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ЛИТИЈАЛИТИЈА

ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА 

ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

Акција траје, рок 
продужен за годину дана

Доношењем новог Закона о оружју и муницији, који се примењује од 5.
марта 2016. године, прописано је да су физичка лица која поседују ору-
жне листове и дозволе за држање и ношење оружја за личну безбедност,
као и правна лица, предузетници и ловци који поседују одобрења за др-
жање оружја, издате по старом закону, дужна да у року од четири године
од дана почетка примене новог закона, односно до 5. марта 2020. године,
поднесу захтев за издавање нових исправа ради добијања нових оружних
листова заједно са уверењем о здравственој способности за држање и но-
шење оружја.

Обавештавамо цењене читаоце да Завод за здравствену заштиту радни-
ка „Панчевац” пружа услуге лекарског прегледа ради издавања уверења
за физичка лица о здравственој способности за држање и ношење оружја
(лично, ловачко и трофејно) сваког радног дана од 7 до 14 сати, по цени
од 1.700 динара.

Позивамо цењене клијенте да искористе могућност да изврше своју за-
конску обавезу не чекајући истек законског рока и да тиме избегну пре-
кршајне казне предвиђене законом, које се крећу до 150.000 динара, уз
одузимање оружја.

ГРАД МЕЊА ОДЛУКУ О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА страна 3

УСКОРО ЋЕ СЕ ЗНАТИ ГДЕ МОЖЕТЕ
С КУЋНИМ ЉУБИМЦИМА, А ГДЕ НЕ
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ДО ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ МОЖЕ СЕ НА ТЕЖИ И НА ЛАКШИ НАЧИН страна 7

АТП опет 
вози пуном 
паром

НАШИ СУГРАЂАНИ

Панчевци који статирају
у филмовима
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КМултијезички додатак – на румунском језику

Supliment multilingv – în limba română » стране I-VIII
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ПИТАЊА И ОДГОВОРА О
ОБУЦИ ВОЗАЧА У ПАНЧЕВУ



ДРУГА СТРАНА2
Петак, 30. август 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

МАРИЈА ПЕТРОВИЋ – НАЧЕЛНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Ва здух ко ји
ди шем

Го ре бра зил ске ки шне шу ме,
кли ма се ме ња, то пе се гле че -
ри, тро ши мо ре сур се „на цр -
ту”, а о то ме се не при ча, не
по ле ми ше... Ни ко га не за ни ма.

Има јед на из ре ка ко ја ка же
да као што ми има мо јед но те -
ло, та ко пла не та има са мо нас,
а ми ра ди мо све да је пот пу но
уни шти мо. И не ма оправ да ња
за та кво не мар но по на ша ње. И
оно „јао, ти и та тво ја еко ло ги -
ја” за и ста ни је у ре ду. Је дан це -
ло фан ко ји ски не те с па кле ци -
га ре та и ба ци те на зе мљу, су тра
ће од у зе ти ва шим по том ци ма
пар че зе мље, јер ће она би ти
за га ђе на. Је сте ли ика да раз -
ми шља ли ку да то во ди? Шта
ће би ти јед ног да на ка да вас не
бу де? Не мо гу ће је да вас не за -
ни ма ако има те де цу, уну ке...
За са мо је дан дан јед но др во
про из ве де ви ше ки се о ни ка не -
го што му је по треб но за ње го -
во функ ци о ни са ње, а оста так
да је на ма. А ми се че мо ста бла,
бе то ни ра мо зе ле не по вр ши не,
уни шта ва мо оно што нас одр -
жа ва у жи во ту, за рад оно га што
ће нам на вод но олак ша ти жи -
вот. Али ка да на ста не про блем
са здра вљем, ни је дан плоч ник
и ка ме ни стуб не ће нам омо -
гу ћи ти да оздра ви мо.

Чи ста и здра ва жи вот на сре -
ди на – да!

Је сте ли не ка да по са ди ли др -
во? Ако ни сте, раз ми сли те ко -
ли ко би сте ура ди ли за се бе,
сво ју де цу, град, зе мљу и це лу
пла не ту. А то за ви си од нас.
Као и то да не за га ђу је мо око -
ли ну и не пра ви мо тај чу ве ни
еко ло шки оти сак. Вре мен ске
не по го де у ко ји ма љу ди гу бе
жи во те, до мо ве и усе ве са мо су
по сле ди ца све га што ра ди мо.
Сва ког да на, ма ло-по ма ло.

Ме не је не ка да, искре но, ма -
ло сра мо та ка да ви дим ка ко се
по на ша мо пре ма сре ди ни ко ја
нас окру жу је. Не ка да ми је жао
и ср це ми се це па ка да про ше -
там кроз цен тар гра да. „Пан -
че вац” је 1969. го ди не пи сао о
нај пр ља ви јим тач ка ма у Пан -
че ву и зна те шта – и да ље су ти
де ло ви гра да нај пр ља ви ји! Пе -
де сет го ди на ни је би ло до вољ -
но да на у чи мо да бри не мо о
жи вот ној сре ди ни. Ствар но, то -
ли ко је те шко?

