бра.

У ве чер њим ча со ви ма у дво -
ра ни До ма Вој ске Ср би је у Пан -
че ву одр жан је кон церт фол -
клор них ан сам ба ла на ком су
уче ство ва ли до ма ћи ни – чла -
но ви КУД-а „Стан ко Па у но вић
НИ С–РНП”: фол клор но за ба -
ви ште, шко ла фол кло ра, из дво -
је на оде ље ња при ОШ „Све ти
Са ва” и ОШ „Ми ро слав Ан тић”,

при прем на гру па ни жих раз -
ре да, при прем на гру па ви ших
раз ре да, деч ја из вор на гру па,
деч ји ан самбл ни жих раз ре да,
деч ји ан самбл ви ших раз ре да,
сви ра чи на тра ди ци о нал ним
ин стру мен ти ма, на род ни ор ке -
стар, там бу ра шки ор ке стар и
омла дин ски ан самбл, као и го -
сти: КУД „Ми лош Ку прес” Ко -
жу хе (Ре пу бли ка Срп ска) и деч -
ји ан самбл Удру же ња Ру са и
по то ма ка „Ро ма шка” Пан че во.

Дру гог да на фе сти ва ла, 23.
ју на, одр жан је кон церт фол -
клор них ан сам ба ла у дво ра ни
Кул тур ног цен тра Пан че ва. Уче -

сни ке у про гра му по здра ви ла
је Та ња Бо жић, чла ни ца Град -
ског ве ћа Пан че ва. Она је том
при ли ком ука за ла на зна чај
ова квих су сре та мла дих чу ва -
ра тра ди ци о нал ног на род ног
ства ра ла штва. На сту пи ли су
КУД „Ми лош Ку прес” Ко жу хе
(Ре пу бли ка Срп ска), Цен тар за
очу ва ње тра ди ци је и кул ту ре
„Тер мо е лек тра не Ни ко ла Те -
сла” Обре но вац, Цен тар за кул -
ту ру „Вељ ко Ду го ше вић” Ку -
че во и КУД „Стан ко Па у но вић
НИ С–РНП”.

То ком дво днев них де ша ва -
ња пу бли ка је има ла при ли ку
да упо зна ра зно вр сно играч ко
на сле ђе кра је ва из ко јих су до -
шли уче сни ци ово го ди шњег
фе сти ва ла. Уче сни ци фе сти ва -
ла би ли су сме ште ни у по ро -
ди ца ма до ма ћи на, чла но ва
КУД-а „Стан ко Па у но вић НИС–
РНП”.

Фе сти вал си фи нан сиј ски по -
др жа ли Град Пан че во и НИС
„Га спром њефт”, док су тех нич -
ку по др шку пру жи ли Дом Вој -
ске Ср би је у Пан че ву, Кул ту р -
ни цен тар и Дом омла ди не.

Ана Сви лар, 

кон сул тант за аграр 

и за шти ту жи вот не сре ди не

ФИЛМ: По ред то га што обо -
жа вам му зи ку из фил ма „Eat,
Pray, Love” из 2010. го ди не,
сма трам да је то де ло истин -
ска при ча о вред но сти ма у
жи во ту, та ко да га по гле дам
у про се ку јед ном у две го -
ди не, он да ка да осе ћам не -
си гур ност или не за до вољ -
ство. Уко ли ко ваш мир тр -
пи због не ми ра, вре ме је да
тра жи те но ве рав но те же.
Филм је пре пун фан та стич -
них сни ма ка из Ита ли је, Ин -
ди је и са Ба ли ја, та ко да ако
га гле да те у до број ре зо лу -
ци ји, има те пот пун ути сак
про сто ра у ком је сни ман.
Оми ље ни део фил ма је не -
где на 1:59,18. Див на при ча
о уну тра шњим бор ба ма ко је
сви во ди мо, на ла же њу се бе,
на ла же њу дру гих... Увек се
истим ин тен зи те том ра ду -
јем овом фил му.

КЊИ ГА: То пла пре по ру ка за
„Спут њик љу бав” Ха ру ки ја
Му ра ка ми ја, већ дав но при -
зна тог пи сца ко ји људ ску че -
жњу на па пи ру ожи ви та ко
сна жно да се го то во сви по -
и сто ве ћу је мо с при ча ма ње -
го вих ро ма на. Вре мен ски
оквир ове при че је вр ло ле -
по укло пљен у та да шња де -
ша ва ња у све ту, што по себ -
но во лим. Ја сам ове не де ље
при кра ју овог ро ма на. Али
оно што бих из дво ји ла као
спе ци јал ну пре по ру ку, је сте
књи га „Ја сам Ста ша” Ста -
ше Вук, ко ја је у мо ју би -
бли о те ку до шла про шлог ле -
та. Књи га је пот пу но ау тен -
тич на при ча, пи са на у фор -
ми днев ни ка, о свим днев -
ним де ша ва њи ма јед не по -
себ не мла де же не, са свим

не до у ми ца ма и за кључ ци ма
ко је жи вот до но си. Имам и
по се бан део у овој књи зи, то
је при ча ко ја је под да ту -
мом 17. мај 2016, ци ти рам:
„Пе сник ка же: и ти си не ко -
ме мо ре. И да ти је не ко мо -
ре... Да ни ма ми та ре че ни -
ца не из ла зи из гла ве. За -
ми сли. Да си не ко ме мо ре.
И да ти је не ко мо ре. Ја сно
је као дан – љу бав не ка је
та ква или не ка је не ма”.

МУ ЗИ КА: Ме ђу сво ји ма сам
по зна та као не ко ко не по -
шту је жан ро ве и не кре ће
се у окви ру та квих де фи ни -
ци ја. Му зи ку де лим на ону
ко ја ми се сви ђа и ону ко ја
ми се не сви ђа. Та ко ђе, не
мо гу да из дво јим оно што
ми је оми ље но и по шту јем
лајв из вед бе. Овом при ли -
ком вам от кри вам сво ју
плеј ли сту ко ја ми је оми -
ље на већ не ко вре ме: „Ју -
ре ћи љу бав” („Го ри бор”), „To
Be by Your Side” (Nick Ca-
ve), „In a Manner of Spe-
sking” („Nouvelle Vague”),
„You Make It Easy” („Air”),
„Heartbeats” (Jose Gonzalez),
„Magnet” („Urban & 4”), „Она
лу до па ти” („Пси хо мо до
поп), „Љу бав се не тр жи”
(„Вје шти це”) и „So Good”
(Nao vs. A. K. Paul).

КУЛТУРА
Петак, 29. јун 2018.
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ПО ЧИ ЊЕ „КУЛ ТУР НО ЛЕ ТО”

ПРЕД СТА ВЕ, МУ ЗИ КА, КЊИ ЖЕВ НЕ ВЕ ЧЕ РИ
Улаз на све до га ђа је
бес пла тан

Град Пан че во је и ове го ди не
из дво јио 1.100.000 ди на ра за
ма ни фе ста ци ју „Кул тур но ле -
то”, у окви ру ко је ће се одр жа -
ва ти про гра ми то ком ју ла и ав -
гу ста.

У дво ри шту На род ног му зе -
ја пу бли ка ће има ти при ли ку
да по гле да по зо ри шне пред -
ста ве ма њег фор ма та, у Град -
ској би бли о те ци би ће ор га ни -
зо ва ни књи жев ни су сре ти, а на
пла тоу ис пред Кул тур ног цен -
тра и на лет њој сце ни До ма
омла ди не одр жа ва ће се кон -
цер ти.

Лет њи про грам ће отво ри ти
пред ста ва „Се стре Дан гу бић”,
ко ја ће би ти из ве де на у су бо ту,
30. ју на, од 21 сат, у дво ри шту
На род ног му зе ја. У пи та њу је
пред ста ва ама тер ске по зо ри -
шне тру пе Ге рон то ло шког цен -
тра и Клу ба за од ра сла ли ца, у
ре жи ји Алек сан дре Ми ло са вље -
вић. Већ 1. ју ла би ће одр жа на
ра ди о ни ца за де цу и од ра сле
под на зи вом „Па пир, исто ри ја,
еко ло ги ја, кре а тив ност”. У дво -
ри шту На род ног му зе ја то ком
ле та би ће одр жа но још не ко -
ли ко пред ста ва, ко је ће мо бла -
го вре ме но на ја ви ти.

У Град ској би бли о те ци ће се
про грам одр жа ва ти сва ке сре де,

Је ди, мо ли, во ли

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 
Мирјана Марић

Величковић

„Рам па”. Оста так број них де -
ша ва ња до сту пан је на сај ту и
зва нич ној „Феј сбук” стра ни ци
те уста но ве. Кул тур ни цен тар
има ће чак че тр на ест до га ђа ја,
а пр ви ће би ти већ 4. ју ла, од
19 са ти, ка да ће би ти одр жан
кон церт Ма ри је Ти мо ти је вић
на кла ви ру. У овом ме се цу љу -
би те љи фил ма ће мо ћи да по -
гле да ју и ре ви ју „ПАН фил ма”
из фун ду са Кул тур ног цен тра,
ко ја ће би ти одр жа на 9. ју ла,

од 21 сат, у згра ди Ли ков не ко -
ло ни је у Де ли блат ској пе шча -
ри. Ин фор ма ци је о оста лим
про гра ми ма би ће до ступ не на
сај ту те уста но ве.

Пр ви пут „Кул тур ном ле ту”
се при дру жи ла и Ту ри стич ка
ор га ни за ци ја Пан че во, ко ја ће
би ти парт нер у ре а ли за ци ји ма -
ни фе ста ци је „Да ни сун цо кре -
та” (7. ју ла), мо то-ску па (20.
ју ла) и на сту па „Ха ос ани ма -
то ра” (15. ју ла).

од 19.30, то ком ав гу ста. Би ће при -
ре ђе не про мо ци је ро ма на „Хе ле -
на или о не ми ру” Мир ја не Ми -
тро вић, „Те му ра” Еве Рас, „Од у -
ста ја ње” Је ле не Лен голд и „Со -
лун ска 28” Др Не ле та Ка рај ли ћа.

Дом омла ди не за по чи ње лет -
њи про грам 6. ју ла, од 20 са ти,
из ло жбом „Цр те жи и ра до ви на
па пи ру” Алек сан дра Вељ ко ви -
ћа, у окви ру ко је ће сви ра ти и
мла ди пан че вач ки ау тор ски бен -
до ви „Не ста шни”, „Су пер е го” и

Културни телекс
Пред ста ве
Су бо та, 30. јун, 21 сат, дво ри ште На род ног му зе ја: пред ста -
ва „Се стре Дан гу бић”.

Му зи ка
Су бо та, 30. јун, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон церт
КУД-а „Абра ше вић” Пан че во.

Су бо та, 30. јун, 21 сат, фо а је Кул тур ног цен тра: ве че сал се.

Не де ља, 1. јул, 18 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пе де сет
пе та Зон ска смо тра му зич ко-фол клор ног ства ра ла штва од -
ра слих ју жног Ба на та.

Те мат ски про грам
Пе так, 29. јун, 18 са ти, дво ри ште На род ног му зе ја: пред ста -
вља ње књи ге „Не ви дљи ва” Све тла не Ја го дић.

Пе так, 29. јун, 19 са ти, Град ска би бли о те ка: пре ми је ра фил -
ма Ду ша на Ми лој ко ва „Би ци клом: Фран цу ска, Швај цар ска,
Ита ли ја”.

МЕ ЂУ НА РОД НИ ФЕ СТИ ВАЛ ФОЛ КЛОР НИХ АН САМ БА ЛА

Пан че во – град игре

ПЕ ДЕ СЕТ ПЕ ТА СМО ТРА МУ ЗИЧ КО-
-ФОЛ КЛОР НОГ СТВА РА ЛА ШТВА

Пре ко шестсто уче сни ка
из ју жног Ба на та

На пе де сет пе тој Зон ској смо -
три му зич ко-фол клор ног ства -
ра ла штва од ра слих ју жног Ба -
на та, ко ја ће би ти одр жа на 1.
ју ла у дво ра ни Кул тур ног цен -
тра Пан че ва, пред ста ви ће се
око шестсто уче сни ка из оп -
шти на: Ко вин, Ко ва чи ца, Али -
бу нар, Вр шац и Пан че во.

У ка те го ри ји из вор ног на -
род ног ства ра ла штва сво ја
уме ћа пре зен то ва ће че тр на -
ест из вор них пе вач ких и
играч ких гру па с тра ди ци о -
нал ним пе сма ма и игра ма, а
у ка те го ри ји ко ре о гра фи са -
ног фол кло ра би ће де вет фол -

клор них ан сам ба ла. У про -
гра ми ма ду жи не око два де -
сет ми ну та би ће пред ста вље -
не ста ре и но ве ко ре о гра фи -
је, а на сту пе на род них ор ке -
ста ра чи ни ће при год не ме -
ло ди је и ин тер пре та ци је на -
род них пе са ма.

На сту пе свих уче сни ка, ис -
пред Са ве за ама те ра Вој во -
ди не, пра ти ће се лек тор ка Да -
ја на Ко стић, а нај бо љи са ове
смо тре пред ста вља ће ју жни
Ба нат на по кра јин ским ма -
ни фе ста ци ја ма ко је ће би ти
одр жа не у сеп тем бру и ок то -
бру у Вр ба су и Ру ми.

МЛА ДИ ПАН ЧЕВ ЦИ ПО НО ВО У БЕР ЛИ НУ

На ста вак ин тер кул ту рал не са рад ње



ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА (еритроцити,  хемоглобин,  

леукоцити и тромбоцити) и гвожђе

Цена: 350 динара 

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА CRP

Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 
FT4- цена: 450 динара, FT3 - цена: 450 динара, 

TSH - цена: 450 динара

ПАКЕТ 6 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 
T3 - цена: 400 динара, T4- цена: 400 динара

ПАКЕТ 7 

• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА 
Цена: 100 динара

Петак, 29. јун 2018.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈE У ЈУНУ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

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

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

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

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

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

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

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

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА ОД МАЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”
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ОПЕЛ кор са 1.4, 64.000,
бен зин, 2010, пр ви вла -
сник, зе дер. 
060/017-10-75. 
(262116)

ОПЕЛ астра Г, 1999, 55
кв, бен зин, ре ги стро ван
до ма ја. 331-586,
063/805-74-60. 
(262153)

ФИ ЈАТ пун то, 16 вен ти -
ла, ре ги стро ван.
069/745-569. (262139)

ПРО ДА ЈЕМ за ста ву 100,
2004. го ди ште. 062/386-
532. (262167)

ПРО ДА ЈЕМ ок та ви ју 1.9
ТДИ, 2008, вла сник, ни -
је ре ги стро ван. 065/610-
45-67. (262171)

OPEL ASTRA „H”, 2004.
го ди ште, ни је ре ги стро -
ван, 1.7 ди зел, у од лич -
ном ста њу, зва ти по сле
18 са ти. 065/611-71-11.
(262173)

ПУН ТО 1.2, 2002, ме та -
лик сив, кли ма, од ли чан,
га ра жи ран, вла сник.
064/142-55-93. (262183)

ДА ЧИ ЈА сан де ро, 2009.
го ди ште, ре ги стро ван,
2.700 евра. Тел.
063/818-75-44. (262210)

ПО ЛО 1.4, 2000. го ди -
ште, 1390, ре ги стро ван,
44, у од лич ном ста њу.
063/837-48-34. (262222)

ФИ ЈАТ пун то 2001, 550
евра, ди зел, 1.9, не ре ги -
стро ван, ра дио, ку ка.
061/303-30-44 (242268)

ПРО ДА ЈЕМ фи јат кро -
ма, 1989. го ди ште, плин
атест, 450 евра, ре ги -
стро ван. 063/892-08-25.
(262275)

МЕР ЦЕ ДЕС Ц 180, 2002,
ку пе, фул опре ма, мо же
за ме на. 064/130-36-02.
(262231)

ФОЛ КСВА ГЕН фокс,
1.2, 2005, фул опре ма,
102.000 км, вла сник.
064/587-50-24. (262231)

ПУН ТО 3, 1.2, 8 В, 2009,
пе то ра вра та, ате сти ран
плин, 126.000 км.
064/587-50-24. (262231)

ФИ ЈАТ се и ћен то 1.1,
2002, ван, ре ги стро ван,
вла сник. 064/587-50-24.
(262231)

РО ВЕР 45, 2004, тур бо
ди зел, 1.650 евра, мо же
за ме на за ве ћи.
062/185-86-73. (261924)

ГОЛФ 5, 2.0 ди зел, 2005.
го ди ште, од ли чан, 4.200
евра. 062/303-304,
062/504-504. (262290)

КЛИО ди зел 2004, 5 В,
на име, мо же за ме на.
064/158-15-90. (262317)

ПЕ ЖО пик-ап, 2002. 1.9
ди зел, мо же за ме на.
064/158-15-90. (262317)

КАМП-ПРИ КО ЛИ ЦА
адриа, са тен дом, пр ви
вла сник. Зва ти по сле 14
са ти. Тел. 066/408-426.
(262329)

РЕ НО ме ган 1.250 евра,
2002. го ди ште, тек ре ги -
стро ван, ате сти ран
плин, кли ма. 061/200-
73-09. (262325)

ФОРД фи је ста 1992. го -
ди ште, без ула га ња про -
да јем/ме њам за ау то са
пе то ра вра та. 066/249-
947. (262347)

КЛИО 1.5 ДЦИ, 2011,
ре ги стро ван, 3 В, кли ма,
3.800 евра. 063/264-
408. (262336)

МЕР ЦЕ ДЕС Ц 200, 2009,
за ме на за стан уз мо ју
до пла ту. 064/199-43-42.
(262397)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ от куп
свих вр ста во зи ла, ка та -
ли за то ра, про да ја де ло -
ва, до ла зим на адре су.
069/203-00-44, 066/409-
991. (260599)

ОТ КУП во зи ла, ала та,
гво жђа, оста ло, про да ја
де ло ва, до ла зим на
адре су. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (260599)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у
би ло ком ста њу, 90 до
1.000 евра. 063/892-08-
25, 064/230-52-21.
(262275)

БЕ РАЧ змај 222, дво -
ред ни бун ке раш, ле ва -
тор, ду жна 9 м, при ко -
ли ца 5 то на, трак тор
ИМТ 560. 064/271-40-
87. (261904)

ПРО ДА ЈЕМ при ко ли цу
ЖТП Ки кин да, 4 то не.
064/015-33-98. (262120)

ТРАК ТОР СКА при ко ли -
ца „ду бра ва” 2.5 то не,
дво о со вин ска, ре ги стро -
ва на, очу ва на, ка бал,
ре зер вни то чак, 800
евра. Но во Се ло,
063/736-93-94. (261888)

ПРО ДА ЈЕМ укњи же ну
га ра жу на Ко те жу 2, на
углу код Пи ва ре.
060/017-10-75. (262116)

СВЕ ТОГ СА ВЕ 59, про -
да јем зи да ну га ра жу,
стру ја, ро ло-вра та, 14
м2, укњи же на. 063/449-
798. (262177)

ПРО ДА ЈЕМ зи да ну „Ра -
до ву” га ра жу, 15 м2, Ко -
теж 1, Мак си. 063/122-
55-22. (262322)

ПРО ДА ЈЕМ га ра жу у
цен тру (Ж. Зре ња ни на
16). 063/810-54-89.
(262344)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, про да јем
мон та жну га ра жу и рад -
ни сто у до бром ста њу.
064/834-63-25. (262394)

КИ НО ФИЛ МО ВЕ 8 мм,
16 мм, и све вр сте ви део
ка се та ква ли тет но пре -
сни ма вам на ДВД. 343-
563, 063/288-278.
(262127)

ПРО ДА ЈЕМ пра сад, мо -
гућ ност кла ња и пе че ња
– до ста ва. 063/314-454.
(СМС)

ОГРЕВ НО др во, бу ква,
ба грем, храст, бес пла -
тан пре воз, ме ре ње ку -
ћи. 065/501-56-51.
(259779)

СУ ДО-МА ШИ НА, веш-
ма ши на, нов тро крил ни
ор ман, дво сед, тро сед,
гар ни ту ре, гроф ле жај,
сто чи ћи, ду ше ци, ра зно.
Тел. 063/861-82-66.
(262334)

ПРЕ О СТА ЛО огрев но
др во пр ве кла се, пре воз
бес пла тан, це на до го -
вор. 064/528-86-42.
(259780)

КЛИК-КЛАК ле жа је ви,
но ви од 12.900. Из бор
ме бла по же љи.
060/600-14-52. (260823)

РАС ПРО ДА ЈА но вог на -
ме шта ја. Сто ли це од
1.900, сто ло ви од 4.500.
060/600-14-52. (260823)

ПРО ДА ЈЕМ по лов не те -
ле ви зо ре, по вољ но.
064/564-14-14. (261295)

ФО ТЕ ЉА на рас кла па ње
„хо пла”, Сим по, но ва,
75 евра. 062/297-005.
(262089)

ПРО ДА ЈЕМ ин ду стриј -
ску ма ши ну, три кон ца и
ма ши ну ба гат „ви шњас
елек тро ник”, це на до го -
вор. 069/426-26-46.
(262091)

ПРО ДА ЈЕМ ве ли ку по -
ро дич ну гроб ни цу на
Ста ром пра во слав ном
гро бљу. Тел. 346-262.
(262106)

ПРО ДА ЈЕМ по лу кон -
церт ни кла вир, ме тал на
кон струк ци ја, ра ри тет.
Тел. 346-262. (262106)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ.
062/873-62-98. (262107)

ТА пећ 3 кв, шпо рет
елек трич ни, ста рин ско
огле да ло, сто ста рин ски
+ 2 сто ли це, мој ца гар -
ни ту ру. 064/065-23-30.
(2621518

КА ЗАН за ра ки ју, ло жи -
шта, та бар ке, дна, лу ле,
ме ша чи. 331-586,
063/805-74-60. (262152)

ДВА гроб на ме ста на
Ка то лич ком, ја ма ха 125
ццм, мон тажђна га ра жа.
066/670-46-23. (262164)

ПРО ДА ЈЕМ ен дле ри цу
max, 4 кон ца, ис прав на,
390 евра. 064/235-06-
08. (262172)

УГА О НА гар ни ту ра, ви -
три на, сто ло ви, сто ли це,
сто ли ћи, ко мо да, ка уч,
гар ни ту ре. 065/353-07-
57. (262207)

СТИЛ СКИ гар де роб ни
ор ман и хар мо ни ка вра -
та, очу ва но и по вољ но.
013/320-528, 063/164-
61-56. (262216)

ПРО ДА ЈЕМ ме ша ли цу
за сточ ну хра ну са че ки -
ча рем. 064/357-81-50.
(262221)

ПРО ДА ЈЕМ: уга о ну гар -
ни ту ру од еко ко же, ТВ
фи липс, екран 57, два
те пи ха. Тел. 062/172-58-
97. (262247)

ПРО ДА ЈЕМ уга о ну гар -
ни ту ру, кре ве тац, зид ну
сли ку, кварц ну пећ.
064/058-51-49. 
(262252)

ШИ ВА ЋЕ ма ши не ен -
дле ри це, ште пе ри це, сто
за пе гла ње, мо же за ме -
на за ау то. 
064/158-15-90. 
(262317)

ПРО ДА ЈЕМ не ко ри шће -
ну то мо со ву пум пу за
за ли ва ње. 060/034-19-
58. (262266)

ТЕ РА СНЕ фо те ље, пе ца -
ро шке, пе гле но ве, шер -
пе рост фрај ком плет,
те пи хе. 064/955-51-85.
(262287)

ПРО ДА ЈЕМ ја ри ће, мо -
же и за кла ни, до но сим
ку ћи. Тел. 617-336 или
063/865-80-31. (262273)

ПРО ДА ЈЕМ за мр зи вач
вер ти кал ни, фри жи дер
ком би но ва ни, веш-ма -
ши ну – де ло ве. 064/129-
73-60. (262303)

ПРО ДА ЈЕМ по лов ни
фран цу ски ле жај, очу -
ван. 063/863-85-04.
(262312)

ПРО ДА ЈЕМ тр пе за риј -
ски сто и сто ли це, ма -
сив, по вољ но. Тел.
063/875-88-83. (262342)

СПА ВА ЋУ со бу, фран цу -
ски ле жај, 200 Х 190, 3
пла ка ра + чи ви лук, у
до бр ом ста њу, 350 евра
фик сно. 061/325-39-45. 

ПРО ДА ЈЕМ фри зер ску
опре му за два рад на ме -
ста. 064/004-52-30.
(262355)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и
оста ле ку хињ ске еле -
мен те, су до пе ра 3.000
ди на ра, но ва. 371-568,
063/773-45-91. (262369)

ПРО ДА ЈЕМ те сте ру стил
ЕМС 290 и ау то ма тик
ЕМ 3. 063/118-70-80.
(262388)

КАЈ СИ ЈА, бре сква, шљи -
ва за ра ки ју, пек мез,
про да јем. 061/142-23-
69. (262403)

ПРА СИ ЋИ и де те ли на
на про да ју. Ми ћа.
064/303-28-68. (4770)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе,
фри жи де ре, за мр зи ва -
че, веш-ма ши не и оста -
ли от пад. 063/101-11-
47, 064/158-44-10.
(261590)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме -
штај, плин ске бо це, ста -
ро гво жђе, ста ро пер је.
066/900-79-04. (262100)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме -
штај, ста ро пер је, гар ни -
ту ре, оста ло по кућ ство.
062/148-49-94.
(р/261804)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме -
штај, ста ро гво жђе, ТА
пе ћи и оста ло. 
066/900-79-04.
(р/261780)
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ПРО ДА ЈЕ се ба шта 6
ари. Но во се љан ски
пут. Тел. 063/865-80-
77. (262199)

ВИ КЕН ДИ ЦА 25 м2, са
објек том 150 м2, воћ -
ња ком, тро фа зном
стру јом, за вр ше ном
ле га ли за ци јом, ви -
кенд-на се ље До ло во.
063/760-49-87.
(262204)

ЗЕ МЉА на про да ју,
пр во срп ско по ље.
Тел. 060/334-33-01. 
(262217)

КУ ЋА на пет ари пла -
ца, Ца ра Ду ша на,
29.000 евра. 063/864-
09-85. (262228)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, 56 ари, ви кен ди -
ца, по моћ не про сто -
ри је, воћ њак, стру ја,в
ода, до пу та. 064/280-
60-53. (262241)

ПРО ДА ЈЕМ плац, гра -
ђе вин ски, 7.5 ари, во -
да, ка на ли за ци ја,с
тру ја, Ска дар ска, Ку -
де ља рац. 060/332-74-
04, 065/849-09-38.
(262261)

НА ПРО ДА ЈУ плац 18
ари, Ку де љар ски на -
сип. Тел. 064/961-75-
67. (262264)

ПО ВОЉ НО про да јем
75 ари гра ђе вин ског
зе мљи шта, по ред ас -
фал та, бли зу се вер не
ин ду стриј ске зо не.
060/034-19-58.
(262266)

КУ ЋА, Ба ња Вруј ци,
60 м2, 6 ари. Про да -
јем/ме њам. 064/955-
51-85. (262267)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ку ћа 95
м2, по друм, га ра жа,
шу па (огрев), 3 АРА.
064/407-73-77. (И)

КУ ЋА, Мар ги та, две
стам бе не је ди ни це, 3
ара пла ца, по вољ но.
Тел. 065/513-87-30. 

МИ СА, 280, ЕГ, од -
лич на, 70.000; Те сла,
три ета же, ЕГ, 80.000.
(338), „Јан ко вић”,
348-025. (262265)

ЈА БУ КА, дво соб на, 64
м2, 4 ара пла ца, чвр -
ста град ња, 21.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(262228)

СТАР ЧЕ ВО, 106 м2,
9,2 ара плац, на углу,
22.000, до го вор.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74. 
(262228)

ОМО ЉИ ЦА, плац 11.5
ари, за по чет обје кат,
га ра жа, стру ја, во да,
вла сник. 064/260-05-
34. (262289)

ОМО ЉИ ЦА, 65 м2, 6.5
ари, по моћ ни објек ти,
усе љи ва. 064/961-00-
70. (262291)

КОД На род не ба ште,
61 м2, 1.5 ар, ЕГ, до -
бра, 36.000. (49),
„Му станг”, 069/226-
66-58. 
(262300)

БА ВА НИ ШТАН СКИ,
до пу та, но ви ја, дво -
соб на, 60 м2, 13,5 ари,
22.500. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(262300)

БЛИ ЗИ НА цен тра,
спрат на, сре ђе на, две
стам бе не је ди ни це, 2
ара, 95.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (263001)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, мо -
же и ета жно, но ва
Ми са. 064/327-60-75.
(262298)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну
ку ћу, Мак си ма Гор -
ког, плац 3.8 ара.
063/301-360. (262306)

ПАН ЧЕ ВО, про да јем
стан/ку ћа, 67 м2,
укњи же на, вла сник.
061/295-40-40,
063/765-65-63.
(262307)

СТА РИ ЈА ку ћа код
На род не ба ште на
пла цу од 3,86 ара.
066/303-999. (262308)

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа у
Стар че ву, са 17 ари
пла ца. Тел. 066/870-
08-69. (46058)

ГРА ЂЕ ВИН СКИ пла -
це ви на про да ју,
укњи же ни, Стре ли ште.
064/119-04-31.
(262310)

ВОЋ ЊАК 15 ари, са
ви кен ди цом, на Ба ва -
ни штан ском пу ту,
дру ги ред, дру го не -
мач ко по ље. 064/368-
04-77. (262333)

МЕ ЊАМ/ПРО ДА ЈЕМ
плац и гар со ње ру за
стан у Пан че ву. Тел.
063/217-102. 
(262327)

ПРЕ СПАН СКА, 88 м2,
тро соб на на 4.85 ари
пла ца, два по моћ на
објек та, 33.000. „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(262343)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при зем -
на, 130 м2 + ло кал, 30
м2 на 7.3 ари пла ца,
29.000. „Пер фект”,
064/348-05-68.
(262343)

УЖИ ЦЕН ТАР, 130 м2,
5 ари, пре ле па ку ћа,
65.000. (679), „Трем
01”. 063/836-23-83.
(262348)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, но ва ку ћа, 5 ари,
усе љи ва, укњи же на,
26.,000. (679), „Трем
01”. 063/836-23-83.
(262348)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Омо љи ци, гре ја ње,
ба шта. 064/168-84-32.
(262357)

ПРО ДА ЈЕМ плац 40
ари са ку ћом на Ка ра -
у ли. Стру ја, во да. Тел.
064/205-53-32. 
(262370)

КУ ЋА, Стре ли ште, 70
м2, ве ли ка га ра жа, по -
моћ не 50 м2, плац
10.5 ари, мо гу ћа за -
ме на. До го вор.
066/351-808.
(262380)

ПРО ДА ЈЕМ усе љи ву
ку ћу у Ба нат ском Но -
вом Се лу. Зва ти уве че,
310-697. (262381)

БЕЗ ПО СРЕД НИ КА,
по вољ но, про да јем
стан на Те сли,  73 м2.
Тел. 064/175-63-14.
(СМС)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
на ду же, пот пун ком -
фор. 066/311-647.
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан,  Те сла, „Авив”, I,
ЦГ, те ра са. 062/112-
33-70. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве
на Ко те жу I и II , Те -
сли, Стре ли шту и ку ћу
у ши рем цен тру. „Ве -
сна два”, 066/937-00-
13 (СМС)

У СА МАЧ КОМ про да -
јем на ме ште ну гар со -
ње ру, IV спрат, 13.500
евра. 062/361-676. 

МИ СА, 66 м2 + дво ри -
ште 24.000; 34 м2,
14.400. 063/377-835.
(261326)

ТЕ СЛА: тро со бан, ЦГ,
IV спрат, 80 м2, те ра -
се, усе љив, вла сник.
013/331-079, 063/770-
45-55. (260945)

ПРО ДА ЈЕМ нов усе -
љив тро со бан стан, 57
м2, пре ко пу та „Ави -
ва”. 065/800-90-04.
(261734)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Ста ром Та ми шу, 38
м2. Тел. 062/815-76-
31. (261484)

ЦЕН ТАР, 68 м2, но во -
град ња, тро со бан, ЕГ,
стру ја, гас, пр ви
спрат, 43.000.
064/276-04-08.
(261454)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни
стан до ули це, Жар ка
Зре ња ни на, вла сник.
061/382-88-88.
(261612)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет -
но ре но ви ран стан у
цен тру, 54 м2.
063/354-429, 
065/933-33-24.
(261816)

ЦЕН ТАР, 68 м2, но во -
град ња, стар де вет го -
ди на, пар кет, ЦГ, гас-
стру ја, I спрат, 
Ули ца Мо ше 
Пи ја де. 
064/276-04-08.
(261841)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан стан у цен тру
Пан че ва. 060/505-54-
25. (262118)

ТЕ СЛА, тро со бан, 71
м2, IX спрат, ко си
кров, до го вор.
063/822-17-72.
(262135)

КОМ ФО РАН дво со -
бан стан, Ко теж 2, 65
м2, II спрат, лифт,
35.000 евра. 063/801-
56-63. (262157)

ПРО ДА ЈЕМ хит но
стан, до го вор.
064/159-99-45,
064/130-27-34.
(262148)

ПРО ДА ЈЕМ стан 54
м2, Ко теж 1, пр ви
спрат. Тел. 061/169-
87-92. (262160)

ЦЕН ТАР, про да ја ста -
но ва у из град њи, це не
по вољ не. 063/389-
974. (262165)

ЦЕН ТАР, 47 м2, II
спрат, лифт, пар кинг,
но ва град ња, гас,
укњи жен, вла сник,
усе љив од мах.
063/449-798. (262177)
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КУ ЋА на про да ју у
Ива но ву. 062/415-359.
(261184)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру и
но ву ку ћу, Осло бо ђе -
ња 38-а. 320-144,
063/116-77-76.
(261886)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, ку ћа, 8
ари пла ца, 120 + 65
м2. 062/185-86-73.
(261924)

ЈА БУЧ КИ пут, 4 ара 17
х 24 и ра ди о ни ца на 5
ари. 069/213-97-37.
(261778)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ку ћу у Омо љи ци за
дво со бан стан  у Пан -
че ву. 064/970-01-75. 

ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди цу
у Пе ску. Тел. 063/754-
13-26. (261999)

СТАН, ку ћа, ком плет -
но ре но ви ра на, ета -
жно гре ја ње, 7. ју ла.
064/424-71-26.
(260968)

ПРО ДА ЈЕМ плац 17 х
60, Ја буч ки пут, код
„Пи ва ше ви ћа”, це на
15.000. 060/353-99-10.
(262097)

КУ ЋА, До ло во, 100 м2,
плац 30 ари, по моћ ни
објек ти. 062/103-38-
63. (262112)

ПРО ДА ЈЕМ ба шту са
ку ћи цом на Ка ра у ли.
Тео. 064/903-70-73. 

СТА РА КУ ЋА, 10 ари
пла ца, Стар че во.
064/167-75-93. 

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу код
Спорт ског цен тра, но -
ва Ми са, мо же за ме на
за стан. 064/367-96-
96, 013/370-267.
(262141)

ПРО ДА ЈЕМ но ви ју ку -
ћу на Стре ли шту. Тел.
066/363-454. 
(262166)

КУ ЋА, Ка ча ре во, 117
м2, 5,5 ари, по моћ ни
обје кат, стру ја, во да,
гас. 063/870-71-95. 
(262177)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди цу
на Зла ти бо ру – Га је ви.
064/668-89-00.
(262181)

СТРО ГИ цен тар, део
ку ће са ло ка лом. Зва ти
по сле 14 са ти.
064/296-25-04.
(262187)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и
не ис прав не ТА пе ћи,
по ло ван на ме штај.
061/198-81-42.
(р/261804)

КУ ЋА, 56 м2, 7 ари
пла ца, Све то за ра Ше -
ми ћа 80. 064/106-01-
30, 060/527-07-65.
(262281)

КУ ЋА, но ва Ми са, код
вр ти ћа „Пе тар Пан”,
210 м2, на 2.3 ара пла -
ца, укњи же на, вла -
сник, 56.000 евра.
063/826-97-09.
(260582)

ПО ВОЉ НО, ку ћа од
100 м2, стро ги цен тар
Пан че ва, Жи во ји на
Ми ши ћа 6. 064/575-
57-04, 023/857-315,
023/857-069. (260649)

ХИТ НО про да јем плац
на Ку де љар цу или ме -
њам за ку ћу-стан.
062/976-85-76.
(261741)

МРА МО РАК, ком фор -
на ку ћа, хит но на про -
да ју, до го вор.
069/255-87-86.
(2616710)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Стар че ву, Пе тра Драп -
ши на, 17 ари пла ца,
вла сник, 1/1. 
064/370-79-47. 
(261403)

КУ ЋА, Б. Ра ди че ви ћа
54-а, 6.9 ари, стру ја,
во да, ка на ли за ци ја,
плин, 1/1, укњи же но,
мо гућ ност стам бе не
из град ње. 
063/852-43-19. 

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОНУДА



СТА РИ ТА МИШ, тро -
со бан, 86 м2, укњи -
жен, мо же до го вор,
20.000 евра. 065/881-
19-92. (262179)

ЛЕП стан, 55 м2, I
спрат, мир на ули ца,
три те ра се, ТА, 29.000
евра. 063/253-593.
(262188)

ЈЕД НО СО БАН, 34 м2,
цен тар Мра мор ка,
гас, га ра жа, по друм.
Иде ал но за пен зи о не -
ре. 065/363-10-28.
(262190)

ТЕ СЛА, 55 м2, дво со -
бан, 32.000; Ко теж,
28.000, 7. ју ли,
17.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(262225)

СТРО ГИ цен тар, дво -
со бан, 56 м2, пр ви
спрат, те ра са, по друм.
064/280-60-53.
(262241)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 49
м2, II, ТА, сре ђен,
30.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(262235)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 49  м2, ВП, ЦГ,
те ра са, 26.500. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (262235)

ТЕ СЛА, но ви ја град ња
че тво ро со бан, 100 м2,
I, ЦГ. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50. 

КО ТЕЖ 2, јед но и по -
со бан, 44 м2, V,
26.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50. 

СИН ЂЕ ЛИ ЋЕ ВО на се -
ље, дво со бан, 61 м2,
II, га ра жа, по друм,
ЦГ, гас. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(262235)

ТЕ СЛА, ре но ви ран
стан, 40 м2, II спрат,
ТА, 26.500. „Life”,
061/662-91-48.
(262265)

ЦЕН ТАР, дво и по со -
бан, 64, 45.000; дво -
со бан, 74, 33.000; гар -
со ње ра, 24, ЦГ,
23.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025.
(262265)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, 33,
улич но, 15.000; Вој ло -
ви ца, 50, 16.000.
(338), „Јан ко вић”,
348-025. (262265)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
тро со бан, 80 м2, сед -
ми спрат, 38.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74. 

ЦЕН ТАР,  63 м2, дру ги
спрат, но ви ја град ња,
37.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74. 

КО ТЕЖ 1, дво и по со -
бан, 62 м2, тре ћи
спрат, сре ђен, усе љив,
41.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(262228)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 45
м2, ТА, IV од V, сре -
ђен, усе љив, 27.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(262228)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 55 м2, пр ви
спрат, ЦГ, 28.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(262228)

ТЕ СЛА, тро со бан, 67
м2, дру ги спрат, ТА
гре ја ње, 36.000, до го -
вор. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-
74. (262228)

СТАН, 56 м2, цен тар,
пре ко пу та Су да, 12.
спрат, пр ви вла сник,
32.000 евра. 062/353-
688. (и)

ТОП ПО НУ ДА! Лукс
ду плекс- атрак тив на
ло ка ци ја, Те сла код
Мак си ја, 115 м2, I, ЦГ,
но ви ји, са мо 69.900
евра. 060/332-05-92. 