За пам ти те, до ста је и до нас.
Вра ти те ства ри на њи хо во ме -
сто, од ла жи те от пад та мо где
тре ба, за са ди те не ку биљ ку и
по тру ди те се да ди ше те пу ним
плу ћи ма!

Од сре ди не ју ла ове го ди не Град ска
упра ва има но вог на чел ни ка – Ма ри -
ју Пе тро вић. Она је за вр ши ла Гим на -
зи ју „Урош Пре дић”, а на кон то га
Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Но -
вом Па за ру. Ди пло ми ра ни је прав ник
с по ло же ним др жав ним ис пи том. Ра -
ди ла је у Основ ном су ду у Пан че ву, у
На ци о нал ној слу жби за за по шља ва ње
у Бе о гра ду, у не ко ли ко јав них пред у -
зе ћа, као и у пан че вач кој фи ли ја ли
По ре ске упра ве. Са да је на ма стер ака -
дем ским сту ди ја ма кри ми на ли сти ке
на Кри ми на ли стич ко-по ли циј ској
ака де ми ји у Бе о гра ду.

Број не су над ле жно сти Град ске упра -
ве. Она је обра зо ва на за вр ше ње по -
сло ва ло кал не са мо у пра ве, а оба вља
и по ве ре не по сло ве из окви ра пра ва и
ду жно сти Ре пу бли ке и По кра ји не.
Гра ђа ни ма омо гу ћа ва не сме та но
оства ри ва ње пра ва, оба ве за и прав них
ин те ре са, да је им по треб не по дат ке и
оба ве ште ња, пру жа прав ну по моћ и
са ра ђу је с њи ма.

Град ска упра ва се са сто ји од ше сна -
ест се кре та ри ја та, њен део је и Ко му -
нал на по ли ци ја, а за оба вља ње по сло -
ва ван се ди шта обра зо ва не су ме сне
кан це ла ри је. Кроз овај ве ли ки си стем
про шли смо с Ма ри јом Пе тро вић, ко -
ја њи ме ру ко во ди.

Од ја ну а ра 42.000 стра на ка

На чел ни ца је на по чет ку ре кла да је
за до вољ на утвр ђе ним чи ње нич ним
ста њем по што је пре у зе ла ову функ -
ци ју. До да је:

– Ових пр вих ме сец да на ис ко ри -
сти ла сам да опи пам пулс Упра ве, да
ви дим ка ко функ ци о ни шу се кре та ри -
ја ти, где има евен ту ал них не до ста та -
ка и ка ко да их по пра ви мо. Ни во услу -
га ко је пру жа мо ве о ма је ви сок.
Са рад ња с ко ле ги ни ца ма и ко ле га ма
је из у зет на и до бро функ ци о ни ше мо
као тим: ме ђу соб но ко му ни ци ра мо и
јед ни дру ги ма по ма же мо у ве зи са ин -
фор ма ци ја ма, оба ве ште њи ма... Од -
лич но се сла же мо.

Ка же да је по сао на чел ни ка ди на -
ми чан и ин те ре сан тан и да би се до -
бро оба вљао, мо ра да се пра ти по зи -
тив на прав на ре гу ла ти ва. О то ме
ка кав од нос има ју Град ска упра ва,
Скуп шти на гра да и Град ско ве ће Ма -
ри ја Пе тро вић при ча:

ДИНАМИКА И ПРАЋЕЊЕ ПРАВНЕ РЕГУЛАТИВЕ

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Удружени рад.

У центру града, ових дана.

Снимио: Милан Шупица

Пише: Мирјана Марић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

О БУ ДУ ЋОЈ ТЕ РЕТ НОЈ ПРУ ЗИ

Ви ше во зо ва у на шем гра ду?
во. Про је кат об у хва та бу ду ћи друм -
ско-же ле знич ки мост пре ко Ду на ва
код Вин че, а на те ри то ри ји на шег
гра да пру га се пру жа пре ко ка та стар -
ских оп шти на Ива но во, Стар че во,
Вој ло ви ца и Пан че во.

Према до ку мен ту до ког је до шао
пан че вач ки сајт „013 ин фо”, но си лац
про јек та је „Ин фра струк ту ра же ле -
зни це Ср би је”, а до не тим ре ше њем то
пред у зе ће је за ду же но да у ро ку од
две го ди не за поч не ње го во из во ђе ње.
То ком јав не рас пра ве о Сту ди ји Се -
кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре -
ди не на шег гра да и ЈП „Ур ба ни зам”
по сла ли су ве ли ки број не га тив них
ко мен та ра.