ПЕН ЗИ О НЕ РИ, по ну -
да за вас! Ку по ви на
ста на са ва шим пло -
до у жит ком, цен тар,
Те сла, Ко теж.
061/324-40-85.
(262294)

МИ СА, 71 м2, 3.0,
35.000; ло кал Ка ра -
ђор ђе ва, 14 м2,
14.000. 063/864-06-
52. (262295)

ТИП СТАН КО, дво со -
бан, II, 48 м2, 21.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(262300)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со -
бан, VII, ни је по след -
њи, ЦГ, 65 м2, 30.500.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(262300)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ма њи
дво и по со бан, 49 м2,
ЦГ, ВП, хит но, 28.500.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(262300)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
ВП, ЦГ, 58 м2, 32.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(262300)

ТЕ СЛА, дво со бан, 61
м2, VII, ЦГ, 29.000,
до го вор. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(262300)

ЦЕН ТАР, јед но и по со -
бан, ЦГ, ВП, 42 м2,
34.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-
901.(262300)

ЦЕН ТАР, гар со ње ра,
20 м2, ТА, III, ПВЦ,
15.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(262300)

НО ВА МИ СА, тро со -
бан, 85 м2, I, сре ђен,
ПВЦ, 36.000. (49),
„Му станг”, 062/226-
901.(262300)

МИ СА, јед но со бан,
укњи жен, 37 м2, 20 м2

те ра са, II, 20.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(262301)

СТРО ГИ цен тар, дво и -
по со бан, 63 м2, V
(XII), 42.500. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (262301)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по со -
бан стан на Ко те жу 2,
ЦГ, III спрат, вла сник.
063/886-86-95. (4770)

ТЕ СЛА, дво со бан, I,
TA, ре но ви ран,
33.000, но ви ји јед но -
со бан, II, ТА, 22.500.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (261927)

СО ДА РА, дво со бан,
ЦГ, 31.000 и тро со -
бан, 43.000, тро со бан,
ТА, III, 40.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (261927)

ЦЕН ТАР, тро со бан,
III, ЦГ, лифт, ПВЦ,
пар ке ти, два мо кра
чво ра, две те ра се,
60.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(261927)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, I, ЦГ, уре дан,
28.000, јед но со бан,
ВП, ЦГ, одр жа ван,
25.500. „Лајф”,
061/662-91-48.
(261927)

КО ТЕЖ 2, дво со бан
стан,62 м2, VII, ЦГ,
до го вор. 063/185-26-
95. (262337)

МАР ГИ ТА, гар со ње ра,
22 м2, при зе мље, ТА,
16.000. (353), „Пре -
ми ер”, 063/800-44-30.
(262338)

НО ВА МИ СА, јед но и -
по со бан, II, 46 м2, ТА,
20.000. (353), „Пре -
ми ер”, 063/800-44-30.
(262338)

СО ДА РА, дво со бан,
VI, 56 м2, ЦГ, 29.000.
(353), „Пре ми ер”,
063/800-44-30. (2623)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
III, 57 м2, ЦГ, 31.500.
(353), „Пре ми ер”,
063/800-44-30. (2623)

СО ДА РА, јед но и по со -
бан, II, 45 м2, ЦГ,
27.000. (353), „Пре -
ми ер”, 063/800-44-30.
(262338)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, јед -
но со бан, IV, 39 м2,
ЦГ, 25.000. (353),
„Пре ми ер”, 063/800-
44-30. (262338)

ДУ ПЛЕК СИ 100 м2,
про да ја, рен ти ра ње,
про да јем плац Гор њи
град. 341-7899,
063/195-07-75.
(262340)

ПРО ДА ЈЕМ згра ду
1.650 м2, на 10 ари
пла ца. 064/143-52-98.
(262341)

КО ТЕЖ 1, тро со бан,
71 м2, 42.500; дво и по -
со бан, 69 м2, 39.000.
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (262343)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 54 м2, 26.000;
тро со бан, 88 м2,
22.000. „Пер фект”,
064/348-05-68.
(262343)

МАР ГИ ТА, гар со ње ра,
30 м2, 16.000; дво и по -
со бан, 42 м2, 22.000.
„Пер фект”, 064/348-
05-68.  (262343)

МИ СА, тро со бан, 98
м2, 45.500; јед но и по -
со бан 38 м2, 18.000.
„Пер фект”, 064/348-
05-68.  (262343)

СО ДА РА, дво со бан,
26.500; дво и по со бан,
57 м2, 32.500. „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(262343)

ТЕ СЛА, тро со бан, 67
м2, ТА, 30.000; дво со -
бан, 61 м2, 30.000.
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (262343)

КО ТЕЖ 1, 61 м2, дво -
со бан, ЦГ, I, усе љив,
укњи жен, Ра до ва
згра да, 35.000. (679),
„Трем 01”, 
063/836-23-83.
(262348)
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КО ТЕЖ 1, 62 м2, ЦГ,
IV, 36.000, код кру -
жног то ка, Ра до ва
згра да, 36.,000. (679),
„Трем 01”, 063/836-
23-83. (262348)

КО ТЕЖ 1, 45 м2, ЦГ,
VIII, сре ђен, Ра до ва
згра да. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(262348)

СО ДА РА, 61 м2, ЦГ, V,
сре ђен, 40.000, До си -
те је ва. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(262348)

ПРО ДА ЈЕМ стан 54
м2, при зе мље, укњи -
жен. 066/903-28-75.
(262379)

НО ВА МИ СА, гар со -
ње ра, 21 м2, при зе -
мље, 12.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(262388)

ТЕ СЛА, дво со бан, 47
м2, II, ТА, сре ђен,
29.000.  (300), „Ћур -
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(262388)

ТЕ СЛА, 98 + 40 м2,
лукс пот кро вље, укњи -
же но, вла сник, 52.900
са ПДВ-ом. 060/011-
98-11. (262387)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 53 м2, ВП, ЦГ,
две спа ва ће, 28.500.
064/222-49-74.
(262394)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Те сли, 53 м2, ЦГ, III,
лифт, вла сник.
063/250-416.
(262390)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, стан 43
м2, ЕГ, ВП + те ра са,
по друм. 
063/845-85-80.
(262395)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по со -
бан стан на Со да ри,
73 м2, 36.000 евра.
060/077-78-20.
(262398)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со -
бан/дво со бан стан за
ре но ви ра ње, ис пла та
од мах. 064/206-55-74,
013/362-027. 
(262288)

КУ ПУ ЈЕМ стан са цен -
трал ним гре ја њем,
2.0, или дво и по со бан,
за ре но ви ра ње до
25.000 евра. 064/200-
42-12. (262319)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и
ку ће свих струк ту ра.
Бр за и си гур на ис пла -
та. „Пер фект ”,
064/348-05-68.
(262343)

КУ ПУ ЈЕМ стан или део
ку ће. Бр за ис пла та.
063/771-75-96.
(262362)

КУ ПУ ЈЕМ  стан до
20.000, да јем ау то
(2.500), оста ло го то -
ви на. 064/134-06-30.
(262517)

ИЗ ДА ЈЕМ два ма ња
ста на, 45 м2, са по себ -
ним ула зом и стру јом,
не на ме ште ни. Но во -
се љан ски пут.
064/137-48-67.
(261777)

ИЗ ДА ЈЕМ стан 
у ку ћи, 
Стре ли ште. Тел.
060/343-76-09.
(261792)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шни
стан, на ме штен, код
Бол ни це, SBB и Wi/fi.
060/023-08-54.
(262124)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у стро -
гом цен тру цен тру,
на ме штен, кон такт.
Тел. 062/661-451.
(262133)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан на Стре ли шту.
063/844-52-95.
(262163)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, 46 м2,
на ме штен, ТА, дво ри -
шни, Ж. Зре ња ни на
13, цен тар. Тел.
064/172-52-51. (

ТРО СО БАН, пра зан
стан у ку ћи, по че так
Стре ли шта, кли ма,
110 евра. 065/626-86-
88. (262170)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан код Хо те ла „Та -
миш”, 30 м2, кли ма.
063/372-356. (262205)

КОД „Ави ва” из да јем
на ме ште ну гар со ње ру
сам цу, 120 ера.
065/353-07-57.
(262207)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на
Стре ли шту, 50 м2, не -
на ме штен. Тел.
066/372-378. 
(262215)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
јед но со бан стан на
Со да ри, ЦГ, 100 евра.
063/808-68-15.
(262239)

ИЗ ДА ЈЕМ стан 
на Ми си. 
Тел. 372-677.
(262243)

СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА



ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
по лу на ме штен стан,
сре ђен, ТА гре ја ње.
063/601-037. (262270)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
дво со бан стан на Те -
сли. Тел. 060/303-38-
69. (262317)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру,
на ме ште ну, цен тар,
де по зит оба ве зан,
сам ци ма. 061/131-79-
04. (262328)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
не на ме штен стан у
цен тру. 066/235-752.
(262292)

СТАН за сам ца, уче -
ни ка, на ме штен, бли зу
„бе о во за”, но ва Ми са,
по се бан улаз.
064/207-19-88,
013/370-033. (262346)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, пра зан, КТВ, ин -
тер нет, кли ма, те ле -
фон. 060/033-20-42.
(262354)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан на Ми си.
061/132-54-21.
(262356)

ИЗ ДА ЈЕМ но во и згра -
ђе не ста но ве, лукс
опре мље не, јед но со -
бан и  дво со бан у Ули -
ци Све тог Са ве 133,
Пан че во. 065/283-53-
01. (262359)

ДВО РИ ШНИ на ме -
штен, ма њи стан, Те -
сла, код „Елек тро вој -
во ди не”, ре но ви ран,
100 евра. 064/595-98-
01. (262361)

ГАР СО ЊЕ РА, стро ги
цен тар, на ме ште на,
дру ги спрат, у згра ди.
064/306-86-23. 

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ НАЈМ -
ЉУ ЈЕМ ло кал, Ње го -
ше ва бр. 1-а, I  спрат,
20 м2. 063/250-971. 

ПРО СТО РИ ЈУ 11 х 5 м
са по себ ним ула зом и
мер ном гру пом, по -
год на за раз не де лат -
но сти на Но во се љан -
ском пу ту из да јем.
064/137-48-67.
(261777)

40 КВМ, ло кал сре -
ђен, из да јем, Ко чи на
1-а, код Зе ле не 
пи ја це. 
Тел. 069/266-98-20.
(261272)

ИЗ ДА ЈЕМ но ву плу сну
хлад ња чу, 620 м³,
при лаз ка ми о на, Пан -
че во. 065/800-90-04. 

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 15 м2,
ТЦ код Су да, 80 евра.
Тел. 063/850-22-28.
(2622149

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 28 м2,
улаз у Пе пе ља ре.
063/837-48-34.
(262222)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 м2,
у цен тру, упо треб на
до зво ла, 
ро ло-ре шет ке.
066/866-49-00.
(262224)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
згра ди, Стре ли ште,
код сма рт бло ка, 16
м2. 064/474-99-11.
(262314)

ЦЕН ТАР, про да јем
ор ди на ци ју 70 м2, из
две про сто ри је, са
ста ном, ЦГ, вр том,
при зе мље. 
063/751-07-79.
(262278)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, Ми -
ло ша Обре но ви ћа 9-б,
Пан че во, пре ко пу та
До ма здра вља.
060/333-02-43.
(262279)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал у
цен тру, 21 м2, 14.000
евра. 066/235-752.
(262292)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, код
Ау то бу ске ста ни це.
063/725-71-70.
(262320)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 23 м2,
код Ау то бу ске ста ни -
це. 352-105. (262332)

ИЗ ДА ЈЕМ ло ка ле у
цен тру – 100, 150,
200, 250 м2. 060/312-
90-00. (262311)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал пре ко
пу та Ау то бу ске ста ни -
це, Осло бо ђе ња 2.
063/288-975. (262350)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
пи ја це. 063/864-87-
02. (262374)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
цен тру, 17 м2.
060/676-36-37.
(262377)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал у
цен тру 13 м2, Бра ће
Јо ва но вић. (300),
063/803-10-52.
(262386)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у јед -
ној од нај про мет ни јих
ули ца. Тел. 065/543-
21-41. (262385)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 35 м2,
из лог, пар кинг.
062/830-10-73.
(262400)

ИЗ ДА ЈЕМ/ПРО ДА ЈЕМ
ло кал у Зе ле ној пи ја -
ци, 23 м2. 063/858-86-
97, 013/341-697.
(262404)

ПО ТРЕ БАН во зач. Ц и
Е ка те го ри је 063/666-
755 (СМС)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за
рад „Max Caffeu”.
064/561-26-14. (СМС)

ПО ТРЕБ НА озбиљ на
же на за по моћ у ку ћи и
не гу ста ри је му шке
осо бе. Мо гућ ност ста -
но ва ња. 064/832-13-35. 

ПО ТРЕБ НА де вој ка за
рад у цве ћа ри, са ис -
ку ством. 062/222-827.
(261787)

ПО ТРЕ БАН во зач, са
ис ку ством и до зво лом
за ка ми он – Ц ка те го -
ри је. Сто ва ри ште „Го -
ли ја” Пан че во,
013/252-06-64. 

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај”
по тре бан во зач.
063/820-87-61.
(260689)

ПО ТРЕ БАН во зач Б
ка те го ри је за ди стри -
бу ци ју штам пе. Зва ти
од 9 до 15 са ти.
069/867-72-07. (2609)

ПО ТРЕБ НИ ку ва ри/по -
моћ ни ку ва ри са ис ку -
ством. „Magnolija lux”,
064/393-56-90. (ф)

ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВА НИ
за ле га лан по сао у
Сло вач кој - рад ни ци,
ва ри о ци и во за чи ау -
то бу са. (261911)

УТВИ „Ми лан Пре ма -
су нац” Ка ча ре во по -
треб ни: рад ник у ра -
чу но вод ству, бро ве ри -
сти, стру га ри и гло да -
чи. Би о гра фи ју по сла -
ти на office@
utva-mp.com или кон -
такт на тел. 013/601-
650. 

ПО ТРЕ БАН озби љан
рад ник у вул ка ни зер -
ској рад њи за стал ни
рад ни од нос. Ис ку -
ство ни је нео п ход но.
063/801-74-99.
(262098)

ПО ТРЕБ НЕ же не за
чи шће ње згра да.
061/196-39-32.
(262101)

ПО ТРЕ БАН ко но бар.
Би фе „Ко теж” 2.
063/431-790. 
(262111)

ПО ТРЕБ НЕ же не са
ис ку ством за рад на
ин ду стриј ским ши ва -
ћим ма ши на ма.
062/471-951. 
(262117)

ПО ТРЕ БАН кро јач,
кро ја чи ца са или без
ис ку ства. Тел.
062/471-951. 
(262117)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у
пе ка ри. 062/404-144.
(262130)

ГРИЛ „БУМ” ће ваб џи -
ни ци по треб на рад ни -
ца у про да ји и на ро -
шти љу. 064/323-92-
77. (262168)

ПО ТРЕ БАН рад ник за
ау то-пе ри о ни цу за
фир му Ау то-плац
„Nnes”, Ба ва ни штан -
ски пут б.б, Пан че во.
065/599-55-00. 

ПО ТРЕБ НО де сет слу -
жбе ни ка обез бе ђе ња
са или без ли цен це,,
за по тре бе фир ме
„ASB Serbia”. Кон такт
те ле фон 069/605-652,
063/892-87-85.
(262259)

ПО ТРЕБ НИ фи зич ки
рад ни ци. Тел.
065/203-32-56.
(262263)

ФИР МИ „Promromist”
по треб ни ви љу шка ри -
сти са ис ку ством и
фи зич ки рад ни ци.
064/873-97-29.
(262263)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це у
про да ји и ку хи њи за
ре сто ран у „Авив пар -
ку”. Тел. 013/377-230,
064/643-41-22.
(262316)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за рад на ин ду стриј -
ским ши ва ћим ма ши -
на ма, са ис ку ством.
064/615-63-17.
(262234)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад у пре храм бе ној
про дав ни ци. Тел.
064/029-39-39.
(262242)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
за улич ну про да ју сла -
до ле да. Те ле фон за
при ја ву. 064/658-11-
81, од 8 до 17 са ти.
(262302)
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МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви. 065/842-
84-29, 063/842-84-29.
(262115)

МА ШИН СКО од гу ше -
ње: су до пе ра, ве-це
шо ља, ка да, ла ва боа,
слив ни ка, вер ти кал них
и хо ри зон тал них це ви,
00 до 24 са та.
064/552-41-46.
(262142)

ПЕ ЧЕМ ра ки ју, ме љем
во ће, одр жа ва ње трав -
ња ка и жи ве огра де,
пре воз ро бе ау то-при -
ко ли цом. 063/281-891.
(262147)

ПО ПРАВ КА кро во ва и
оста лих гра ђе вин ских
ра до ва. 064/866-25-
76. (262150)

КО ШЕ ЊЕ тра ве, кр че -
ње ко ро ва, ши ша ње
огра де, дво ри шта, ви -
кен ди це, све де сти на -
ци је. 061/301-49-58.
(262158)

СТО ЛАР СКИ и бра -
вар ски ра до ви. По -
прав ке и до ра де: на -
ме штај, про зо ри, вра -
та. 063/844-61-13.,
(262158)

МА ТЕ МА ТИ КА, ста ти -
сти ка, фи зи ка, ин фор -
ма ти ка, мо гућ ност ме -
сеч ног пла ћа ња, про -
фе сор. Цен тар.
013/353-569, 066/405-
336, 061/603-94-94.
(262182)

РА ДИМ изо ла ци ју рав -
них кро во ва, те ра са,
га ра жа, ку па ти ла. 345-
874, 062/235-839.
(262186)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар -
ске услу ге. Алек сан -
дар. 351-073, 064/157-
20-03. (2621978)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз се -
кун дар них си ро ви на,
от куп бе ле тех ни ке. Јо -
ван. 061/616-27-87.

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја,
ко мар ни ци, ро лет не,
ве не ци ја не ри, угра ђу -
јем, по пра вљам, за ме -
на гурт ни. 
064/181-25-00.
(258060)

ЗИ ДАР СКЕ ра до ве
оба вљам, по прав ке
ста рих обје ка та, по -
прав ка кро ва, итд.
064/337-18-97.
(262099)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње,
кре че ње, фар ба ње
сто ла ри је. Пен зи о не -
ри ма по пуст. 013/235-
78-82, 062/564-494. 

ТВ и са те лит ске ан те -
не, мон та жа, ди ги та ли -
за ци ја ва шег ТВ-а,
IPTV, ан те на плус.
064/866-20-70. 

ПО ТРЕБ НА де вој ка за
рад у цве ћа ри, са ис -
ку ством. 062/222-827.
(47770)

POCO LOCO ре сто ра -
ну по треб на де вој ка за
рад у про да ји и шан -
кер. 064/874-03-01.
(262391)

ШЉУ НАК,  пе сак се ја -
нац од воз шу та ма лим
ки пе ром, до два ку би -
ка. 064/664-85-31,
013/342-338 
(СМС)

МО ЛЕ РАЈ, ке ра ми ка,
ла ми нат, шпа ту лат, де -
мит фа са де. Ква ли тет -
но и по вољ но.
063/286-930. (СМС)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње
во де, ка на ли за ци је, ка -
би не, сла ви на, бој ле -
ра, ко тли ћа. 063/836-
84-76. 

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви, кре че ње,
гле то ва ње, сто ла ри ја,
ве о ма по вољ но.
064/280-26-15.

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи да -
ње, ре но ви ра ње кро во -
ва, сти ро пор, ба ва лит
фа са де, бе то ни ра ње,
по вољ но. 063/865-80-
49. (261802) 

МЕ ЊАМ пе ле не ста -
рим и бо ле сним ли ци -
ма. 063/234-857,
013/377-321. 
(261826)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње
дим ња ка, ко тло ва и
ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95.
(2661932)

КА ЗАН за пе че ње ра -
ки је из да јем. Ду ле.
064/163-58-85.
(262206)

АЛУ, ПВЦ сто ла ри ја,
ро лет не, ко мар ни ци,
ве не ци ја не ри, тра ка -
сте за ве се, ра дим,
угра ђу јем, по пра вљам.
063/882-25-09. 

ОЗБИЉ НА же на спре -
ма ста но ве, кан це ла -
ри је. 063/430-409.
(262202)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
ку па ти ла, вен ти ли,
сла ви не, бој ле ри, од -
гу ше ње ка на ли за ци је
од мах. 061/193-46-42.
(262230)

РА ДИМ све фи зич ке
по сло ве, бе то ни ра ње,
ру ше ње и чи шће ње
пла це ва. 061/665-66-
24. (262237)

БЕ ТО НИ РА ЊА ста за,
дво ри шта, раз би ја ње
бе то на, ру ше ње ку ћа,
од но ше ње не по треб -
них ства ри, итд.
060/035-47-40.
(262238)

РУ ШЕ ЊА ку ћа, раз би -
ја ње бе то на, оба ра ње
ста ба ла, ко ше ње тра ве
и дру го. 064/122-69-
78. (262238)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ње ка на ли за ци -
је, но ве ин ста ла ци је,
адап та ци је ку па ти ла,
по прав ке вен ти ла,
сла ви на, бој ле ра, во -
до ко тли ћа, за ме на,
мон та жа-туш  ка би на,
по вољ но, од мах.
013/377-930, 064/586-
85-39, 063/115-71-67. 