Та ко су Град ска упра ва и пан че -
вач ко јав но пред у зе ће при ме ти ли да
се, по ред ад ми ни стра тив не гре шке
да се Пан че во во ди као оп шти на иа -
ко већ ду го има ста тус гра да, у Сту -
ди ји не при ка зу је да љи раз вој на шег
же ле знич ког чво ра. Мо жда је нај бит -
ни је то што се не зна да ли ће опа -
сан те рет би ти пре во жен кроз град,
као што је оста ло не ја сно шта се
плани ра са ин ду стриј ским ко ло се -
ком за „Азо та ру” и „Пе тро хе ми ју”
по што се не ви ди ве за с њим. Ва жно
је и да ар хе о ло шки ло ка ли тет Стар -
че во није озна чен цр ве ном бо јом, ка -
ко би треба ло, већ пла вом, те да ни -
је да то ре ше ње где ће би ти ран жир на
станица.

Да ље, те ма мо ра би ти да ли ће те -
рет ни са о бра ћај и да ље по сто је ћим
пру га ма се ћи пан че вач ка стам бе на
на се ља, због че га бу ка оста је про -
блем. У јед ној од при мед би на по ми -
ње се да су ло ка циј ски усло ви ис те -
кли, а у дру гој се ис по ља ва

за бри ну тост што су тра се ко ри до ра
на ма пи Сту ди је раз ли чи те: на по ми -
њу се и стро ге оба ве зе у про сто ру ко -
ри до ра око пру га ко ји ће, пре ма по -
сто је ћем ре ше њу, усло ви ти ру ше ње
1,2 хи ља де ква драт них ме та ра из гра -
ђе них обје ка та.

Би ло је још раз ло га за за бри ну тост
Пан че ва ца, па је за то фор ми ра на
тех нич ка ко ми си ја ко ја је по пра вља -
ла Сту ди ју, а он да је да ла пре по ру ку
да се до ку мент при хва ти. У ре ше њу
сто ји да ће „тзв. ран жир на ста ни ца
еви дент но би ти пред мет по себ не
план ске и тех нич ке до ку мен та ци је,
за чи је по тре бе ће би ти ра ђе на и Сту -
ди ја о про це ни ути ца ја на жи вот ну
сре ди ну”. Уз то, ка же се да „иа ко у

овој фа зи не ће у пот пу но сти би ти из -
ме штен те рет ни са о бра ћај из гра да
Пан че ва, ипак ће до при не ти зна чај -
ном сма ње њу пре во за те рет ног са о -
бра ћа ја из ње го вог цен тра, јер ће са -
о бра ћај с ко ло се ка Ра фи не ри је
наф те Пан че во и вој них ин ду стриј -
ских ко ло се ка ВП 2875 и ВП 9808
би ти пре ме штен на те рет ну оби ла -
зну пру гу”. На кра ју сто ји кон ста та -
ци ја да „по сле ре а ли за ци је и на ред -
них фа за ре ша ва ња пан че вач ког
же ле знич ког чво ра би ће у пот пу но -
сти ре шен про блем из ме шта ња те -
рет ног са о бра ћа ја из цен тра гра да
Пан че ва”.

Пра ти ће мо раз вој ове си ту а ци је.
С. Т.

– Град ска упра ва оба ве шта ва ло -
кал ни пар ла мент, гра до на чел ни ка и
Ве ће о оба вља њу по сло ва из свог де -
ло кру га; да је им оба ве ште ња, об ја -
шње ња и по дат ке ко ји су им нео п -
ход ни за рад. Ми при пре ма мо на цр те
про пи са и дру гих ака та ко је они до -
но се, а исто вре ме но из вр ша ва мо њи -
хо ве од лу ке. Ре ша ва мо у управ ном
по ступ ку у пр вом сте пе ну о пра ви ма
и ду жно сти ма гра ђа на, пред у зе ћа и
уста но ва, као и о управ ним ства ри -
ма из над ле жно сти Гра да. Оба вља мо
и по сло ве управ ног над зо ра над из -
вр ша ва њем про пи са, а до но си мо и
про гра ме, од лу ке, пра вил ни ке, уред -
бе, упут ства, ре ше ња... Има мо за и ста
ши рок спек тар за ду же ња и оба ве за
ка да се ра ди о по слов ном од но су са
Скуп шти ном гра да и из вр шним ор -
га ни ма ло кал не вла сти.

Гра ђа ни, на рав но, не сме ју да бу ду
у дру гом пла ну.

– Та ко је. Град ска упра ва се тру ди
да по диг не ква ли тет пру жа ња услу -
га и омо гу ћи бр зо и де ло твор но
оства ри ва ње пра ва и прав них ин те -
ре са сход но по зи тив ној за кон ској
регу ла ти ви уз по што ва ње лич но сти
и до сто јан ства стран ке. О то ме

издајемо сва по треб на об ја шње ња и
оба ве ште ња. Ко ли ко је фре квен тан
однос с гра ђа ни ма, по ка зу је и по да -
так да је у пе ри о ду од ја ну а ра ове го -
ди не до са да Упра ву по се ти ло пре ко
42.000 стра на ка – илу стру је на чел -
ни ца.

По ди за ње ква ли те та услу га

У по след ње вре ме ра ди оса вре ме ња -
ва ња ра да Упра ве им пле мен ти ра но је
си ја сет од лу ка и ре ше ња. Шта би мо -
гло да се из дво ји од то га?