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац, од воз шу та ма -
лим ки пе ром до два
ку би ка. 065/334-23-
38. (262324)

ПРО ДА ЈЕМ ка зан за
пе че ње ра ки је, 120 л,
сас пре во зом, мон та -
жом. 063/315-381.
(262260)

МО ЛЕР СКИ ра до ви,
фар ба ње сто ла ри је и
ра ди ја то ра. Па вел,
063/809-66-61.
(262271)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње,
фар ба ње сто ла ри је,
гипс ра до ви, чи сто,
по вољ но. 063/304-
476, 061/189-97-33.
(262351)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
оду ше ње су до пе ре,
ку па ти ла, адап та ци је,
по прав ке, за ме на од -
мах. 013/331-657,
064/495-77-59.
(262271)

СПРЕ МАМ ку ће и ста -
но ве. По зо ви те.
064/278-71-20.
(262287)

КЛИ МЕ: уград ња, сер -
вис, до пу на, по вољ но.
Тел. 064/520-48-80.
(262299)

МО ЛЕ РАЈ, сто ла ри ја,
гипс, об ра де око про -
зо ра, пла ћа ње на ра -
те. 063/893-39-94.
(262305)

ПАР КЕТ по ста вљам и
хо блу јем, мај стор с
ду го го ди шњим ис ку -
ством из Де бе ља че, с
ма те ри ја лом или без
ње га. Но ле (имам и
пар кет), 013/665-220,
063/847-74-38. 

РУ ШЕ ЊЕ ку ћа, уто вар
и од воз свих вр ста шу -
та, раз би ја ње и се че -
ње бе то на, ис коп ба ге -
ри ма. 064/648-24-50.
(260420)

НА ЈАМ ви љу шка ра за
уто вар и ис то вар ро -
бе. 064/648-24-50.
(260420)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви, ла ми нат,
гипс. 062/156-02-07,
064/317-10-05.  

KIZZA – пре воз шљун -
ка, пе ска, се јан ца и
ри зле. Услу ге ви љу -
шка ра  и ве ли ких ви -
љу шка ра, но си во сти
до 10 то на. 013/366-
888, 063/218-894.
(260420)

KIZZA – ру ше ње ста -
рих ку ћа и дру гих
обје ка та, уто вар и од -
воз шу та, ис коп ба ге -
ри ма по дру ма, те ме -
ља, ка на ла, сеп тич ких
ја ма. 013/366-888,
063/218-894. (260420)

KIZZA – се че ње бе то -
на и ас фал та, раз би ја -
ње бе то на, на си па ње
и са би ја ње те ре на
ваљ ци ма и ви бро пло -
ча ма. 013/366-888,
063/218-894. (260420)

KIZZA – оре зи ва ње и
се ча др ве ћа из ка ми о -
на са кор пом за рад
на ви си ни до 23 ме -
тра, пра ње про зо ра,
чи шће ње олу ка, за ме -
на цре па...013/366-
888, 063/218-894.
(260420)

KIZZA – на јам ма ка -
за стих елек тро плат -
фор ми ви си не до 12
ме та ра. 063/218-894.
(260420)

KIZZA – про да ја ква -
ли тет них бе ха тон коц -
ки и при пре ма те ре на
са по ста вља њем.
013/366-888, 063/218-
894. (260420)

РА ДИ МО: зи да ње, бе -
то ни ра ње, оправ ке
ста рих, но вих кро во -
ва, раз не изо ла ци је.
013/664-491, 063/162-
53-89. (261813)

БАЛ ТО КАД ка да, об -
но ва гла зу ре, пла сти -
фи ци ра ње, 28 го ди на
с ва ма, га ран ци ја.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру -
ге ро бе, Пан че во-да -
ље, це на до го вор.
013/366-843, 063/193-
22-29. (258828)

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве -
ли ким ки пе ром: шљу -
нак, пе сак, се ја нац,
ри зла, шут. 063/246-
368. (260696)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац од 1 до 5 м³, од -
воз шу та са уто ва ром,
ру ше ње. 
063/771-55-44.
(261469)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић”  Бо рис, све ре ла -
ци је по Ср би ји с ком -
би ји ма, ка ми о ни ма,
еки па рад ни ка, ку ти је,
фо ли ја за за шти ту на -
ме шта ја, 0-24, сва ког
да на и не де љом. Бес -
пла тан до ла зак и про -
це на по сла. Пла ћа ње
мо гу ће че ко ви ма и
пре ко ра чу на. Бо рис.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bom-
boncic.com
(262114)

СЕ ЛИД БЕ „Бом бон -
чић” – Бо рис, ком би -
јем и ка ми о ном, Вој -
во ди на, Ср би ја, са или
без рад ни ка.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-
74.(262114)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић” – Бо рис – ком би -
ји ма, ка ми о ни ма, про -
фе си о нал но, еки па
рад ни ка, све ре ла ци је
по Ср би ји, от куп на -
ме шта ја.  
013/352-536, 
063/253-028, 
064/444-66-74.
(262114)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро -
бе „Бом бон чић” – Бо -
рис – ком би ји ма, ка -
ми о ни ма, еки па рад -
ни ка, мон та жа, де -
мон та жа, па ко ва ње
ства ри, ку ти је за па ко -
ва ње, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја. Се -
ли те се без стре са!!!
Бо рис, 013/352-536,
063/253-028, 
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com
www.selidbe-bombon-
cic.com
(262114)

СЕ ЛИД БЕ ком би јем и
ка ми о ном, Вој во ди на,
Ср би ја, са или без
рад ни ка. Нај по вољ ни -
је. Иван. 063/107-78-
66. (262114)

СЕ ЛИД БЕ ро бе и ства -
ри ком би јем и ка ми о -
ном, про фе си о нал но,
еки па рад ни ка, све
ре ла ци је по Ср би ји,
от куп на ме шта ја.
Иван. 063/107-78-66.
(262114)

МО ЛЕР СКИ ра до ви,
сто ла ри ја, ла ми нат.
061/283-66-41.
(262093)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ску ске -
лу, ме тал не под у пи ра -
че, ме ша ли це за бе -
тон. 064/351-11-73.
(262145)

КРО ВО ВИ, по прав ке,
за ме на цре па, ле тви,
ста рог цре па и по -
став ке но вог кро ва,
цре па, ро го ви, па то -
ше ње, изо ла ци је, нај -
јеф ти ни ји у гра ду,
пен зи о не ри ма екс тра
по пуст. 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(262154) 

МОН ТА ЖА и сер вис
кли ма-уре ђа ја, по -
прав ка бе ле тех ни ке.
Овла шће ни сер вис
„Фри го Пе ђа”,
013/301-300, 
063/771-24-16.
(262211)
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ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
за гра ђе вин ску ли ма -
ри ју. 063/663-464.
(262339)

ПО ТРЕБ НЕ де вој ке за
рад у ка фи ћу.
060/312-90-00.
(262341)

ПО ТРЕ БАН фри зер за
рад у раз ра ђе ном са -
ло ну. Тел. 063/725-01-
24, 060/055-25-11.
(262364)

ПО ТРЕ БАН ко но -
бар/иц а за рад, са ис -
ку ством. 063/508-719.
(262384)

СТР „Це ца” по треб на
рад ни ца за рад у тр го -
ви ни. 060/555-11-73.
(262382)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
Caffe-u  „Pacifico”.
060/319-05-77,
061/236-32-87.
(262396)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150

УСЛУГЕ

ПОСАО

ПОНУДА

ДОО „ХИ ДРО ВОД”  ПАН ЧЕ ВО

Ул. Бо ре Ши по ша 25 (То по ла, код Цр не мач ке)

013/341-292

тра жи:
1. Ру ко ва о ца ба ге ром – ски пом

2. Во за ча Ц и Е ка те го ри је

3. Во до ин ста ла тер

4. Зи дар-те сар

5. Фи зич ки рад ник

6. Пор тир (од 50 до 65 го ди на ста ро сти)

При ја ве од 8 до 14 са ти, рад ним да ни ма. До ћи лич но.



ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs20 Петак, 29. јун 2018.

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

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ” 

потребни радници

Аутомеханичар, техничар друмског

саобраћаја и машински техничар,

за рад на техничком прегледу
CV послати на адресу: 

Книћанинова 1а или на мејл адресу:

autocentarzoki@mts.rs 

У скла ду са чла ном 29. За ко на о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС” број 135/04

и 36/09)

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА

АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

ГРAДСКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ

ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

об ја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  ЗА  ЈАВ НОСТ

      Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не је 26.

06. 2018. го ди не на осно ву зах те ва носиoца про јек та

„ТЕ ЛЕ НОР” д. о. о Но ви Бе о град, Ули ца Омла дин ских

бри га да 90, до нео ре ше ње број: XV-07-501-113/2018

ко јим је утвр ђе но да за про је кат ба зне ста ни це мо бил -

не те ле фо ни је на ло ка ци ји „Пан че во 22”, катастарскa

парцелa бр. 5395 КО Пан че во, Ул. Ца ра Ла за ра бр. 18

Пан че во, ни је по треб на про це на ути ца ја на жи вот ну

сре ди ну.

      Увид у  ре ше ње из прет ход ног ста ва мо же се оба -

ви ти у про сто ри ја ма Се кре та ри ја та за за шти ту жи вот -

не сре ди не Град ске упра ве Гра да Пан че ва, Пан че во,

Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 617,  рад ним да ном од

10 до 14 са ти.

      На до не то ре ше ње за ин те ре со ва на јав ност мо же

из ја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та ри ја ту за ур ба -

ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Но ви Сад, у ро ку

од 15 да на од да на  ње го вог об ја вљи ва ња, а пре ко овог

ор га на.  

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 14. Закона о проце-

ни утицаја на животну средину („Службени гласник

РС”, бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
о поднетом захтеву за одређивање обима 

и садржаја студије о процени утицаја на животну

средину

      Носилац пројекта  „ХИП-Петрохемија” а.д. Панче-

во, Улица Спољностарчевачка бр. 82 из Панчева, под-

нео је захтев за одређивање обима и садржаја студије

о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ

Реконструкција погона за гранулацију у фабрици

ПЕВГ, уградњом нове линије дораде „Д” и цевовода

помоћних флуида у склопу „ХИП Петрохемија” - Пан-

чево. 

      Подаци и документација из захтева носиоца про-

јекта могу се добити на увид у просторијама Покра-

јинског секретаријата за урбанизам и заштиту живот-

не средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

(приземље, канцеларија бр. 39)

      Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана об-

јављивања овог обавештења, могу доставити своје ми-

шљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

„TEHNOMARKET” d. o. o. Pančevo

рас пи су је кон курс 

за сле де ћа рад на ме ста:

• по моћ ни рад ник – 4 из вр ши о ца

• рад ник у про из вод њи, ма шин ске стру ке 

– 2 из вр ши о ца

• рад ник на ма ши ни за се че ње – 1 из вр ши лац

• рад ник на ма ши ни за скла па ње тер мич ког мо ста –

1 из вр ши лац

Уко ли ко сте за ин те ре со ва ни по ша љи те свој CV

на mail: ljilja@tehnomarket.com

или се ја ви те лич но на адре су

Ја буч ки пут 221, Пан че во

Kонтакт те ле фон: 069/847-90-19

О на ма са знај те ви ше на 

www.tehnomarket.com

DOO „PAN LEDI”

Рит ска бр. 14, Пан че во

ОГЛА ША ВА ПО ТРЕ БУ ЗА ВО ЗА ЧИ МА

По треб ни усло ви:

– во зач ка до зво ла Ц ка те го ри је

– по жељ но прет ход но рад но ис ку ство.

Сви за ин те ре со ва ни се мо гу ја ви ти на бро је ве те ле -

фо на: 064/824-17-01, 064/824-17-02, 064/886-51-65

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР.
Од гу ше ње ку па ти ла,
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на вир бли, вен ти ла,
ба те ри је, са ни та ри је,
при кључ ка во де и ка -
на ли за ци је. Од 0 - 24
са та, пен зи о не ри ма
екс тра по пуст. До ла -
зим од мах. 013/404-
560, 064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(262154) 

ПРЕ ВО ЗИМ ма њим
ки пе ром по вољ но
шљу нак, пе сак, се ја -
нац, од во зим шут.
064/354-69-94.
(262277)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ње ку па ти ла,
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на ври бли, вен ти ла,
ба те ри ја, са ни та ри је,с
ве за во ду, 0-24 са та.
Пен зи о не ри ма екс тра
по пуст. До ла зим од -
мах. 013/348-139,
064/493-44-63,
063/811-74-89.
(262251)

РО ЈАЛ МГ: уград -
ња/по прав ка; ро лет не,
ко мар ни ци, ве не ци ја -
не ри, све за ве се, тен -
де, хар мо-вра та, ро -
ло-за шти та. 
063/816-20-98,
013/351-498. 

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт
ро бе, мон та жа и де мон -
та жа на ме шта ја, па ко -
ва ње и за шти та ства ри,
од но ше ње не по треб них
ства ри са рад ни ци ма и
без њих, 00-24 са та.
064/047-55-55. 

УПО ЗНАО бих озбиљ -
ну же ну, имам 55 го -
ди на. Кон такт
065/677-80-05.
(261842)

НЕ МАЧ КИ пен зи о нер
тра жи же ну од 50 до
55 го ди на, за брак и
од ла зак у Не мач ку.
061/151-82-81.
(262086)

ХИТ НО по треб на сло -
бод на же на за чу ва ње
дво је де це у Ау стри ји.
061/151-82-81.
(262086)

УПО ЗНАО бих ис кре -
ну же ну од 60 до 65
го ди на, ра ди дру же ња
и бра ка. 
Тел. 064/563-64-79.
(262146)

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћом пло вид бе ну до -
зво лу за ча мац ПА 052
Ф из да ту од Ка пе та ни -
је Пан че во на име
Дра ган Чо ко ри ло.
(262143)

БРАЧ НИ пар би чу вао
ста ри ју осо бу до жи -
вот но. До го вор. 
345-874. 
(262229)

ПЕН ЗИ О Е НР тра жи
озбиљ ну да му, пре ко
55 го ди на, да жи ви
код ме не бра ка ра ди.
066/249-947. (262349)

МЛА ДИЋ, 30 го ди на
же ли да упо зна де вој -
ку за озбиљ ну ве зу.
061/316-20-97.
(262140)

АУ ТО МЕ ХА НИ ЧАР, 67
– 182 – 80 же ли да
упо зна при стој ну же ну
без оба ве за, не ма те -
ри ја ли сту, под ста нар.
Ду ле, 064/340-85-27. 

ПО ТРЕ БАН из во ђач,
су ин ве сти тор уну тра -
шњих ра до ва на
објек ту од 440 м2.
060/011-98-11.
(262387)

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћом сту дент ску
кар ту из да ту од АТП-а
Пан че во, на име Или -
ја Ан ђић. 
(262399)

БА О ШИЋ, Хер цег Но -
ви, леп јед но со бан
стан, 100 ме та ра мо -
ре, кли ма ти зо ван.
060/321-60-07. 

СО КО БА ЊА, апарт -
ма ни и со бе, бли зу
цен тра и Со ко тер ме,
но во. 061/636-08-57,
063/768-32-68.
www.soko-banja.org.
Зо ри ца (259468)

ВР ЊАЧ КА БА ЊА, из -
да јем ма њи дво со бан
апарт ман са те ра сом,
нов и ле по опре мљен,
у апарт ман ском на се -
љу, 200 ме та ра пре из -
во ра Сне жник.
066/624-04-00. (и)

ЗЛА ТИ БОР, из да јем
апарт ман, КТВ, ин тер -
нет, цен тар, пар кинг.
Тел. 063/759-98-77. 

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман на
Зла ти бо ру, ка блов ска,
wi/fi, ба зен, СПА, деч -
ја игра о ни ца.
063/719-98-30. 

ПО ВОЉ НО из да јем
Апарт ма не у Со ко ба -
њи, це на по до го во ру,
Апарт ма ни „Хар мо ни -
ја-Сто иљ ко вић”.
Www.apartmanihar-
monija.com 018/837-
717, 065/616-81-97. 

РИ САН. Со бе са упо -
тре бом ку хи ње и ку па -
ти ла. Те ле фон:
+382/32-371-657 и
00382/69-123-099,
064/078-52-62.

ПО ВОЉ НО ле то ва ње,
Шу шањ, Су то мо ре,
пун пан си он, со бе
апарт ма ни, пре воз.
069/193-15-92. 

СО КО БА ЊА, но ви
апарт ма ни код пар ка
Бо ри ћи. Ре зер ви ши те
на вре ме. 064/507-20-
84, 064/993-72-07. 

СО КО БА ЊА, по вољ но
из да јем апарт ман у
цен тру за 2 – 4 осо бе.
065/205-45-48.

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15, 

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

25. ју на 2018. пре ми нуо је мој во ље ни

МИ РО АДА МО ВИЋ

1956–2018.
Био си ди ван су пруг, отац, де ка и на да све

пле ме нит чо век ве ли ког ср ца.

Хва ла ти мој Ми ро за сва ки тре ну так за -

јед но про ве ден.

Оста ћеш за у век у мо јим ми сли ма и ср цу.

Тво ја су пру га ЉИ ЉА НА

(66/2622839

По след њи по здрав на шем во ље ном

МИ РУ АДА МО ВИ ЋУ

1956–2018.

Уте хе не ма, за бо рав не по сто ји за све нас ко ји те искре но во ли мо,

по сто ји ту га и не из бри сив бол.

Док смо жи ви ти ћеш би ти с на ма у ср цу и успо ме на ма.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ЉИ ЉА НА, син МИ ЛАН, ћер ка ЈЕ ЛЕ НА,

зет НЕ НАД и уну ци МИ ХАЈ ЛО и МИ ЛИ ЈА

(67/262283)

По след њи по здрав дра гом

МИ РУ АДА МО ВИ ЋУ

1956–2018.

од шу ра ка ЉУ БЕ, НА ДЕ, МАР ЈА НЕ 

и ДЕ ЈА НА и та ште ОЛ ГЕ
(68/262285)

По след њи по здрав мом бра ту

МИ РУ АДА МО ВИ ЋУ

од се стре БРАН КЕ ДРА ГИЋ с по ро ди цом
(83/262330)

МИ РО АДА МО ВИЋ
11. II 1956 – 25. VI 2018.

По след њи по здрав дра гом бра ту од МИ ЛО РА ДА

с по ро ди цом

Веч но ћеш би ти у на шим ср ци ма и ми сли ма.
(90/262367)

Мој кум

МИ РО АДА МО ВИЋ
1956–2018.

упо ко јио се у Го спо ду 26. ју на 2018. го ди не.
Се ћа ће мо га се по до бр о ти ду ше, а за у век пам ти -
ти као до бр ог чо ве ка, спрем ног да са слу ша и
увек пру жи ру ку по мо ћи.

По след њи по здрав од ку ма СТЕ ВА НА 
с по ро ди цом

(91/262367)

По след њи по здрав дра гом бра ту

МИ РУ АДА МО ВИ ЋУ

1956–2018.

од бра та НЕ ДЕЉ КА, сна је ЗВЕ ЗДА НЕ 

и бра та на ца ВЕЉ КА и АЛЕК САН ДРА 

с по ро ди цом
(69/262286)

По след њи по здрав стри цу

МИ РИ

МА РИ ЈА НА ВЕ КИЋ 

с по ро ди цом

(96/262378)

По след њи по здрав бра ту

МИ РИ

МА РИН КО и сна ја 

ЉИ ЉА НА АДА МО ВИЋ

(97/262378)

По след њи по здрав стри цу

МИ РИ

ДАН КА МИ РИ ЛО ВИЋ 

с по ро ди цом

(98/262378)

По след њи по здрав

МИ РУ АДА МО ВИ ЋУ

ЗО РАН ПЕ ШЕВ СКИ с по ро ди цом
(102/ф)

По след њи по здрав дра гом бра ту

МИ РИ АДА МО ВИ ЋУ
од бра та ДУ ША НА, сна је МИР ЈА НЕ, бра ти чи не СА ЊЕ

и АН ДРЕЕ с по ро ди ца ма и бра тан ца СТЕ ФА НА

(44/262225)

МЛА ДЕН ГР КО ВИЋ
1934–2018.

пре ми нуо 20. ју на 2018. – са хра њен 22. ју на 2018.

За у век ће би ти у на шим ср ци ма.

Си но ви НЕ БОЈ ША, ДРА ГАН и СЛО БО ДАН, сна ја СЛА ВИ ЦА, 

уну ке ДУ ЊА, ЈУ ЛИ ЈА и МАР ТА

(2/262088)

По след њи по здрав при ја -

те љу

МЛА ДЕ НУ 

ГР КО ВИ ЋУ

МЛА ЂИ

При ја БУ БА

(35/262198)

По след њи по здрав дра гом

МИ ЛО ШУ НИ КО ЛИ ЋУ
1947–2018.