– По ђи мо од пор та ла еУ пра ва, ко ји
пред ста вља је дин стве ни он лајн шал -
тер са елек трон ским услу га ма јав не
упра ве на ме ње ним фи зич ким и прав -
ним ли ци ма. Taко, на при мер, у окви -
ру де ло кру га ра да Се кре та ри ја та за
оп шту упра ву то су услу ге на ру чи ва -
ња из во да из ма тич не књи ге ро ђе них
и књи ге др жа вља на. По сто ји и рад на
гру па за ин фор ма ци о не тех но ло ги је,
чи ји је за да так да са гле да по тре бе и
пред ла же прав це раз во ја ин фор ма ци -
о ног си сте ма, при пре ма ин тер на ак -
та у ве зи са уво ђе њем еУ пра ве... У про -
сто ри ја ма Град ског услу жног цен тра
по ста вље но је шест POS тер ми на ла,
ка ко би се без го то вин ски мо гли пла -

ти ти по рез на имо ви ну или ад ми ни -
стра тив не так се. Нов је и про је кат „Бе -
бо, до бро до шла на свет (е-бе ба)”, ко -
ји омо гу ћа ва да за по сле ни у Оп штој
бол ни ци по пу ња ва ју фор му лар о ро -
ђе њу де те та, па ро ди те љи не мо ра ју
да до ла зе код ма ти ча ра – об ја шња ва
Ма ри ја Пе тро вић.

Град ска упра ва спро во ди и се дам
ме ра утвр ђе них Ло кал ним ак ци о ним
пла ном за за по шља ва ње, као што је
Са јам за по шља ва ња, на ко ме се пред -
ста ви ло 39 по сло да ва ца с пре ко 430
сло бод них рад них ме ста.

– Циљ сај ма био је да се по ве ћа ви -
дљи вост свих про гра ма и ме ра ко је су
пла ни ра не ак ци о ним пла ном за 2019.
Ва жна је и струч на прак са, од но сно по -
др шка сти ца њу прак тич них зна ња и
ве шти на за са мо ста лан рад у стру ци за
ко је је сте че но од го ва ра ју ће обра зо ва -
ње или ква ли фи ка ци ја, без за сни ва ња
рад ног од но са. Уз то, у окви ру јав них
ра до ва за ка те го ри ју те же за по шљи вих
ли ца њих де ве то ро је ан га жо ва но код
шест по сло да ва ца. То ком ју ла ре а ли -
зо ва на је и сту дент ска лет ња прак са:
48 сту де на та је упу ће но на прак су код
25 по сло да ва ца. Тре ба по ме ну ти и про -
грам за по др шку по чет ни ци ма у би -
зни су – на бра ја на чел ни ца.

Ка ко на ја вљу је, и у пред сто је ћем
пе ри о ду ак тив но сти Град ске упра ве
би ће усме ре не ка по ди за њу ква ли те -
та пру жа ња услу га гра ђа ни ма, те се
пла ни ра пу шта ње у рад е-ин спек то ра
и е-вр ти ћа.

Ма ри ја Пе тро вић, иа ко мла да, ода -
је ути сак струч не осо бе пу не ен ту зи -
ја зма и до брих иде ја. Тре ба је по др -
жа ти у њи хо вој ре а ли за ци ји.

С. Трај ко вић

Трудимо се да подигнемо квалитет пружања услуга

Нејасно је шта се планира са индустријским колосеком

Мост пре ко Ду на ва код
Вин че и Стар че ва до не ће
и бу ку

Прошлог септембра Ми ни стар ство
за шти те жи вот не сре ди не оба ве сти -
ло је јав ност да је до не то Реше ње о
да ва њу са гла сно сти на Студију о про -
це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну
Идеј ног про јек та те рет не оби ла зне
пру ге Бе ли по ток – Вин ча – Пан че -

Градска управа
обавештава локални
парламент,
градоначелника и Веће о
обављању послова из свог
делокруга; даје им
обавештења и објашњења.
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КА РА ТИ СТИ НА ТА РИ

Спремни за
нове борбе

Нај бо љи ју ни о ри, мла ђи се -
ни о ри и се ни о ри Ка ра те клу -
ба „Ди на мо” бо ра ви ли су на
при пре ма ма ре пре зен та ци -
је Ср би је на Та ри од 23. до
30. ав гу ста.

По ред кан ди да та за од ла -
зак на Олим пиј ске игре Сло -
бо да на Би те ви ћа, на пор но
су ве жба ли и: Ни ко ла Ива -
но вић, Алек сан дар Зде шић,
Ја на Кој чић, Дар ко Спа сков -
ски, Урош Пе тро вач ки и Та -
ма ра Жи вић.

Сви уче сни ци кам па ра -
ди ли су под струч ним над -
зо ром са ве зних се лек то ра за
ка те и бор бе. А. Ж.