Су пру га МИР ЈА НА, ПРЕ ДРАГ, СТЕ ВАН и ба ба ДРА ГА

(55/262249)

Дра гом те чи

МИ ЛЕН КУ

По след њи по здрав.

Хва ла ти за све.

С по што ва њем МА ЛА

МИ ЛЕ ВА с по ро ди цом

(80/4770)
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МИ ЛЕН КО УРО ШЕ ВИЋ
1934–2018.

Хва ла. По чи вај у ми ру.

РА ДЕ, ВЕ СНА, ЈЕ ЛЕ НА и НЕ ДА

(31/262189)

По след њи по здрав на шем

КО ЛЕ ТУ

од дру га ра из „Кор ду на”: БРАН КО ЈО ЦИЋ, ДУ ШАН, МИ КИ, 

СИ МА ББ, ПИЦ КО, МИ ЋА БУ РЕН ЦЕ, УРОШ, З.Т.П, ЦО БИ ШКА,

БАЦ КО, СА ВА ЛА ЗИЋ, МИ ЛЕ СВИ РАЦ, ЈО ЦА ДИ ЛЕР, 

ЗО КИ МО ДА, БРА ЦА, БА ЈА, ЂО ЛЕ, ПА ЈА ВУ ЈИЋ, БО РО, 

ИГОР ДА ВИ ДО ВИЋ, ДРА ГИ, СЕР ДАР РА ША, СТЕ ВИ ЦА РИ БАР,

СПА ЛЕ, МИ ЛОШ ЗЛА ТАР, РАН КО, БА НЕ, ЗЛАТ КО, ВУЧ КО, БО РА

ПО ШТАР, ЛИ МЕ НИ, БО ГИ, БО БАН и МИК ША

(62/262262)
КО СТИ КЕ ПА СКУ

По след њи по здрав дра гом при ја те љу.

УРОШ и МИ ЋА МИ ЛЕН КО ВИЋ
(103/262392)

У сре ду, уо чи Ви дов да на, у ве чност се пре се ли ла на ша дра га

НОВ КА ЖИВ КО ВИЋ
1947–2018.

Са хра на ће се оба ви ти у пе так, 29. ју на, у 13 са ти, на Пра во слав -
ном гро бљу Стар че ву.

Ожа ло шће ни: су пруг РА ДИ ВО ЈЕ, син ДРА ГАН, ћер ка ДРА ГА НА,
сна ја ЈЕ ЛЕ НА и уну ци ЛА РА, ФИ ЛИП, СР ЂАН и МИ ХАЈ ЛО

(105/ф)

По след њи по здрав дра гој ба ки 

НОВ КИ ЖИВ КО ВИЋ

oд уну ка ФИ ЛИ ПА и МИ ХАЈ ЛА

(106ф)

По след њи по здрав дра гој ни ни

НОВ КИ ЖИВ КО ВИЋ

МИ ЛЕ НА, БРА ЦА и АЦА с по ро ди цом

(107ф)

По след њи по здрав на шој мај ци

АН ЂЕ ЛИ ЈИ ЈЕ ЛИ ЧИЋ
19. IX 1935 – 26. VI 2018.

Ожа ло шће ни: син ДРА ГАН, ћер ка ВЕ РА, 

зет ЗВЕ ЗДАН, унук АЛЕК САН ДАР 

и уну ка НА ТА ЛИ ЈА
(93/262373)

По след њи по здрав ко ле ги и дру гу

КО ЛЕ ТУ

од ЉУ ШЕ, ФРА ЊЕ, ЈО КИ ЋА, РАТ КА, ЗУ КЕ ТА,

ШЕ ПЕ, ПА У НА, САН ТРА ЧА, ТО ШКЕ ТА, 

МИ ЛЕ ТА, КА ЛЕ ТА, СТЕ ВЕ и МИ КИ ЈА
(54/262247)

23. ју на 2018. упо ко јио се мој отац

МИ ЛЕН КО УРО ШЕ ВИЋ

Успо ме ну на ње га за у век ће чу ва ти ње го ви: 

МИ ЛО САВ, ДРА ГИ ЦА, АН ЂЕ ЛИ ЈА, СТРА ХИ ЊА,

ДРА ГАН, КРИ СТИ НА, СА РА, АН ДРЕЈ, ВО ЈИН 

и ИСИ ДО РА
(88/262363)

Пре ми нуо је наш во ље ни отац, де да и таст

МИР КО НИ КО ЛИЋ
1931–2018.

Са хра на ће би ти Но вом гро бљу у Пан че ву,

28. ју на 2018, у 14 са ти.

Љу бав и до бр о ту ко ју нам је по кло нио за -

у век ће мо но си ти у ср ци ма.

Ћер ке НЕ ВА НА и МИ РО СЛА ВА, уну ци

ИВА НА, МИ ЛОШ и МИ О НА, пра у ну ке

ДИ ДА и ЏУ ЛИ ЈА и зе то ви СА ША и СА ВА

(82/262325)

Опра шта мо се од дра гог при ја те ља

БРАН КА ИЛИ ЋА

С по што ва њем при ја те љи АНА и ТИ ХА

(63/262269)

25. ју на, у 71. го ди ни пре ми нуо је наш дра ги

БРАН КО ИЛИЋ

За у век ће би ти у на шим ср ци ма.

С љу ба вљу: су пру га и син с по ро ди цом

(64/262269)

По след њи по здрав дра -

гом 

МИ ЋИ

По ро ди ца БА БО

(92/262371)

МИ ЛАН 

ЈЕ РЕ МИЋ

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Тво ји при ја те љи: 

ВЛА ДА, ПЕ РА, МИ КИ,

СТЕ ВА, ПИР КЕ, БА ЂА 

и  ФИ ЛЕ

(86/262352)

МИ ЛАН ЈЕ РЕ МИЋ

1979–2018.

Увек ће мо те во ле ти.

Тво ја мај ка, се стра СНЕ ЖА НА и оста ла род би на
(95/262375)

ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо ко ри -

сни ке на ших услу га

да на це не огла са и

чи ту ља одо бра ва мо

по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.

МИ ЛЕН КО

УРО ШЕ ВИЋ

1934–2018.

Оти шао је ти хо, је дан од

вред них „мај сто ра са

Оса та”, да гра ди не бе ске

ку ће и шко ле.

Збо гом, дра ги та та.

МИ ЛЕ ВА с по ро ди цом

(41/262217
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22. ју на 2018. на пу стио нас је мој дра ги брат

СР БИ СЛАВ ША БИЋ БУ ЦА

Ову бит ку је из гу био без бор бе и оста вио нас да
за њим веч но ту гу је мо.
Са хра њен на Но вом гро бљу у Пан че ву.

Се стра ЉИ ЉА, се стрић ИВАН и зет МИ РО СЛАВ
(21/262156)

22. ју на 2018. го ди не на пу сти ла нас је на ша во ље на ћер ка, мај ка,
ба ка, се стра и све кр ва

МИ ЛАН КА ФИ ЛИ ПОВ
21. IV 1957 – 22. VI 2018.

Са хра на је одр жа на 23. ју на 2018. у 12 са ти на гро бљу Ко теж.

Мир но спа вај. С по но сом и љу ба вљу чу ва ће мо успо ме ну на те бе. 

Ожа ло шће ни: ро ди те љи МИ ЛО САВ и РА ДИ ВОЈ КА, си но ви ВЛА ДА
и ИВАН, сна ја ИВА НА, уну ци МА РИ ЈА и ЂОР ЂЕ 

и брат НЕ НАД с по ро ди цом
(22/

По след њи по здрав

МИ ЛАН КИ ФИ ЛИ ПОВ
21. IV 1957– 22. VI 2018.

Не ма мо ре чи да ти опи ше мо ко ли ко смо
оста ли ту жни, пра зни, не у те шни... Сво ју
љу бав, па жњу и бри гу си нам пру жа ла без -
гра нич но. Чу ва ће мо те у на шим ср ци ма
за у век... Хва ла ти за све... во ли мо те.

Твој син ИВАН, сна ја ИВА НА и ба би не
ду ше МА РА и ЂО ЛЕ

(23/262159)

По след њи по здрав

МИ ЛАН КИ ФИ ЛИ ПОВ
21. IV 1957 – 22. VI 2018.

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Не у те шни... 

твој син ВЛА ДА и АЛЕК САН ДРА
(24/262159)

По след њи по здрав на шој

МИ ЛАН КИ ФИ ЛИ ПОВ
21. IV 1957 – 22. VI 2018.

Тво ја до бро та, хра брост и пле ме ни тост оста ће за у век у на ма.
Тво ји МИ ЛЕ и МА РИ НА

(26/262164)

22. ју на, у 70. го ди ни пре ми нуо је наш

СР БИ СЛАВ ША БИЋ БУ ЦА
1948–2018.

Пу но ћеш нам не до ста ја ти.

Во ле те тво ји: су пру га ДУ ШИ ЦА, син ДЕ ЈАН,
сна ја МА ЈА и унук ТЕО

(11/262128)

По след њи по здрав

СР БИ СЛА ВУ
ША БИ ЋУ

од ком ши ја 
у Цви ји ће вој 2

(34/262194)

МИ ЛЕН ВУЧ КО ВИЋ
1954–2018.

22. ју на 2018. ис пу стио је сво ју пле ме ни ту ду шу
наш дра ги Ми лен. Оти шао је та мо где не ма ви ше
бо ла ни пат ње. Оста вио је не из бри сив траг и
успо ме не ко је не бле де. Са хра на је оба вље на 25.
ју на 2018, у Вр шцу.

Ту гу је по ро ди ца ДИМ КО ВИЋ и МА ТЕ ЈА
(38/252208)

По след њи по здрав во ље ном оцу

МИ ЛА НУ СА ВИ ЋУ

од ње го вих: ДУ ШКА и ДУ ШАН КЕ
(50/262236)

Оти шао је наш при ја тељ

МИ ЛАН КА ФИ ЛИ ПОВ
По до бру те пам ти мо.

С по што ва њем: ОЉА, НЕ МА ЊА и ПЕ ЦА
(72/262293)

По след њи по здрав се -

стри

МИ ЛАН КИ

од ГОР ДА НЕ и ДУ ЛЕ ТА

с по ро ди ца ма

(74/262304)

МИ ЛАН КА ФИ ЛИ ПОВ
рођ. Ву ко вић

Дра га се стро по чи вај у ми ру. 
Тво ји: ЉУП КА, ДРА ГО МИР, МЛА ДЕН и БИ ЉА НА

(10/262126)

МИ ЛАН КА ФИ ЛИ ПОВ
1957–2018.

За у век у на шим ср ци ма.

НЕ НАД, САН ДРА и НИ КО ЛА
(77/262313)

МИ ЛАН КА ФИ ЛИ ПОВ
1957–2018.

За у век у на шим ср ци ма.

Мај ка РА ДИ ВОЈ КА и отац МИ ЛО САВ
(78/262313)

По след њи по здрав

МИ ЛАН КИ 
ФИ ЛИ ПОВ

По ро ди ца
ЦВИ ЈА НО ВИЋ

(89/262366)

22. ју на 2018. го ди не на кон те шке бо ле сти пре ми ну ла је

МИ ЛАН КА ФИ ЛИ ПОВ

Уз по след њи по здрав, са ду бо ким жа ље њем, опра шта мо се

од на ше ди рек тор ке.

Ко лек тив SET RECIKLAŽЕ
(75/Ф)

ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо ко ри -
сни ке на ших услу га
да на це не огла са и
чи ту ља одо бра ва мо
по пуст свим рад ним
да ни ма осим сре дом.
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ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

МИ ЛИ ЦА 

ГР ЧИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

При ја те љи МА РИН КО 

и МИ ЛИ ЦА

(3/262102)

МИ ЛИ ЦА ГР ЧИЋ
Скло пим очи да те гле дам, 

те сли ке ми жи вот зна че, 

ка ко вре ме про ла зи, 

во лим те све ја че.

Бол за тобом не престаје. Ништа више, без тебе,

није исто, нити ће икада бити. 

Недостајеш неизмерно. 

БО ЈА НА и МИР КО

(4/262103)

СЕ ЋА ЊЕ

ДУ ШКО 

ЈА КО ВЉЕ ВИЋ

1999–2018.

Пре де вет на ест го ди на

са мо си за спао, по чи вај у

ми ру.

Тво ји нај ми ли ји

(7/262109)

У су бо ту, 30. ју на 2018, у 11 са ти, на омо љач ком

гро бљу, да је мо јед но го ди шњи по мен на шој дра гој

МИ ЛИ ЦИ ГР ЧИЋ

Хва ла ти за све што си чи ни ла за нас.

Во ли мо те и чу ва мо у ср цу за у век.

СТЕ ВА, МИ ЈА, ЈЕ ЛА, СНЕ ЖА и НИ КО ЛА
(5/262104)

У по не де љак, 2. ју ла 2018. го ди не, у 10.30, на Но вом гро бљу, да ва -

ће мо че тр де се то днев ни по мен на шем су пру гу, оцу, та сту и де ди

ЂУР ЂУ МИ ТРО ВИ ЋУ ЂУ РИ

То ли ко нам не до ста јеш.

Во ле те тво ји: су пру га МА РИ ЈА, ћер ке СЛА ЂА НА и ИВА НА, 

зе то ви ЈО ЛЕ и МИ РО, уну ци ЂУР ЂИ НА, ДУ ШАН, ЛА ЗАР, ПА ВЛЕ

и ДУ ЊА

(8/262119)

29. ју на на вр ша ва се го -

ди ну да на од смр ти на ше

дра ге ба ке, се стре, стри -

не и све кр ве

РУ ЖИ ЦЕ 

СТЕ ФА НО ВИЋ

1931–2017.

По ро ди ца

(19/262152)

По след њи по здрав ком -

ши ји

ИЛИ ЈИ 

ДМИ ТРИ ЋУ

од ста на ра у Сав ској 16

(36/262201)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗО РИ ЦА ТМУ ШИЋ
28. VI 2015 – 28. VI 2018.

За у век си у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Брат КР СТА с по ро ди цом
(73/262297)

Про шла је те шка го ди на

без те бе

МИ ЛИ ЦА 

НО ВА КО ВИЋ

МИ ЛИН КО и ЗО РАН

(76/2562309)

Про шло је го ди ну да на од смр ти на шег та те

ЗОЛ ТА НА ОБЕРК НЕ ЗА

1962–2017.

Ве ру је мо да нас са да гле даш са не ког леп шег ме ста и да си по но -

сан на нас.

Кће р ке ТИ ЈА НА и МАР ТИ НА и си но ви ДА ВИД, АЛЕК САН ДАР 

и ЗО ЗА

(58/262256)

СЕ ЋА ЊЕ

ДУ ШАН 

КА РА ЊАЦ
28. VI 2016 – 28. VI 2018.

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: 

су пру га МА РИ ЈА, ћер ке

АН ЂЕЛ КА и МИ ЛЕ НА 

с по ро ди ца ма

(84/262331)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗО РИ ЦА 

ТУ МУ ШИЋ
2015–2018.

Би ла си хра бра, упор на,

сме ла, ве се ла, је дин стве -

на. Во ли мо те.

ДРА ГА, ДРА ГАН, 

РА ДИ ЦА, АЦА и ДА ЦА

ТМУ ШИЋ

(45/262227)

Пе то го ди шњи по мен

МИ ЛО ШУ ВИ ДА КО ВИ ЋУ

Чо век је жив док жи ви у се ћа њи ма дру гих.

Ко лек тив ДОО „Ба нат пре воз”
(94/262375)

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 на шој во ље ној

СУ ЗА НИ УРС
одр жа ти 4. ју ла 2018, у 11 са ти, на Но вом гро бљу.

Мај ка КА ТА РИ НА, отац МИ ХАЈ ЛО и ћер ке 

НЕ ВЕ НА и ЈО ВА НА с по ро ди ца ма
(99/262383)

МАР КО 

ПЕ ТА КО ВИЋ

2009–2018.

Го ди не су про шле, али

ле по се ћа ње на те бе ни -

ка да не ће да из бле ди...

Ко ле ге из ко лек ти ва

„Пе та ко вић”

(104/4770)

30. ју на на вр ша ва се го ди ну да на от ка ко ни је с

на ма на ша ма ма, ба ка и пра ба ка

НЕ ВА ВОЈ КА
1933–2017.

То га да на, у 10 са ти, на Ка то лич ком гро бљу у
Пан че ву да ва ће мо па ра стос.
С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо те у на шим се -
ћа њи ма.

Тво ји: син ЖАР КО, сна ја ГОР ДА НА и уну ке 
МИ ЛЕ НА и МИР ЈА НА с по ро ди цом

(49/262232)

23. ју на по сле кра ће и те шке бо ле сти, у 72. го ди ни, пре -

ми нуо је наш су пруг и отац

ДРА ГАН ВРА НА ШЕ ВИЋ
1947–2018.

Ожа ло шће ни: су пру га ЗА ГОР КА, син ГО РАН и ћер ка
ГОР ДА НА

(52/262245)

По што ва ном

ДРА ГИ 
ВРА НЕ ШЕ ВИ ЋУ

по след њи по здрав.
По ро ди ца СТО ЈА НО ВИЋ

(53/262246)

По след њи по здрав ком -

ши ји

ДРА ГА НУ 

ВРА НЕ ШЕ ВИ ЋУ

од ста на ра згра де у

Ули ци Сте ва на 

Шу пљик ца 139

(59/262255)

По след њи по здрав

ДРА ГА НУ 
ВРА НЕ ШЕ ВИ ЋУ

СВЕ ТЛА НА, ГОЈ КО,
БРАН КА и ЗЛАТ КО

(42/262220)

Две го ди не, во ље ни наш

ЗЛАТ КО

Са мо Те бе не ма. А са мо Ти по сто јиш.

Тво ји нај ми ли ји

(9/262123)
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ЗО РИ ЦА ТМУ ШИЋ
28. VI 2015 – 28. VI 2018.

Ни смо те мо гли са чу ва ти од смр ти,

али ће мо те са чу ва ти од за бо ра ва

јер смрт је ја ча од жи во та

али не и од 

на ше љу ба ви пре ма те би.

ТВО ЈИ НАЈ МИ ЛИ ЈИ
(43/ф)
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ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Ше сто го ди шњи по мен на шој дра гој

ДО БРО СА ВИ ЈО ВА НО ВИЋ
1933–2012.

30. ју на одр жа ће се ше сто го ди шњи по мен на Но -
вом гро бљу, у 11 са ти. С по но сом те но си мо у ср -
цу и ми сли ма, иа ко ни си с на ма и пре ра но нас
на пу сти ла.

Чу ва ју те од за бо ра ва: син СЛО БО ДАН,
сна ја ИВА НА, уну ка ВУ КИ ЦА, брат КА МЕН КО

ЋИ РИЋ с по ро ди цом и сви тво ји ко ји су те 
не из мер но во ле ли и по што ва ли

(13/262131

Ше сто го ди шњи по мен

на шој дра гој ма ми, та -

шти и ба ки

ДО БРО СА ВИ
ЈО ВА НО ВИЋ

1933–2012.
Тво ји ко ји те не ће 

за бо ра ви ти: су пруг
СПИ РА, ћер ка ЉИ ЉА НА,
зет ДЕ ЈАН, уну ке СА ЊА,

МА РИ НА, МА ЈА, 
СИ МО НИ ДА и РО ДРИ ГО

(14/262132

30. ју на 2018, у 11 сати,

даваћемо шестомесечни

помен

БОГ ДАН КА

ЂУР ЂЕ ВИЋ

Вре ме про ла зи, бол и ту -

га за то бом не пре ста ју.

Во ли те тво ја ћер ка 

ВЕ СНА, уну ци СР ЂАН 

и СА ЊА и зет ЗВЕ ЗДАН

(18/262149)

Се ћа ње на во ље ног

МИ ЛА НА МАР КО ВИ ЋА

МИ ШУ

Ми шо бра те, мно го во љен, по што ван и не -

за бо ра вљен.

Се стре МА РА, ЗО РА и СТА НОЈ КА, зе то ви

МИ ЛОШ, СА ВО и РА ДЕ с по ро ди ца ма

(17/262144)

30. ју на 2018, у 10 са ти, да ва ће мо јед но го -

ди шњи по мен на шем во ље ном

АЛЕК САН ДРУ ЂЕР ФИ ЈУ

АЦИ
1975–2017.

Бол, ту га и пат ња не пре ста ју, и ни кад не -

ће. Во ле ће мо те док смо жи ви.

Тво ја се стра: ОЉА, брат МИ ЛАН, 

зет БА ТА, сна ја ВЕ СНА, се стри чи на ГО ГА

и бра та ни ца МИ ЊА

(25/472161)

30. ју на на вр ша ва се шест ме се ци от ка ко са на ма ни је наш дра ги

БРАН КО МИ ЛЕ У СНИЋ

Пам ти ће мо те по тво јој до бр о ти и љу ба ви за све нас.