ПО МОЋ

Бесплатни уџбеници
за сиромашне ђаке

Бес плат не уџ бе ни ке ко је до -
де љу је Ми ни стар ство про -
све те ове го ди не у Ср би ји
до би ће око 84.000 ђа ка, а
пре ма по да ци ма 19 основ -
них шко ла у Пан че ву, око
1.110 ђа ка с те ри то ри је гра -
да оства ри ло је ово пра во.

Пра во на бес плат не уџ бе -
ни ке има ју при ма о ци нов -
ча не со ци јал не по мо ћи, за -
тим де ца из ви шеч ла них по -
ро ди ца, од ко јих пр во дво је
де це мо ра би ти у си сте му
шко ло ва ња, као и уче ни ци
са смет ња ма у раз во ју и ин -
ва ли ди те том ко ји основ но -
школ ско обра зо ва ње сти чу
по ИОП-у, по себ ном про -
гра му за ко ји су обез бе ђе ни
при ла го ђе ни уџ бе ни ци.

Уз то, и ове школ ске го -
ди не Град Пан че во ће, у
окви ру про гра ма дру штве -
не ин те гра ци је Ро ма и укљу -
чи ва ња ром ске де це у про -
цес обра зо ва ња, обез бе ди -
ти бес плат не уџ бе ни ке за
де цу ром ске на ци о нал но -
сти ко ја ни су оства ри ла пра -
во за на бав ку бес плат них
уџ бе ни ка на кон кур су Ми -
ни стар ства. М. Г.

НО ВИ-СТА РИ ПО ЛА СЦИ АУ ТО БУ СА

Од 2. сеп тем бра АТП во зи че шће

Пред ло ге, при мед бе 
и су ге сти је по ша љи те
до 6. сеп тем бра

Град ска упра ва Гра да Пан че ва
упу ти ла је у уто рак, 27. ав гу -
ста, по зив гра ђа ни ма да уче -
ству ју у јав ној рас пра ви о На -
цр ту од лу ке о др жа њу до ма -
ћих жи во ти ња на те ри то ри ји
гра да, ко ја тре ба да бу де усво -
је на нај ве ро ват ни је на пред -
сто је ћој сед ни ци Скуп шти не.

Рас пра ва тра је до пет ка, 6.
сеп тем бра, и до та да за ин те ре -
со ва ни мо гу сла ти пред ло ге,
при мед бе и су ге сти је у ве зи с
тек стом од лу ке на адре су Се -
кре та ри ја та за ур ба ни зам, гра -
ђе вин ске, стам бе но-ко му нал не
по сло ве и са о бра ћај, Трг кра -
ља Пе тра I 2–4, не по сред но пи -
сар ни ци Град ске упра ве или
елек трон ским пу тем на адре су
rasprava@pancevo.rs.

Пра ви ла за псе и мач ке

На цр том од лу ке о ко јој гра ђа -
ни мо гу да ти сво је ми шље ње
де фи ни шу се бли жи усло ви за
др жа ње, до бро бит и за шти ту,
хва та ње и збри ња ва ње до ма ћих
жи во ти ња, те за не шко дљи во
укла ња ње уги ну лих жи во ти ња
на те ри то ри ји гра да Пан че ва.

У На цр ту се на во ди да се у
од лу ци до ма ћим жи во ти ња ма
сма тра ју жи во ти ње за дру штво
(пси, мач ке, укра сне и ег зо тич -
не пти це), круп на и сит на сто -
ка, жи ви на, го лу бо ви и пче ле.
Ком пле тан текст На цр та од лу -
ке мо же пре у зе ти са сај та Гра -
да: www.pancevo.rs, а ми из -
два ја мо не ке од нај ин те ре сант -
ни јих де ло ва.

Ка да је реч о др жа њу па са и
ма ча ка, бит но је да зна те да
ће те, ка да ова од лу ка бу де усво -
је на, би ти ду жни да управ ни ка
згра де оба ве сти те о бро ју и вр -
сти па са и ма ча ка ко је др жи те.

Ако пса др жи те у дво ри шту,
он не мо ра би ти ве зан, под
усло вом да огра да ви си ном и
чвр сти ном оне мо гу ћа ва ва шем
љу бим цу да иза ђе и обез бе ђу је
си гур ност про ла зни ка. У за јед -
нич ком дво ри шту ко лек тив не
стам бе не згра де пас се мо же
др жа ти са мо ако по сто ји са -
гла сност свих вла сни ка ста но -
ва. Исто ва жи и за укра сне и
ег зо тич не пти це.

По во дац (ни)је оба ве зан

Ка да из во ди те пса, он мо ра би -
ти на по во цу. У На цр ту од лу ке
се на во ди и то да ће, на пред -
лог ЈКП-а „Зе ле ни ло”, Град ско
ве ће до не ти акт ко јим ће обе -

ле жи ти зе ле не по вр ши не на ко -
ји ма се пси мо гу пу шта ти то -
ком це лог да на.