Бес крај но ти хва ла за све што си нам пру жио. Мно го нам не до ста -

јеш.

Тво ји: су пру га АН ЂА и ћер ка НА ТА ША с по ро ди цом

(39/262209)

2. ју ла на вр ша ва ју се че ти ри го ди не од

смр ти мог бра та

МИ ЛА НА МАР КО ВИ ЋА

МИ ШЕ
Је ди ни мој бра те, го ди не про ла зе, а бол и

ту га за то бом је све ве ћа и ве ћа.

Мно го ми не до ста јеш.

Тво ја се стра ЂУ ЛА и зет МИ ЛАН

с по ро ди цом

(40/262212)

Го ди не ту ге и бо ла без мо је де це

АН КИЋ

СЛАВ КО        СЛО БО ДАН

1996–2018. 2003–2018.

Ожа ло шће на, ту жна и не у те шна мај ка

МИ ЛЕ НА

(46/262227)

Се ћа ње на оца

СЛАВ КА 

АН КИ ЋА

1996–2018.

Ћер ке АН ЂЕ ЛА 

и АДРИ ЈА НА

(47/262228)

АЛЕК САН ДАР ЂЕР ФИ
И да ље од зва ња ка ко пу цаш од сме ха. Још увек си с на -
ма и тво је ме сто ни ка да не ће би ти по пу ње но!

Твој кум КЉАКС, СТЕ ВА ШЕ ЋЕР 
и ОМЕР КА РА КУ ШЉИ ВИ

(48/262232)

Про шла је го ди на от ка ко ни је с на ма на ша

МИ ЛИ ЦА НО ВА КО ВИЋ
1927– 1. VII 2017.

Веч но ће је пам ти ти син РО ДО ЉУБ с по ро ди цом

(51/262244)

29. ју на 2018. го ди не на вр ша ва ју се три го ди не от ка да

ни је с на ма наш во ље ни

МИ РО СЛАВ МОМ ЧИ ЛО ВИЋ
С по што ва њем ње го ви нај ми ли ји

(33/262193)

ПО МЕН

ДЕН ЧАН

АНА                     МИ ЛАН

1942–2017. 1939–2017.

Успо ме ну на вас чу ва ју ва ши нај ми ли ји
(60/262257)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛАВ КО 

МР КО ЊИЋ

2016–2018.

За у век у на шим ср ци ма.

МР КО ЊИЋ

(61/262257)

БРЕ ЂАН

СРЕТ КО              СТО ЈАН КА

1984–2018. 2007–2018.

Вас, ко ји сте жи ве ли за нас, ни ка да не ће мо за бо -

ра ви ти.

Во ле вас ћер ка МА РИ ЈА и син АЛЕК САН ДАР
(85/4770)

Ан ђе ле мој нај леп ши, љу -

ба ви мо ја нај ве ћа... 

Про ђе го ди ну да на, про -

ћи ће још до ста, али бол,

пра зни на, ту га и мо ја

огром на љу бав ни ка да.

Тво ја БИ КИ ЦА

(87/262358)

СЕ ЋА ЊЕ

СА БОВ

СА ВА                        ДА НИ ЦА
2005–2018. 2010–2018.

Вре ме про ла зи, а љу бав и се ћа ње ни ка да
Ва ши нај ми ли ји

(30/261799)

28. ју на на вр ша ва ју се

две го ди не от ка ко ни је с

на ма наш

СЛАВ КО
МР КО ЊИЋ

1965–2016.
Чу ва мо те од за бо ра ва.
Тво ји нај ми ли ји: ВЕ ЦА,

МИ ЛОШ, ДУ ЊА 
и ДА ЦА

(6/262105)

СЕ ЋА ЊЕ

БРАН КО 

РА НИ СА ВЉЕВ

2011–2018.

Вре ме од но си го ди не, ту -

га и се ћа ња оста ју.

Тво ји нај ми ли ји

(56/262253)
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30. ју на 2018. го ди не на вр ша ва ју се два де сет три го ди -

не ка ко ни је с на ма наш дра ги

ЉУ БО МИР МИ ШКО ВИЋ
С ве ли ком љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(1/262084)

30. ју на 2018. го ди не, у 12

са ти, на Ста ром пра во -

слав ном гро бљу, одр жа -

ће се го ди шњи по мен

ЖИ ВИ 
КРЕ ЦУ ЉУ

1931–2017.
Син МИ ЋА и сна ја 

ОЛ ГА с де цом

(15/262137)

СТО ЈАН 

РИ СТИЋ

1998–2018.

Успо ме ну на ње га 

чу ва ју ДРА ГАН 

и МА РИ НА 

с по ро ди ца ма

(16/262138)

Тро го ди шњи по мен

ПЕ ТАР 

ЛО ЖА ЈИЋ

С љу ба вљу син 

СЛО БО ДАН 

с по ро ди цом и су пру га

СТО ЈАН КА

(20/262155)

30. ју на 2018, у 11 са ти, на Но вом гро бљу,

одр жа ће мо по лу го ди шњи по мен на шем

дра гом

МИ ЛО РА ДУ ЗЕ ЦУ

Вре ме про ла зи, бол и ту га за то бом оста ју.

Мно го нам не до ста јеш.

Тво ја по ро ди ца

(27/262175)

22. ју на на вр ши ло се де сет го ди на от ка ко ни је с на ма

ВИН КА СИ МИЋ ВИ ДА

БО ЖИ ДАР, БРАН КА и СТЕ ВАН

(28/262176)

2. ју ла 2018. на вр ша ва ју се две го ди не от ка да те

не ма, ан ђе ле мој

МАР КО КО СО ВАЦ

Не же лим да при хва тим, 

још те иш че ку јем. Ср це бо ли, ду ша ту гу је.

Ан ђе ле, во ле те тво ја тет ка, ИВАН и ПЕ РА
(29/262180)

ВИН КА ПО ПО ВИЋ

Про шле су две године от ка да ни си с на ма, али се ћа ње на

те бе ни ка да не ће из бле де ти.

Син ДРА ГАН ПО ПО ВИЋ с по ро ди цом
(57ф)

СЕ ЋА ЊЕ

БИ ЉА НА СИ МИЋ
рођ. Ста но е ска

2003–2018.

Мно го бо ла, пат ње, су за...

Тво ји нај ми ли ји
(12/262129)

2008–2018.

ДРА ГАН 

КА ТИЋ

У не де љу, 1. ју ла 2018, у

10 са ти, на Но вом гро бљу

да ва ће мо де се то го ди -

шњи по мен.

Тво ји: ма ма, МИ РА,

МИ ЉА НА и РО ЂА

(32/262191)

СЕ ЋА ЊЕ

ДУ ШАН 

МИ ЈИЋ

1939 – 1. VII 2015 

– 1. VII 2018.

Се ћа ње је део на шег жи -

во та, увек при су тан, по -

што ван и во љен.

Ту гу ју: су пру га ЈЕ ЛА,

си но ви ЗО РАН 

и ТО МИ СЛАВ, 

се стре НА ДА 

и РУ ЖИ ЦА 

с по ро ди ца ма

(37/262203)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ВАН КА 
ФИ ЛИ ПО ВИЋ

ба ба Јо ка
1950–2013–2018.

За у век ћеш жи ве ти у на -
шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји: су пруг ЗО РАН 
и ћер ка СЛА ЂА НА 

с по ро ди цом

(65/262276)

ПО МЕН

ДРА ГО ЛА ЗА РЕ ВИЋ
1938 – 5. VII 2018.

Успо ме ну на те бе чу ва мо ду бо ко у на шим ср ци ма.

С љу ба вљу и по што ва њем: су пру га МА РИ ЦА,

син НИ КО ЛА, снај ка МА РИ НА и унук ЛУ КА
(70/262282)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГО ЛА ЗА РЕ ВИЋ
1938 – 5. VII 2018.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на

те бе.

Тво ја ћер ка НЕ НА и уну ка МА КА
(71/262282)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

3. ју ла 2018.  би ће се дам го ди на ка ко сам остао
без мај ке

АНА БЕ РАЦ КА
18. VI 1936 – 3. VII 2011 – 3. VII 2018.

Се дам ту жних го ди на је про шло мај ко ка ко
сам те из гу био. Као да је про шло са мо се дам
да на. Још увек че кам да ћеш да ми се вра тиш.
Да до ђеш ку ћи – са по сла, или пи ја це, но се ћи
у ру ка ма пу не тор бе за тво је до ма ћин ство. Би -
ла си тај глав ни стуб на ше ку ће. Без те бе ви ше
ни је ни шта исто. Не ка те ан ђе ли чу ва ју као и
мог та ту ко ји те је бр зо по звао за со бом.

За у век ожа ло шћен ваш син МИР КО

(79/256759)

Пу них осам го ди на от ка -

ко ни је с на ма на ша дра га

ЗА ГОР КА 

РА ЦИЋ

Во ље ни ни кад не уми ру.

Син ЈО ВИ ЦА  

с по ро ди цом

(81/262321)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ВЛА ДИ МИР ТО ПА ЛО ВИЋ
1963–2010.

Тво ји: РО СА НА, ДА НИ ЦА и МИ ЛОШ

(101/244018)

Дана 30. јуна 2018, у 9.30, даваћемо

годишњи помен

ДА НИ ЦА        др ЕВ СТА ТИ ЈЕ

БА ДА ЛОВ СКА    БА ДА ЛОВ СКИ
1937–2017.                        1937–2007.

про фе сор ка би о ло ги је     спе ци ја ли ста 

у пен зи ји                   не у роп си хи ја три је

С љу ба вљу и поно сом ми сли мо на ма му,
та ту и ба ку и де ду.

Ћер ка РО СА НА, ДА НИ ЦА и МИ ЛОШ 
ТО ПА ЛО ВИЋ

(100/244018)
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Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Сре ди ном ове сед ми це до би ће -
те ве сти о до ла ску јед ног при ја те -
ља ко га ду го ни сте ви де ли, што
ће про ме ни ти ва ше пла но ве. Ис -
ко ри сти те по во љан пе ри од да
сре ди те по ро дич не про бле ме.
Сме ши вам се стра сна аван ту ра.
На миг ни те и ви.

По зив из ино стран ства ће вас
об ра до ва ти и отво ри ће вам но ве
мо гућ но сти за по слов но на пре до -
ва ње. Ван ред ни при лив нов ца
до бро ће вам до ћи, баш као и не -
пла ни ра ни кра ћи пут. Љу бав ни
жи вот је по ма ло упао у ру ти ну.

Не ма ју сви ва шу сна гу и енер -
ги ју и не ра де сви с то ли ко стра -
сти свој по сао. Успо ри те, ле по је
би ти на вр ху, али је до сад но ако
сте та мо са ми. Нов ча ни про бле -
ми ко ји вас већ ду же вре ме му -
че, ре ша ва ју се ове сед ми це.

По тру ди те се да се укло пи те у
но ва до га ђа ња на по слу. Пред
ва ма је пе ри од ве ли ких иза зо ва,
па ка ко бу де те по ста ви ли те ме -
ље, та ко ће вам се од ви ја ти до га -
ђа ји у на ред ном пе ри о ду. По ма -
ло сте умо р ни, али не ис ка љуј те
бес на парт не ру.

Све што сте за по ста ви ли и од -
ла га ли, по тру ди те се да за вр ши -
те, јер је пе ри од пред ва ма ве о -
ма по во љан, по го то во ако су у
пи та њу не ке прав не ства ри, на -
след ство или чак ку по ви на не -
крет ни на. Игра те на блеф – па зи -
те се.

Ово је ско ро пра во вре ме за
про ме не у ва шем жи во ту. По ма -
ло сте по ста ли ци нич ни, што при -
лич но оп те ре ћу је ва шу ве зу, али
и љу де око вас. Не бој те се, про -
ме не су по че ле и са мо је по треб -
но да их спрем но до че ка те.

Из не на ди те парт не ра јед ним
кра ћим од мо ром да ле ко од свих
и по тру ди те се да око вас не бу -
де гу жве. По сло ви не иду баш
нај сјај ни је, али тре нут но ни шта
бит но не мо же те про ме ни ти.
Сми ри те се и па жљи во ис пла ни -
рај те сле де ћи ко рак.

По ну ду од ста рог при ја те ља за
парт нер ски по сао ни ка ко не од -
би јај те, јер ће вам то ре ши ти го -
то во све фи нан сиј ске про бле ме.
Мно го кон та ка та, кра ћих пу те ва,
по се та... Љу бав ни жи вот до ла зи
до тач ке ка да мо ра те од лу чи ти
шта да ље. Срећ но.

Пре не го што се упу сти те у но ви
по слов ни по ду хват или на пу сти те
тре нут ни по сао, до бро раз ми сли -
те шта да ље. Че сто сте у пра ву,
ин стинкт вас не ва ра, али тре нут -
не окол но сти вам баш и не иду
на ру ку. Парт нер вам је ве ли ка
по др шка.

Не ма те до вољ но сна ге да ис те -
ра те ства ри на чи стац. По слов на
си ту а ци ја је за мр ше на и ни је
вре ме ди ра ти у оси ње гне здо.
Ако га ји те осе ћа ња пре ма осо би
ко ја жи ви да ље од вас, по ка жи -
те то отво ре но. Љу бав вам ку ца
на вра та. Отво ри те их.

Си гур ни сте да сте про на шли
пра ви на чин да ре ши те сво је по -
слов но-фи нан сиј ске про бле ме.
Би ло би до бро да се по са ве ту је те
с не ким ко ме ве ру је те и на пра -
ви те ра ди кал не ре зо ве на по слу.
Ни је вре ме за од мор, ма ко ли ко
вам био по тре бан.

Ове сед ми це сте про мен љи вог
здрав стве ног ста ња, ни шта вас
кон крет но не бо ли, а осе ћа те
стал ни умор, па при у шти те се би
тре нут ке пот пу ног ми ра. Љу бав -
ни жи вот по ла ко ула зи у фа зу ка -
да мо ра те од лу чи ти шта да ље.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
30. ма ја: Ми ли цу – Да ни ца и Ми лан Ар сић; 31. ма ја: Со фи ју – Сла ви ца То мић
и Ми ро слав Кре со вић, Ан ђе лу – Ми ла нија То ма шик и Са ша Ге бер; 2. ју на: Ја -
ну – Бо ја на и Вла ди мир Та дић; 4. ју на: Ти ја ну – Дра га на Анач ко вић, Ма теу –
На та ша Ибрић и Бо ги ца Но ва ков; 9. ју на: Ру жи цу – Ти ја на Ка ра каш и Не да Да -
ма скин;  11. ју на: Са ру – Је ле на и Сла во љуб Пе шев ски, Ни ко ли ну – Вул ка Дуб -
ски и Жељ ко Ба њаш, Миу – Вла сти сла ва и Ми ро слав Сла де чек; 13. ју на: Ма -
шу – Кри сти на и Алек сан дар Ћу ру ви ја; 14. ју на: Ма ри ју – Сње жа на и Лу чи јан
Стој ку, Ду њу – Са ман та Но ва ков и Ђор ђе Ма рин ко вић; 15. ју на: Ми лу – Сан -
дра Ми хај ло вић и Си ни ша Ки та но вић; 17. ју на: Ау ро ру – Ан ђе ла и Бо јан То мић,
Ми лу – Мир ја на и Алек сан дар Ба шча ре вић, Лен ку – Аде ла Ко ци Не дељ ков и
Бра ни слав Не дељ ков, Ма шу – Сте фа на Ни ко лић и Мар ко Здрав ко вић. 

До би ли си на
20. ма ја: Ма те ју – Је ле на Ивић Ра дев ски и Ми лан Ра дев ски; 5. ју на: Ма -
те ју – Ин ди ра Сте вић и Не дељ ко До ла ма; 8. ју на: Сте фа на – Ми ли ја на и
Си ни ша Ср нић, Ан дре ја – Кри сти на и Вла да Пе тро вић; 9. ју на: Те о до ра –
Ти ја на По пов Тр но вац и Игор Тр но вац, Ан ге ла Ле ан дра – Је ле на Но ва ков;
13. ју на: Ла ва – На та ша Ко ста ди нов ски Ђор ђи ев ски и Бо јан Ђор ђи ев ски,
Де спо та – Ка та ри на и Ми лан Ар се ни је вић, Иси до ра – Јо ва на и Ње гош Ми -
ла чић, Та ди ју – Ксе ни ја и Да мир Ци ми ро тић; 14. ју на: Ми хај ла – Ива на и
Бо јан Ив ко вић, Не ма њу – Ма ја и Вла ди мир Илић, Ти ва да ра – Ка та ри на
Пе тро вић и Сло бо дан Њи стор; 15. ју на: Ду ша на – Да ни ца и Стра хи ња Бог -
да нов, Па вла – Да ни је ла Ве ли са вљев и Ни ко ла Ста јић; 16. ју на: Да ни ла –
Са ња и Јо ван Ђор ђе вић; 17. ју на: Фи ли па – Љи ља на и Пре драг Сто јић.

ВЕН ЧА НИ

16. ју на: Ива на Спа сић и Бог дан Ва сић, Ми ља на Мр ва ље вић и Иван Би -
сак; 21. ју на: Ва ле ри ја Илић и Ни ко ла Ива но вић; 23. ју на: Ти ја на Ру смир
и Ми хаљ Ал фел ди, Ни на Ми лин ко вић и Иван Ка лић.

УМР ЛИ

14. ју на: Мил ка Гру јић (1936), Стој ка Стај чић (1934); 15. ју на: Ми ли вој Ста -
мен ко вић (1953), Иван Јо сић (1937); 16. ју на: Ма ри ца Ја нев (1930); 17. ју -
на: Ма ри ја Ко вач (1927), Сла ви ца Краљ (1951), Ду шан Хо ло ше вић (1941);
18. ју на: Ми лош Ни ко лић (1947), Љи ља на Трај ко вић (1936), Дра ги ша
Цвет ко вић (1947), Јон Стан чу (1939); 19. ју на: Цве та Ни ко лић (1934), Иван
Мла де нов ски (1944), Че до Ћо со (1951); 20. ју на: Мла ден Гр ко вић (1934),
Је ле на Бо дро жић (1947), Ко сти ке Па ску (1962); 21. ју на: Зу за Кво чик
(1943), Ма ри ја Пот кољњак (1929), Цве тан ка Па сер (1944), Дра ги Пе шић
(1952); 22. ју на: Ђу ро Циц ка (1950).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕ ШЕ ЊА – Ква драт 7 х 7: Ба ка рак, ана ли за, Ка ле зић, Але зи ја, ри -

зи чан, Ази ја ти, Ка ћа нин. Ана грам: Но ви свет ски по ре дак. Спу не ри -

зам: „Ра ни ја ди”. Ко њи ћев скок: Ко по ште но жи ви, тај не тре ба да

бри не о ре чи ма злих љу ди. Скан ди нав ка: да ла пе, кс, о, тро скок, нк,

м, л, р, Ара го ни ја, са ма ри јум, Со фи ја Ју ри чан, Ти ја на Ми ло ше вић,

пар, Же не ва, Оци, ак, је ре ти ци, ар.

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com

АНАГРАМ

ГЛО БАЛ НЕ ПРО МЕ НЕ (В = К)

СВЕ ВИД НО ПО КВА РИ СТЕ

Ре чи су са ста вље не од сле де ћих сло го ва: А, А, А, БА, ЗА, ЗИ, ЗИ, ЗИ, ЗИЋ, ЈА, ЈА,

КА, КА, КА, ЛЕ, ЛЕ, ЛИ, НА, НИН, РАК, РИ, ТИ, ЋА, ЧАН.

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. аме рич ки пи ја ни ста и ком по зи тор, Берт, 2. раш чла -

ња ва ње, ра ста вља ње на са став не де ло ве ра ди про у ча ва ња, 3. цр но гор ски фолк пе -

вач, Зо ран, 4. ста ри утвр ђе ни град у Фран цу ској, у ко јем је Це зар по бе до но сно за вр -

шио Гал ски рат, 5. опа сан, под ло жан ри зи ку, 6. ста нов ни ци нај ве ћег кон ти нен та, 7.

жи тељ на се ља крај Но вог Са да.

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

КВАДРАТ 7 х 7

КОЊИЋЕВ СКОК

Aко пра вил но по ве же те да те сло го ве ско ко ви ма ша хов ског

ко ња, по чев од по себ но обе ле же ног по ља, као ре ше ње ће те

до би ти јед ну ста ру ла тин ску сен тен цу о по ште њу и зло би.