По ред тих по себ них по вр -
ши на, пас се мо же пу шта ти с
по во ца са мо у пар ку и на дру -
гој јав ној зе ле ној по вр ши ни,
под усло вом да се ту не на ла зи
деч је игра ли ште или за сад цве -
ћа, и то: у пе ри о ду 22 до 9 са ти
сле де ћег да на (по лет њем ра -
чу на њу вре ме на), од но сно од
20 до 10 са ти (зим ско ра чу на -
ње). Уко ли ко је у не по сред ној
бли зи ни шко ла, овај пе ри од се
скра ћу је до 7.30, осим за вре -
ме школ ског рас пу ста и не рад -
них да на. Ова од ред ба не од -
но си се на опа сне псе, чи је др -
жа ње је уре ђе но по себ ним пра -
вил ни ком.

Ако од лу ка сту пи на сна гу,
мо же мо оче ки ва ти да у пар ко -
ви ма и на зе ле ним по вр ши на -
ма бу ду по ста вље не озна ке на

По чев од по не дељ ка, 2. сеп -
тем бра, ЈКП АТП ће сво је по -
ла ске на свим ау то бу ским ли -
ни ја ма вра ти ти на ре жим од
пре за вр шет ка прет ход не
школ ске го ди не. Раз ло зи за
че шће по ла ске су ве ћа фре -
квен ци ја кре та ња уче ни ка
основ них и сред њих шко ла,
као и ис тек се зо не го ди шњих
од мо ра.

Ре сор ни већ ник Ми лен ко
Чуч ко вић ка зао је да се та чан
број и тер ми ни по ла за ка ау -
то бу са још увек не зна ју, јер
су у то ку раз го во ри на ту те му

ме наџ мен та ау то-пре во зни ка
и град ских чел ни ка и да ће о
то ме јав ност би ти оба ве ште на
у да ни ма ко ји сле де.

Гра до на чел ник Са ша Па влов
на до ве зао се ре кав ши да ће по -
ла сци би ти ускла ђе ни и до дао:

– Зна те да је про цес јав но-
при ват ног парт нер ства у ве -
зи са АТП-ом ушао у зва нич -
не то ко ве. Гле да мо да он бу -
де ква ли те тан и до бар по АТП
и од ква ли те та ће за ви си ти и
вре ме ње го вог тра ја ња. На -
дам се да ће мо вр ло бр зо до -
би ти парт не ра и окон ча ти

про цес. Тач но се зна шта све
Град као јав ни парт нер тра -
жи од при ват ног парт не ра с
ко јим ће пот пи са ти уго вор, а
то је пре све га ше зде сет но -
вих ау то бу са, ко ји мо ра ју у
вр ло крат ком ро ку да се на ђу
на ули ца ма гра да. То ће омо -
гу ћи ти не са мо ве ћи број по -
ла за ка не го и ква ли тет ни ји
пре воз.

Па влов је на гла сио да је ја -
ко бит но и то што ће јав но-
при ват но парт нер ство омо гу -
ћи ти да лич на при ма ња за по -
сле них у АТП-у бу ду ви ша.

– Не же лим да не ко ми сли
да про це њу јем ко је ма ње или
ви ше вре дан у пред у зе ћу, али
се зна да су основ на рад на сна -
га у АТП-у во за чи. Има мо, нажа -
лост, про блем због уред бе Вла -
де о огра ни че њу ма се за ра да и
ви си не пла та ове ка те го ри је за -
по сле них. Ура ди ћу све што је у
мо јој мо ћи, а да је у окви ру за -
кон ских ре ше ња, да се и до ре -
а ли за ци је јав но-при ват ног парт -
нер ства на ђе на чин да се до -
дат но – јер смо јед ном то већ
ура ди ли – по бољ ша ма те ри јал -
ни по ло жај во за ча. С. Т.

ПО ЗИВ ИЗ ГРАД СКЕ УПРА ВЕ

НОВА ПРАВИЛА ЗА ДР ЖА ЊЕ ЉУБИМАЦА

ПО ЧИ ЊЕ СУ ЂЕ ЊЕ

Му чи ли бо ле сну
девој ку из Пан че ва

У Ви шем су ду у Бе о гра ду у че -
твр так, 29. ав гу ста, по чи ње су -
ђе ње Ми ле ви Мар ти нов и ње -
ном су пру гу Не на ду Пе тро ви -
ћу из јед ног се ла у око ли ни
Обре нов ца због то га што су две
го ди не звер ски му чи ли и зло -
ста вља ли бо ле сну 28-го ди шња -
ки њу из око ли не Пан че ва. Они
су оп ту же ни за кри вич но де ло
тр го ви на љу ди ма.

И по ред то га што је де вој ка
над ко јом су се ижи вља ва ли
бо ле сна од ра ка, Ми ле ва и њен
су пруг су је у сво јој ку ћи под -
во ди ли дру гим му шкар ци ма,
те ра ли да про си и ту кли.

От кри ве ни су сре ди ном ок -
то бра про шле го ди не, ка да је
по ли ци ја по сле ано ним не до -
ја ве упа ла у Ми ле ви ну и Не на -
до ву ку ћу и та мо за те кла је зив
при зор.