-ЧИ- -ШТЕ- БРИ- ТАЈ ЗЛИХ

ДА НЕ -МА ПО- -НЕ

-НО РЕ- -БА ЉУ- -ВИ,

ТРЕ- -ДИ. ЖИ- О КО

СПУНЕРИЗАМ

Пре ба ци те по јед но сло во из јед не у дру гу реч, та ко да

до би је те на слов збир ке при ча Да ни ла Ки ша.

ЈА НИ РА ДИ



хов за да так био вра шки те жак,
не ка ко су се у сва кој ка те го ри -
ји из дво ји ли нај бо љи, док је
ве ли ка бор ба во ђе на за дру га и
тре ћа ме ста.

Сто га вре ди на бро ја ти име -
на по бед ни ка и до бро их упам -
ти ти, јер ће у бу дућ но сти нај -
ве ро ват ни је не што зна чи ти у
све ту хар мо ни ке. Та ко је код
пе тли ћа три јум фо вао Ра ди ша
Бла го је вић из Би је љи не; ме ђу
мла ђим пи о ни ри ма нај ви ше се
ис та као Ми лан Па јић из По -
жа рев ца, док је код ста ри јих
до ми ни рао Жељ ко Је вре мо вић
из Ја го ди не. У ка те го ри ја ма

не дав но по чео да се ин те ре су -
је за фол клор и стра ну му зи ку.

Код истог про фе со ра го ди -
ну да на ду же овом ин стру мен -
ту је мак си мал но по све ћен и
три го ди не ста ри ји Зо ран. И
ње му су оми ље на ко ла, пре
свих, „Вра го ла сто над и гра ва -
ње”, а има чак и сво ја два ау -
тор ска: „Мар ги ћан ски вез” и
„Му њи но ко ло”.

...и ве ли ке зве зде
Сви по бед ни ци су се пред ста -
ви ли пу бли ци и у ре ви јал ном
де лу, ка да им је ди рек тор До -
ма кул ту ре Мар ко Гу ран и уру -
чио на гра де, за ко је су се ма -
хом по бри ну ле фир ме „Golden
Rose” и „Sabbatini”.

Кад је реч о афир ми са ним
из во ђа чи ма, убе дљи во нај ве ћа

Петак, 29. јун 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

29ФОТО-РЕПОРТАЖА

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.

Мргуд
Овај ма ле ни чуп ко је ме ша нац чи ва ве
и пе ки не зе ра и до не дав но је жи вео у
дво ри шту, а због смр ти вла сни ка оти -
шао је у стан, али са да по но во мо ра да
тра жи но ви дом с не ком авли ји цом у
ко јој би мо гао да се скра си.

Де ве то го ди шњи ле по тан има свој
па сош, вак ци ни сан је и иде ал на је
при ли ка за ста ри је љу де, бу ду ћи да
је ве о ма ми ран и не зах те ван, а и не во ли да га мно го гња ве.

Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 063/822-
48-10.

Шуле
Ма ли пас, те жак пет и по ки ло -
гра ма, пре око два ме се ца по ја -
вио се на ули ци, па иа ко има ре -
дов ну хра ну, не ма дом и спа ва
под ве дрим не бом.

Шу ле се тре нут но ле чи од де -
мо дек са и успе шно се опо ра вља,
а по на ра ви је ве о ма ве сео, али и
по ма ло упла шен, јер су га та ко
ма лог не ки (не)љу ди чак и ту кли.

Овај ле по тан се од лич но сла же
с дру гим пси ма, прем да је баш псић за стан, али не ће се бу -
ни ти ни уко ли ко му не ко по ну ди дво ри ште.

Кон такт-те ле фон је 062/204-573.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације 
се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Јед на од рет ких ма ни фе ста ци -
ја ко ја је већ на сво јој пре ми је -
ри по ка за ла не сум њив по тен -
ци јал и на го ве сти ла злат ни сјај
сва ка ко је про шло го ди шњи из -
бор за пр ву хар мо ни ке Вој во -
ди не, одр жан у Ива но ву. Ако је
не ко мо гао да упит но за кли ма
гла вом и по ми сли да је у пи та -
њу мо жда би ла и по чет нич ка
сре ћа, дру ги по ку шај ја сно је
сви ма ста вио до зна ња да по -
ме ну ти фе сти вал с пра вом но -
си на зив „Злат на дир ка”.

Ви ше је раз ло га за та ко сме -
лу те зу, а пр ви и нај ва жни ји је
то што се, пре ма ми шље њу свих
ре ле вант них по зна ва ла ца умет -
но сти „раз вла че ња” убе дљи во
нај по пу лар ни јег ин стру мен та на
овим про сто ри ма, су ви ква ли -
тет оку пио про те кле не де ље (и
по не дељ ка) у нај ма њем, али и
нај леп шем пан че вач ком се лу.

А и са мо ме сто та да је зра -
чи ло не ка ко уз ви ше ни је и ис -
пу ње ни је до бром енер ги јом...

Дру ги Ме ђу на род ни фе сти вал
хар мо ни ке „Злат на дир ка” –
Пр ва хар мо ни ка Вој во ди не одр -
жан је у не де љу и по не де љак,
24. и 25. ју на, у цен тру Ива но -
ва, ис пред та мо шњег До ма кул -
ту ре, а по ред те уста но ве ор га -
ни за тор је би ло и Удру же ње
му зи ча ра „Бал кан”.

Они су у та два да на за све
љу би те ље нај по пу лар ни јег ин -
стру мен та на овим про сто ри -
ма при пре ми ли ви ше не го бо -
гат про грам, по де љен на два
сег мен та – так ми чар ски и ре -
ви јал ни.

Мла ди та лен ти...
Над ме та ње мла дих му зи ча ра
у шест ста ро сних ка те го ри ја

У ИВА НО ВУ ОДР ЖАН ИЗ БОР ЗА ПР ВУ ХАР МО НИ КУ ВОЈ ВО ДИ НЕ

ДРУ ГА „ЗЛАТ НА ДИР КА” ВИ СО КО ПО ДИ ГЛА ЛЕ СТВИ ЦУ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

РТВ Вој во ди не. Ве о ма ва жно
је и то што ће нај бо љи на сту -
пи ти на „Пр вој хар мо ни ци Ср -
би је” у Со ко ба њи, так ми че њу
на ко јем сам се као три на е сто -
го ди шњак и сам оку шао у пи о -
нир ској кон ку рен ци ји и осво -
јио дру го ме сто. Ин те ре сант но
је да сам та да до био на гра ду
од се дам да на за ме не и ро ди -

ген дар не Ра дој ке Жив ко вић чу -
јем да не ко та ко сви ра – на вео
је Ко дић.

Тре ба ис та ћи да су на так -
ми че њу уче ство ва ла и сед мо -
ри ца Пан че ва ца. По ред Ми ла -
на Ми ћо ви ћа, Фи ли па Ца ра -
на, Лу ке и Сте фа на Ср да но ва
и Ле о ни да Ар де ља на из Но вог
Се ла, ива но вач кој пу бли ци

по себ на атрак ци ја био је на -
ступ ма ђар ских хар мо ни ка ша
уз прат њу ор ке стра бра ће Ср -
да нац.

Дру гог да на, уз прат њу ор -
ке стра Ен џи ја Ма ври ћа, пе ва -
ли су Мар ко Га чић, Вла да Сто -
ја но вић, Зо ран Ву ја чић, Сло -
бо дан Ве се ли но вић, Сло бо дан
Ђо кић, Љу би ца Ма рин ко вић
и Па ја Ср да нов, а сво је фа -
сци нант но сви рач ко уме ће де -
мон стри ра ли су Мир ко Ко дић,
Зо ран Па у но вић и спе ци ја лан
гост из Бу гар ске и је дан од
нај бо љих свет ских хар мо ни -
ка ша – Пе тар Рал чев.

И док се нај бо љи већ при -
пре ма ју за же сто ке „окр ша је”
у пе ри о ду од 9. до 11. ав гу ста,
на пе де сет ше стој „Пр вој хар -

зве зда пр ве ве че ри би ла је Ме -
ри ма Ње го мир, ко ја је на оп -
ште оду ше вље ње ви ше сто ти на
гле да ла ца, по ред оста лог, от -
пе ва ла и хи то ве „Ива но ва ко -
ри та” и „Ср це је мо је ви о ли на”.
Ат мос фе ру су те но ћи под гре -
ва ли и со ли сти Хај нал ка Та ва -
си, Не над Алек сић, Ми ли ца Пе -
тро вић и Да ни је ла Пре дић, а

мо ни ци Ср би је” у Со ко ба њи,
ор га ни за то ри „Злат не дир ке”
ће, пре ма ре чи ма ко ор ди на то -
ра фе сти ва ла Жељ ка Гли го ри -
ћа, већ ко ли ко су тра за по че ти
при пре ме за на ред но оку пља -
ње мај сто ра у Ива но ву.

Мо ра ју, јер за да так ни је ни -
ма ло лак, бу ду ћи да је ле стви -
ца по диг ну та ве о ма ви со ко...

Мерима Његомир

Бугарски велемајстор

Мађарски оркестар

Кодић и Катићева

Панчевачки такмичари

од ви ја ло се у ра ним по по днев -
ним са ти ма у ве ли кој са ли До -
ма кул ту ре, ка да се огле да ло
чак пе де сет осам кон ку ре на та
из зе мље и ви ше окол них др -
жа ва. Они су се пред ста ви ли
са по три-че ти ри ком по зи ци -
је, ко је је пом но пра тио и оце -
њи вао нај ком пе тент ни ји мо гу -
ћи жи ри на овим про сто ри ма,

мла ђих и ста ри јих ју ни о ра не -
при ко сно ве ни су би ли Ма рио
Ми ле но вић из Вин че и Да ни -
ло Јо ва но вић из Де ро ња, док је
код се ни о ра пр во ме сто за у зео
Ми лош Ђу ра но вић из Бо ро ва.

По ме ну ти члан жи ри ја и ле -
ген дар ни вир ту оз на хар мо ни -
ци Мир ко Ко дић у из ја ви за
„Пан че вац” за хва лио је на по -

те ље у хо те лу ко ји но си име
ба ње. Ме ђу тим, отац је то ка -
те го рич ки од био, ин сти сти ра -
ју ћи да на ста вим с ве жба њем.
Ко ли ко ви дим, и ови клин ци
озбиљ но ве жба ју, а не ко ли ко
њих се из два ја по по све ће но -
сти и та лен ту, пре свих де вој -
чи ца из По жа рев ца, па мо гу да
ка жем да пр ви пут по сле ле -

пред ста ви ли су се и Ни ко ла
Јак шић и Зо ран Чи змаш.

Се дам на е сто го ди шњи Ни ко -
ла пр ви пут на сту пио на не ком
фе сти ва лу овог ти па и ран га.
Хар мо ни ку је учио код про фе -
со ра Го ра на Ми лен ко ви ћа, сви -
ра пет го ди на, и то углав ном
на род ни ме лос, пре свих ко ла
Пав ко ви ћа и Ко ди ћа, док је од -

са чи њен од та квих ве ли ка на
као што су Мир ко Ко дић, Ен -
џи Ма врић, Ми ћа Јан ко вић,
Зо ран Па у но вић... Иа ко је њи -

зи ву ор га ни за то ри ма фе сти ва -
ла и ни је крио сре ћу што је по -
но во у „овом пре див ном ме сту
сло жних и го сто љу би вих љу ди”.

– Ка да је реч о овој де ци, ви -
дим код њих огром ну же љу за
на пре до ва њем. Так ми ча ра је
ду пло ви ше не го ла не, чи ме је
и ква ли тет удво стру чен, а то
не тре ба да чу ди, јер се да ле ко
про чу ло за овај фе сти вал, ко ји
пра те и „Гранд про дук ци ја” и



– Имамо матично јато, за-
хваљујући којем производимо
јаја и младе за наредну сезону.
Касније на нивоу панчевачког

удружења обављамо расподелу,
па фазане даље распоређујемо
по нашим ловиштима. Основ-
ни циљ нам је да за што мање
новца увећамо фонд дивљачи,
а помало покушавамо и да то
комерцијализујемо у виду про-
даје другим организацијама ко-
је, попут Ковачице, немају сво-
ју производњу – каже Лукић.

Он наводи и то да постоје
прихватилишта за фазане и у
Старчеву и Новом Селу, где се
налазе и три велика инкубато-
ра за производњу пет-шест хи-
љада јаја.

– То нам много значи, буду-
ћи да једна јединка ове птице
спремна за лов кошта преко
десет евра, што за наше при-
лике није нимало јефтино. По-
знато је да све сами финанси-
рамо, а ово је изузетно скуп
спорт, јер само је годишња чла-
нарина око 16.000 динара. Где
су оружје, муниција, опрема,
па излазак на ловишта, пого-
тово негде на страни. И док је
некад то било доступно и си-
ромашнијим људима, сада ис-
пада да у лов могу само они
који имају мало вишка новца.

Последица тога је да уместо
близу сто, као пре тридесетак
година, данас у Качареву има-
мо свега седамнаест регистро-
ваних ловаца, без обзира на то
што поседујемо солидно лови-
ште с довољно зечева, срндаћа
и, наравно, фазана – закључује
овај Качаревац.

ЛЕТО У ПРИРОДИ
Петак, 29. јун 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Јордан
Филиповић

Уче ни ци ни жих раз ре да Основ -
не шко ле „Мо ша Пи ја де” из
Ива но ва уче ство ва ли су у про -
јек ту „Ду нав ски умет ник”, ко -
ји су не дав но ор га ни зо ва ли
„Мла ди ис тра жи ва чи Ср би је”.

По ме ну ти ђа ци су из ра ди ли
ви део-сни мак ко ји је ушао  у
се лек ци ју од де сет нај бо љих
ра до ва на те му еко ло ги је и очу -
ва ња оба ле дру ге нај ве ће европ -
ске ре ке.

Пре ма ре чи ма учи те љи це
Ане Да мја нов, ма ли ша ни су

то ком бо рав ка у при ро ди са -
ку пља ли ра зно ли ки ма те ри јал
и од ње га ства ра ли из у зет но
за ни мљи ве кре а ци је.

– Ор га ни за ци ја Мла ди ис -
тра жи ва чи Ср би је је за по себ -
но за ла га ње на шој шко ли до -
де ли ла ка ме ру „Eken GoPro Ac-
tion”. На гра ђе ни рад на ших
уче ни ка би ће пред ста вљен Ме -

ђу на род ној ко ми си ји за за шти -
ту ре ке Ду нав – на ве ла је ива -
но вач ка учи те љи ца.

Ина че, ре а ли за ци ја овог ин -
те ре сант ног про јек та спро во ди
се у че тр на ест зе ма ља ду нав -
ског сли ва, кон курс је ини ци -
ра ла Ме ђу на род на ко ми си ја за

за шти ту ре ке Ду нав, а ко ор ди -
ни ра га ор га ни за ци ја Гло бал -
но парт нер ство за во де за цен -
трал ну и ис точ ну Евро пу.

ИВА НО ВАЧ КИ УЧЕ НИ ЦИ УСПЕ ШНИ 

У ЕКО ЛО ШКОМ ПРО ЈЕК ТУ

Умет ни ци с реке
Мно го је оних ко ји у ери све -
оп ште ди ги та ли за ци је и ком -
пју те ри за ци је ис ти чу да на ро -
чи то де ца не тре ба да пре те ру -
ју с ра чу на ри ма, мо бил ним те -
ле фо ни ма или игри ца ма и ак -
цен ту ју ка ко је од не са гле ди -
вог зна ча ја за здра вље и пра -
ви лан раз вој ма ли ша на што че -
шћи бо ра вак на отво ре ном, и
то, по мо гућ ству, у што не за га -
ђе ни јој при ро ди.

Мно ги, да кле, са мо го во ре,
а не ки, на жа лост ма ло број ни -
ји, не тро ше уза луд ре чи, већ
уве ли ко пре ла зе на де ла

Из на ве де них раз ло га, то ком
ле та ова ру бри ка пред ста ви ће
све оне ко ји се у свом до ме ну
тру де да на том по љу по зи тив -
но ути чу на оне ко ји ма ће свет
оста ти...

Јед на од ор га ни за ци ја ко је у
скло пу сво јих ак тив но сти на -
сто је да што ин тен зив ни је усме -
ра ва ју де цу на бо ра вак у при -
ро ди, је сте и Удру же ње спорт -
ских ри бо ло ва ца „Ша ран”.

Пре ма ре чи ма њи хо вог пред -
сед ни ка Жељ ка Бр ки ћа, они
већ из ве сно вре ме не гу ју Шко -
лу пе ца ња за ју ни о ре, па по ред
ор га ни зо ва ња так ми че ња и ра -
зних еду ка ци ја, прак ти ку ју и
од ла зак на во ду.

– На рав но, у фо ку су нам је
По ња ви ца, во до ток на ко ји се
на ше ме сто на сла ња. По ред
спорт ског ри бо ло ва, пра ви мо
и ак ци је уре ђе ња и чи шће ња,
у ко је укљу чу је мо и на ше нај -
мла ђе чла но ве. Но пре из ве -
сног вре ме на од лу чи ли смо да
и де цу од ве де мо и ма ло да ље,
да упо зна ју на шу нај ве ћу ре -
ку и на у че не ке за њих до сад
не по зна те тех ни ке пе ца ња –
на вео је Бр кић.

Та ко су во де ћи љу ди УСР-а
„Ша ран”, за хва љу ју ћи са рад њи
с Удру же њем кам пе ра „Ива но -
вач ка ада”, у не де љу, 24. ју на,
та мо од ве ли де се так ма ли ша -
на уз ра ста од 12 до 14 го ди на
ка ко би про ве ли не за бо ра ван
дан у при ро ди. Ова ло ка ци ја је
ве о ма за ни мљи ва, јер се тик уз
оба лу Ду на ва, пре ко пу та Ри -
то пе ка, на ла зи на се ље од два -
де се так камп при ко ли ца. Не -
да ле ко ода тле је и пла жа ду -
жи не сто ти нак ме та ра, ко ју у
ве ли кој ме ри ко ри сте и ме шта -
ни Ива но ва, што им је од не -
дав но знат но олак ша но на си -

КА КО ПО ВЕ ЗА ТИ ДЕ ЦУ С ПРИ РО ДОМ

МА ЛИ ОМОЉ ЧА НИ УПО ЗНА ЛИ ДУ НАВ

па њем ри зле на ки ло ме тар и
по пу та ка Ива но ву.

Реч ју, ово ме сто се, у ло кал -
ним раз ме ра ма, си гур но мо же

уред но вра ће не у во ду. По окон -
ча њу свих тих уз бу ђе ња и на -
по ра де ца су, као и увек у при -
ро ди, же сто ко оглад не ла, па су
у сласт сма за ла па суљ с ко ба -
си ца ма и ко ле ни цом, ко ји је у
ко тли ћу са ти ма укрч ка ва ла Да -
ни је ла Бр кић.

Ма ли ша ни су на кон та ко див -
ног да на у при ро ди, већ при
са мом на пу шта њу Ива но вач ке
аде, по ка за ла огром ну же љу да
се ова ко не што што пре по но -
во до го ди.

-осам сто гра ма, као и ви ше де -
ве ри ка. С об зи ром на то да је
реч о ри ба ма ис под ме ре, оне
су, на кон сли ка ња, по не за о би -
ла зним спорт ским на че ли ма,

сма тра ти искон ском ди вљи ном,
па су и за хва љу ју ћи том са зна -
њу и деч је им пре си је би ле до -
дат но из ра же не.

Ина че, у по ме ну тој обу ци су,
по ред пред сед ни ка, уче ство ва -
ли и чла но ви Управ ног од бо ра
удру же ња – Пре драг Са кић и
Жи во рад Лу кић, што су бри -
жно „над гле да ли” Ра до ван Па -
нић и Са ва Ми ја то вић из Над -
зор ног од бо ра.

С дру ге стра не, сва ки по крет
ста ри јих па жљи во су упи ја ли
Угље ша, Ду шан, Ни ко ла, Вељ -
ко, Лу ка, Ла за и јед на де вој чи -
ца – Ми ли ца, а нај ве ћу ри бу је
упе цао Алек сан дар, и то шту -
ку од око јед ног ки ло гра ма на
жи вог ке де ра. На рав но, при ва -
ђе њу тог „ка пи тал ца” мо ра ли
су да му при по мог ну и по ме -
ну ти ис ку сни учи те љи. Би ла су
ту и два сму ђа од се дам сто-

СИТУАЦИЈА НА КАЧАРЕВАЧКОМ ЛОВИШТУ

Биће сасвим довољно фазана
Качаревачка секција панче-
вачког ловачког друштва већ
извесно време поседује фаза-
нерију величине хиљаду ква-
драта која се налази покрај по-
пуларног језера надомак села.

Према речима првог човека
те организације Милорада Лу-
кића, у поменутом простору
могуће је истовремено одгаја-
ти између четиристо и петсто
фазана.

Састој ци: кило грам сомо ви -
не или сму ђа, 250 г лука, 150
мл уља, чети ри све же папри -
ке, 500 г пара дај за,  три
деци ли тра белог вина,  јед на
љута папри чи ца, лиму нов
сок, бра шно, со,  мало веге те.

При пре ма: Очи сти те рибу,
пре ре жи те је по дужи ни и
изва ди те кич му. Доби је на
два филе та изре жи те попре -
ко на чети ри јед на ка дела.
Посо ли те и попр скај те лиму -
но вим соком, па их покло пи -
те и оста ви те да одсто је пет -
на ест мину та. Потом ува љај -
те филе те у бра шно и пржи -
те их на уљу. Прже ну рибу
ста ви те у загре јан ватро стал -
ни суд и покло пи те је.

У међу вре ме ну у дру гој
посу ди издин стај те сец ка ни
лук, папри ку реза ну на коц -
ке, љуту папри ку, пара дајз и
веге ту. Током дин ста ња
повр ће посте пе но зали вај те
вином.

Тако дин ста но повр ће
рас по ре ди те по прже ним
филе ти ма и ста ви те у вру ћу
рер ну да се запе че.

При јат но!

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТИ СА УДИ ЦЕ

РИБА НА ДУНАВ СКИ НАЧИН

ЛЕТ ЊЕ АК ТИВ НО СТИ „ША РА НА”

Пре ма ре чи ма пред сед ни ка УСР-а „Ша ран” Жељ ка Бр ки ћа,

то ком ле та у Омо љи ци ће би ти по но во ор га ни зо ва не не за о -

би ла зне ма ни фе ста ци је, као и но ве ак ци је ра ди уре ђе ња

По ња ви це.

– Бу ду ћи да ове го ди не обе ле жа ва мо по ла ве ка по сто ја -

ња, у да ни ма око „Жи се ла” и сла ве не ће из о ста ти тра ди ци -

о нал но так ми че ња у ку ва њу чор бе, као ни над ме та ње ју ни -

о ра у пе ца њу на пло вак. Пла ни ра мо и ви ше ак ци ја чи шће ња

По ња ви це, а циљ нам је да у са рад њи с Ме сном за јед ни -

цом та мо по ста ви мо клу пе, јер су не ки не са ве сни гра ђа ни

по но во по че ли да на ру жу ју на шу ина че пре ле пу оа зу. На -

рав но, и да ље ће мо те жи ти да де цу на раз не на чи не при -

бли жи мо при ро ди – на ја вио је Бр кић.



тре нер Љу би ша Ми лен ко вић,
ко ји су Би те ви ћа од лич но при -
пре ми ли за Ме ди те ран ске игре.

Ка да већ го во ри мо о на сту пу
на ших су гра ђа на на Ме ди те -
ран ским игра ма у Та ра го ни, не
сме мо за бо ра ви ти ни се лек то -
ра жен ске ру ко мет не ре пре зен -
та ци је Љу бо ми ра Об ра до ви ћа,
игра чи цу Ма ри ју Об ра до вић,
али ни ру ко мет ни су диј ски тан -
дем ко ји чи не Мар ко Се ку лић
и Вла ди мир Јо ван дић.
Сво ју зе мљу, али и град Пан -
че во, пред ста вља ли су и атле -
ти чар ка Зо ра на Бар јак та ро вић,
као и њен тре нер Љуп чо Цвет -
ко ски.

Пр вен ство Ср би је у аква тло -
ну, ди сци пли на ко ја под ра зу -
ме ва ки ло ме тар пли ва ња и пет
хи ља да ме та ра тр ча ња, одр жа -
но је у не де љу, 24. ју на, у на -
шем гра ду, а ор га ни за тор је,
осми пут, био Три а тлон клуб
Та миш.

Над ме та ло се око сто так -
ми ча ра, а но ви (ста ри) пр -
ва ци др жа ве (п)оста ли су Ви -
да Ме дић из Бе о гра да и Ми -
лан То мин из Но вог Са да.
Вр ло до бре ре зул та те оства -
ри ли су и чла но ви клу ба до -
ма ћи на.

Шам пи о ни Ср би је у сво јим
ка те го ри ја ма по ста ли су: ју -
ни о ри Ања Да ви до вић и Вла -
ди мир Ко ка нов, ка де ти Ду ња

Ни шић и Вик тор Рат ков и ве -
те ра ни Фи лип Ру да ко вић и
Мар јан Лу кић.

Тро фе је су осво ји ли и: Га -
ври ло Ан тић (брон за), Во јин
Да ви до вић (сре бро), Алек са Ке -
жић (брон за), Ива Бо жич ко -
вић (брон за), Алек са Ни ко лић
(брон за), Ко ста Мир ко вић (сре -
бро), Вла ди мир Ко ка нов (брон -
за у ап со лут ној кон ку рен ци ји)
и Ања Да ви до вић (сре бро у ап -
со лут ној кон ку рен ци ји).

Сви у ТК-у Та миш за до вољ -
ни су ор га ни за ци јом тр ке и ре -
зул та ти ма сво јих так ми ча ра.
Се зо на се на ста вља Пр вен ством
Ср би је у су пер спринт три а тло -
ну, 1. ју ла, у Срем ској Ми тро -
ви ци.

СПОРТ
Петак, 29. јун 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ле ско вац је про -
шлог ви кен да био
до ма ћин ин тер на -
ци о нал ног так ми че -
ња у бенч-пре су, на
ко ме се над ме та ло
80 уче сни ка из зе -
мље и ино стран ства.
Клуб ди за ча те го ва
Ди на мо пред ста вља -
ли су: Алек са Јо вић,
Иван Се ку лић, Бра -
ни мир Ба бин, Алек -
сан дар Ко лоц ка, Но -
вак Фи ли по вић и
Стра хи ња Ши шков.

Иа ко је још увек
ка дет, фан та стич ни
Алек са Јо вић ус пео
је да осво ји зла то у
се ни ор ској кон ку -
рен ци ји, са вла дав ши 90 кг у
фи нал ном по ку ша ју. Бра ни -
мир Ба бин је по ди гао 120 кг и
та ко за ра дио сре бро у ка те го -
ри ји се ни о ра до 66 кг те ле сне
те жи не. Сја јан је био и ка дет
Иван Се ку лић. Он је три јум -
фо вао у кон ку рен ци ји так ми -
ча ра до 74 кг те жи не, при че -
му је са вла дао 97,5 кг у ди сци -
пли ни бенч-прес. У ис тој ка те -
го ри ји, али код се ни о ра, убе -
дљи ву по бе ду с по диг ну тих
147,5 кг од нео је Алек сан дар
Ко лоц ка, ина че на ци о нал ни ре -
кор дер у овој ди сци пли ни. Но -
вак Фи ли по вић се, са вла дав -
ши 162,5 кг, до мо гао сре бр не
ме да ље у ка те го ри ји се ни о ра

до 93 кг те ле сне те жи не, ко ја
је, по ми шље њу мно гих, би ла
нај ја ча ка те го ри ја. Стра хи ња
Ши шков је у над ме та њу ка де -
та до 120 кг осво јио злат ну ме -
да љу и два пу та за ре дом обо -
рио ка дет ски ре корд Ср би је у
бенч-пре су.

У укуп ном пла сма ну КДТ
Ди на мо је за у зео дру го ме сто.
Так ми ча ре је пред во дио пред -
сед ник клу ба Фи лип Вла јић,
ко ји се на овом тур ни ру пр ви
пут на шао и у уло зи су ди је.

Страну припремио

Александар
Живковић
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лб5)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Од лич ни ре зул та ти
пан че вач ких 
спор ти ста

У пе так, 22. ју на, по че ле су
осам на е сте Ме ди те ран ске игре,
а на њи ма на сту па пре ко 4.000
уче сни ка из 26 зе ма ља, ко ји се
над ме ћу у 33 спор та. Тим Ср -
би је има 139 чла но ва.

На ши су на род ни ци, ме ђу ко -
ји ма има и мно го Пан че ва ца,
од лич но су стар то ва ли на так -
ми че њи ма ко ја се одр жа ва ју у
шпан ској Та ра го ни.

Нај бо ља срп ска пли ва чи ца
Ања Цре вар, за јед но са сво јим
тре не ром Мар ком Спа со вим, ус -
пе ла је да оства ри још је дан под -
виг и осво ји пр ву се ни ор ску ме -
да љу. Ања је у ди сци пли ни 400
ме та ра ме шо ви тим сти лом дру -
га сти гла на циљ, с вре ме ном
4:40,62, што је и но ви на ци о -
нал ни ре корд. Ви це шам пи он ка
Ме ди те ран ских ига ра на ста ви -
ла је кон ти ну и тет у осва ја њу од -
лич ја на ве ли ким так ми че њи ма
и по твр ди ла да је у до број фор -
ми пред на ред на ис ку ше ња.

Ања Цре вар је у фи на лу тр -
ке на 400 ме та ра сло бод ним
сти лом за у зе ла пе то ме сто.

Сло бо дан Би те вић, нај бо љи
срп ски ка ра ти ста, над ме тао се у

МЕ ДИ ТЕ РАН СКЕ ИГРЕ У ТА РА ГО НИ

АЊА И БО БА НА ПО СТО ЉУ

Мла ди фуд ба ле ри Мла до сти
из Омо љи це уче ство ва ли су
на ме ђу на род ном тур ни ру у
Бе чу, где су у кон ку рен ци ји
че тр на ест еки па осво ји ли пр -
во ме сто са шест по бе да и
јед ним ре ми јем, уз са мо је -
дан при мље ни гол.

Од лич но ор га ни зо ван тур -
нир оку пио је еки пе из Ср би -
је, БиХ, Цр не Го ре, Ау стри је
и Не мач ке, а на шу зе мљу су
пред ста вља ли и ма ли фуд ба -
ле ри из Ја бу ке, Ба нат ског Но -

вог Се ла и Ср бо бра на. Сло га
из Ба нат ског Но вог Се ла осво -
ји ла је тре ће ме сто.

– Но си мо са мо ле пе и по -
зи тив не ути ске са овог го сто -
ва ња. Де ча ци су по ка за ли да
се у Ср би ји игра до бар фуд -
бал, али и да у на шој зе мљи
има мно го та лен то ва не де це
– ре као је тре нер ФК-а Мла -
дост Ду шан Лу кић.

Во ђа пу та на ше „екс пе ди -
ци је” био је Ми лен ко Чуч -
ко вић.

ТРИ ЈУМФ МЛА ДО СТИ

ка те го ри ји пре ко 84 кг и осво -
јио је брон за ну ме да љу. Бо ба је
у пр вом ко лу пре тр пео по раз од
од лич ног так ми ча ра из Егип та,
ко ји га је пла сма ном у фи на ле
„по ву као” у ре пер саж, где Би те -
вић ни је до зво лио ни ка кво из -
не на ђе ње. У ма ни ру ис ку сног
бор ца си гур но је, с 2:0, са вла дао
ка ра ти сту Ко со ва, а по том је
пред Пан чев цем оруж је мо рао
да по ло жи и фран цу ски бо рац.

Ве ли ки до при нос осва ја њу
брон за не ме да ље да ли су и
спорт ски ди рек тор КФС-а Пре -
драг Сто ја ди нов, али и клуп ски

ЈОШ ЈЕДАН ОДЛИЧАН РЕЗУЛТАТ НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

ДРАГОЈЕРАЦ ШАМПИОН БАЛКАНА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Про шлог ви кен да су одр жа -
на два так ми че ња, на ко ји ма
су ка ја ка ши с Та ми ша по сти -
гли за па жен успех.

У Ви шњи ће ву, у дру гом ко -
лу Ми ни ли ге Ср би је, пред -
во ђе ни тре не ром Зо ра ном
Жив ко ви ћем, нај бо ље ре зул -
та те оства ри ли су је да на е сто -
го ди шња ци у МК-4, ко ји су
осво ји ли сре бр ну ме да љу. Че -
тве рац су чи ни ли: Да мјан То -
мић, Вук Сто ја но вић, Ђор ђе
Ар се нов и Па вле Тор њан ски.

У тр ци МК-4 на 500 м де ча -
ци ро ђе ни 2005. и 2006. го -
ди не – Мар ко и Ми лош Жив -
ко вић, Вла ди мир Бо ја нић и
Ми лош Јо ва но вић – за слу жи -
ли су брон за но од лич је. Мар -
ко Жив ко вић и Вла ди мир Бо -
ја нић су у МК-2 дру ги сти гли
на циљ, а тре ће ме сто у над -
ме та њу дво се да за у зе ле су и
пи о нир ке Ма ша Па вло вић и
Ти ја на Иг ња.

На тра ди ци о нал ној ре га ти
„Зе мун 2018” пан че вач ки ка -
ја ка ши су осво ји ли је да на ест
тро фе ја.

Лу ка Стан чев ски је био нај -
бр жи у К-1, сре бр ом се оки ти -
ла Ма ша Па вло вић, док је Вик -
тор Ста мен ко вић три јум фо вао
и у јед но се ду, али и у тан де му
с Ни ко лом Ке ље ви ћем. Ова два
ка де та су се над ме та ла и у ју -
ни ор ској кон ку рен ци ји, у ко јој
су за ра ди ли сре бр ну ме да љу.
Се ни ор Да ни ло Жив ко вић био
је дру ги на 500 м, а у дво се ду с
Ни ко лом Лев на ји ћем за слу жио
је нај сјај ни је од лич је. Че тве -
рац у са ста ву Мар ко и Ми лош

Жив ко вић, Вла ди мир Бо ја нић
и Ми лош Јо ва но вић за слу жио
је сре бро, баш као и дво сед
Мар ко Жив ко вић – Вла ди мир
Бо ја нић. Вук Сто ја но вић и Ђор -
ђе Ар се нов би ли су тре ћи, а
брон зу је осво јио и Мар ко Жив -
ко вић у тр ци МК-1.

Тре ба ис та ћи да су чла но -
ви ККК-а Пан че во Би ља на
Ре лић и тре нер Ђу ри ца Лев -
на јић от пу то ва ли у Ита ли ју,
где ће пред ста вља ти ре пре -
зен та ци ју Ср би је на Пр вен -
ству Евро пе за ју ни о ре и мла -
ђе се ни о ре.

ЖЕ ТВА МЕ ДА ЉА

У Брч ком је у су бо ту, 23. ју -
на, одр жа на тра ди ци о нал на,
22. ме ђу на род на „Ви дов дан -
ска улич на тр ка”, ко ја је оку -
пи ла ве ли ке атлет ске зве зде
из це лог све та.

Чла но ви АК-а Па но ни ја
над ме та ли су се у тр ка ма на
400 ме та ра у кон ку рен ци ји
пи о ни ра. У кон ку рен ци ји мла -
ђих пи о нир ки Ана Дра го је -
вић је убе дљи во осво ји ла злат -
ну ме да љу, док је Ан ђе ла Ки -
ћо вић за у зе ла че твр то ме сто.
Ка та ри на Ња ри је за ра ди ла
брон зу у тр ци ста ри јих пи о -
нир ки, а у тр ци де ча ка ро ђе -

них 2003. го ди не Да мјан Чи -
кић је осво јио сре бро на кон
ду е ла са дво стру ким шам пи -
о ном Ср би је на 400 и 800 м.

Био је то че твр ти на ступ
Па но ни је ван гра ни ца на ше
зе мље, а са сва ког од њих сти -
за ле су ме да ље...

ТРИ ОД ЛИЧ ЈА ЗА ПА НО НИ ЈУ

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У АКВА ТЛО НУ

ЈОШ ЈЕ ДАН СУ ПЕР ДАН

Главни град Босне и Херцего-
вине угостио је најбоље борце
у кик-боксу, који су се од 22.
до 24. јуна надметали на Пр-
венству Балкана. Национална
селекција Србије се у Сараје-
ву, у веома јакој конкуренци-
ји, представила са педесет ју-
ниорских и сениорских репре-
зентативаца, а они су још јед-
ном показали изузетан квали-
тет – Србија је освојила прво
место у укупном пласману.

Велике заслуге за сјајан успех
националног тима има и наш
суграђанин, члан КБК-а Срп-
ска Спарта, Огњен Драгојерац,
који је и у Сарајеву наставио
низ освајања медаља на вели-
ким такмичењима. Он се над-

метао у полутешкој категори-
ји, до 79 кг, и још једном је по-
казао да је у овом моменту мо-
жда најбољи борац у Европи.
Лако је савладао противника у
квалификацијама, а онда је у
великом финалу против рива-
ла из Македоније, иначе јуни-
орског првака света, који је у
меч ушао као апсолутни фаво-
рит, показао сав свој потенци-
јал. Одлично је радио, намет-
нуо је свој стил од почетка бор-
бе, па је на крају тријумфовао
с 3:0 и окитио се титулом шам-
пиона Балкана.

– Заиста сам јако спреман
дошао на овај турнир. И пси-
хички и физички. Желео сам
да зацементирам своје место у

националном тиму и драго ми
је да сам успео. Захвалио бих
свим својим другарима из клу-
ба и спаринг-партнерима, а по-
себно тренерима Зорану Ста-
вревском и Жељку Вуковићу,
јер смо се баш жестоко при-
премали за овај шампионат –
рекао је Огњен Драгојерац.

Овај одлични спортиста је
од почетка године нанизао чак
пет најсјајнијих одличја с мно-
гобројних такмичења, а три-
јумфима у Сарајеву продужио
је низ на девет мечева без по-
раза. И не жели да стане. Уско-
ро започиње припреме за тур-
нире и ревије на којима ће на-
ступити током лета, а његов
главни циљ за ову годину је

Европско првенство, које ће
бити одржано у октобру у Сло-
венији.

НАД МЕ ТА ЊЕ У ДИ ЗА ЊУ ТЕ ГО ВА

„СНА ГА ТО РИ” НА ВИ СИ НИ ЗА ДАТ КА
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Ања 
Цве та но вић,
гим на зи јал ка:
– Ићи ћу на ба зен и
из ла зи ћу с дру -
штвом. Хте ла сам да
на ђем не ки по сао
пре ко рас пу ста, али
ни сам ус пе ла. Чи та -
ћу ви ше, јер не мам
то ли ко вре ме на ка -
да идем у шко лу.

Маг да ле на 
Па вло вић, 
гим на зи јал ка:
– Про во дим ви ше вре -
ме на с дру штвом. Та -
ко ђе, пла ни рам да
одем на ле то ва ње и да
се ви ше по све тим цр -
та њу.

Ро бер то Да вид,
фо то граф:
– Ићу на од мор у
Хр ват ску, на Брач,
али тек по чет ком
сеп тем бра.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Спи рал на
Страх се ши ри, бр же од па ме ти.

    Пли ваш не ка ко, па те по ву че вир.

    Гу биш ва здух.

    Му ти ти се ум.

    Те ло ти гу би сна гу.

    А он да – ста виш ства ри на ва гу.

    Из бур ги јаш, не ка ко, из лаз.

    Не ствар на на да је у на сло ву.

Раз га ће на
До ђеш ку ћи, рас ко мо тиш се.

    Уба циш оде ћу у кор пу за веш.

    Укљу чиш ТВ.

    Бу не се ма ли на ри, по ли тич ки мар ги нал ци и вла сни ци ман да та,

    фуд бал ски на ви ја чи...

    Хва ле се стар ле те, кри ми нал ци и ду хов ни мал ци.

    Све је очи глед но.

    Ствар ност је у на сло ву.

Не из ве сност
Глад и хлад но ћа.

    Од ла зак из гне зда, на ме ран или слу ча јан.

    Ис па да ње из оп ште при хва ће них фор ми и дог ми.

    А во лео би да по ле тиш иа ко то не знаш.

    Да се ви неш, до хва тиш ви си не.

    Про бу диш ве ли ку пти цу у се би.

    Про ме ни ти не про ме њи во је не мо гу ће.

    Не из ве сност је ствар на.

Почела је сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs

фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 

21. септембра – награда је ваша.

                                                                    P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Наградни конкурс

Рај на земљи – Сокобања.

Док Лука и Оги вредно „раде”, мама Зока позира,

а тата Сале фотографише.

Александар Равин, Доже Ђерђа 12

26232 Иваново

Александре, Синиша, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу адресу. 

                                               РедакцијаПредиван поглед на залазак сунца у Шушњу.

Синиша Шемић, Савска 4, Панчево 