Не срећ на 28-го ди шња ки ња
би ла је у очај ном здрав стве -
ном ста њу, а опис звер ског му -
че ња ко је је пре жи ве ла шо ки -
рао је и нај и ску сни је по ли циј -
ске ин спек то ре.

– То ли ко су ме му чи ли да
сам их мо ли ла да ме уби ју –
ре кла је она, из ме ђу оста лог,
на пр вом са слу ша њу. М. Г.

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 мишље њу број них
станов ни ка ју жног Ба на та.

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
центра Ср би је. До вољ но је
рећи да др Љу би цу Ла зић
ко ле ге сма тра ју јед ним од
нај бо љих ди јаг но сти ча ра у
на шој зе мљи.

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

Су бо том спе ци ја ли стич -
ке ОРЛ пре гле де ра ди др
Го ран Ми тев ски из пан че -
вач ке Оп ште бол ни це, ен -
до кри но ло шке др Гор да на
Ве љо вић, та ко ђе из Оп ште
бол ни це, а уро ло шке њи -
хов 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, ул тра звуч ни

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

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

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

По ред све га на ве де ног, За -
вод „Пан че вац” из два ја се и
по то ме што у хе ма то ло шко-
би о хе миј ској ла бо ра то ри ји
те уста но ве па ци јен ти ве ћи -
ну ве ри фи ко ва них, кон тро -

ли са них и су ми ра них ре зул -
та та мо гу до би ти за све га
сат вре ме на.

У За во ду ће уско ро по че -
ти да се про во ди и ам бу -
лант на хи рур ги ја, а све
интер вен ци је, као и до дат -
не хи рур шке и кон сул та тив -
не пре гле де оба вља ће др Го -
ран До дев ски, спе ци ја ли ста

аб до ми нал не
хи рур ги је из
Оп ште бол ни це
Пан че во.

Зато не чу ди
што све ве ћи
број Пан че ва ца
би ра За вод
„Пан че вац”, ка -
да треба ура ди -

ти пре гле де и ана ли зе на
јед ном ме сту. Тре ба знати
да се у За во ду све вр сте ле -
кар ских уве ре ња из да ју за
мак си мал но два са та.

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.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 2.000 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 2.000 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.000 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ко ји ма ће би ти на зна че но у ком
пе ри о ду и на ко јим де ло ви ма
је за бра ње но сло бод но кре та -
ње па са или њи хо во из во ђе ње.

Пси у ау то бу си ма

Мач ке и пси мо гу се уво ди ти у
јав не објек те у ко ји ма је то ја -
сно и вид но на зна че но. Но ви -
на у од лу ци је и та да ће, по
ње ном усва ја њу, на пред лог
ЈКП-а АТП, Град ско ве ће до -
не ти акт ко јим ће про пи са ти у
ко јим во зи ли ма и у ком ин -
тер ва лу ће би ти мо гућ пре воз
па са на по во цу и ка ко ће би ти
обе ле же на та во зи ла. На цр том
су де фи ни са не и зо не у ко ји ма
је мо гу ће др жа ње сто ке и жи -
ви не у про из вод не и еко ном -
ске свр хе. Оне се на ла зе у Гор -
њем гра ду и Вој ло ви ци (осим
Тр га 12. вој во ђан ске бри га де).

У На цр ту мо же те про чи та ти
и ко ји су усло ви пред ви ђе ни за
др жа ње го лу бо ва и пче ла, те
на ко ји на чин се по сту па с на -
пу ште ним жи во ти ња ма и жи -
во тињ ским ле ше ви ма. Де фи -
ни са но је и де вет за бра на ка да
је реч о по сту па њу с до ма ћим
жи во ти ња ма, ме ђу ко ји ма из -
два ја мо ону да је за бра ње но
ши ша ње и чет ка ње па са на јав -
ним по вр ши на ма, по је ње до -
ма ћих жи во ти ња на јав ним че -
сма ма, др жа ње го лу бо ва на те -
ра са ма, те зло ста вља ње и на -
пу шта ње до ма ћих жи во ти ња.

За пре кр ша је су пред ви ђе не
и нов ча не ка зне, ко је се кре ћу
од 10.000 до ми ли он ди на ра.
По гле дај те На црт од лу ке на
сај ту Гра да и ре а гуј те на вре ме
уко ли ко има те за мер ки.

Д. Ко жан

СВЕТ СКИ ШАМ ПИ О НАТ

Успешан старт 
Станојевића

Члан ВК-а „Та миш” Ми лош
Ста но је вић от пу то вао је с ре -
пре зен та ци јом Ср би је на Свет -
ско пр вен ство, ко је се одр жа ва
у ау стриј ском гра ду Лин цу.

У не де љу, 25. ав гу ста, по че ла
су над ме та ња на 49. свет ском
шам пи о на ту у ве сла њу, ко ји је
оку пио око 1.200 уче сни ка из
80 зе ма ља. Пр вог да на Ми лош
Ста но је вић је ве слао у ски фу за
ла ке ве сла че сво ју пр ву ква ли -
фи ка ци о ну тр ку за ула зак у че -
тврт фи на ле од 24 нај бо ља чам -
ца. Он је у сво јој гру пи за у зео
тре ће ме сто, та ман ко ли ко му
је и тре ба ло да из бег не ре персаж.

Иа ко га је с дру гог ме ста
по ти снуо Аме ри ка нац На се,
ње гов пла сман да ље ни у
једном тре нут ку ни је до шао у
пи та ње. А. Ж.

На игралишту не смете пустити пса с повоца



Схва тио сам пре не ког вре ме на – ге не рал но узев ши –
на ци о на ли зам је за не рад ни ке. Јер, за што би ина че
не ко био по но сан што је Хр ват? Или за то што је Ср -
бин пра во слав не ве ре? Ка ко мо же те би ти по но сни на
не што у че му не ма ни ка кве ва ше за слу ге, што сте јед -
но став но до би ли ро ђе њем? То, скон тао сам, ра де са -
мо они ко ји не ма ју ни ка квих жи вот них по стиг ну ћа.

(Књи жев ник и ко лум ни ста Ан те То мић, НИН, 22.
ав густ)

* * *
Са ма чи ње ни ца да на не ком фа кул те ту (ФПН), у ор -
га ни за ци ји НВО, раз го ва ра ју, пре го ва ра ју власт и опо -
зи ци ја, ја сно го во ри да је си ту а ци ја не нор мал на. Ни је
нор мал но за не ко дру штво да ван ин сти ту ци ја са ку -
пља те по ли ти ча ре и да их на те ра те на они из ме ђу се -
бе при ча ју о нор мал ним ства ри ма, ко је се под ра зу ме -
ва ју. Има мо про блем с по ли ти ча ри ма да их на у чи мо
да су они ту због гра ђа на и да до би ја ју пла те из бу џе -
та. Очи глед но да ве ћи на на ших ко ле га при ста ју да бу -
ду про точ ни бој ле ри и ра де про па ган ду, од у ста ју од
по сту ла та про фе си је, гле да ју ћи да пре жи ве и оп ста ну
и као љу ди и као но ви на ри, снис хо дљи во се по на ша ју
пре ма по ли ти ча ри ма и то ови оби ла то ко ри сте и ни је
ни чу до да се та ко по на ша ју пре ма њи ма. Има кри ви -
це до њих, због њи хо вог ба ха тог и бру тал ног по на ша -
ња пре ма но ви на ри ма и јав но сти, али има кри ви це и
до нас... Очи глед но пре стра ше ни и ис фру стри ра ни
на кон ово ли ко го ди на ра да у не мо гу ћим усло ви ма,
спу шта мо кри те ри ју ме и гле да мо не ка ко да пре жи ви -
мо овај пе ри од.

(Пред сед ник НУНС-а Жељ ко Бо дро жић, те ле ви зи ја
Н1, 23. ав густ)

* * *
Са ти ра је опа сна за то што от кри ва си сте ме по ко ји ма
власт функ ци о ни ше. Опа сна је, јер ка да се от кри је си -
стем по ко ме се ва ра, он да си стем ла жи мо ра да се
ме ња. Ипак, ни је са мо то раз лог. Зна мо из ре ку „Не
ди рај ла ва док спа ва” и ма да они на вла сти ни су ла во -
ви, та ко се осе ћа ју. Не ми слим да та ко смр де, не го се
са мо та ко осе ћа ју. Али ко зна, и то тре ба про ве ри ти
код мо јих ко ле га ко ји су би ли до вољ но бли зу њих да
то мо гу да про це не.

(Глу мац Ла не Гу то вић, сајт „Но ви нар”, 23. ав густ)

* * *

* * *
Као сту дент сам сто пи рао, с та да шњом де вој ком, кроз
Тур ску и Си ри ју. Имам ја ко ле пе успо ме не. Стра шно
је по ми сли ти да је Алеп, тај град у ко јем смо би ли,
срав њен са зе мљом, да су ти љу ди из гу би ли сво је до -
мо ве. Не ки са ми, а не ки са сво јим по ро ди ца ма, пе -
шке су про шли кроз си риј ску пу сти њу, пре ко пла ни -
на у Тур ској. Ишли су кроз Бу гар ску, кроз Ср би ју.
Тур ци су их вра ћа ли. Са у диј ска Ара би ја ни је хте ла да
их при ми. Ира ча ни су при ми ли 50.000 из бе гли ца и
за тво ри ли гра ни цу. Бу га ри су их га ђа ли ка ме њем,
хап си ли их ус пут. Ма ђа ри су их ту кли и вра ћа ли на -
зад. Би ло је ту и ле пих ху ма ни тар них ства ри. Ре ци -
мо, Ма ђа ри су оста ви ли не ко ли ко хи ља да па ри ци пе -
ла на же ле знич кој ста ни ци Ке ле би ја. То је био ср це -
па ра ју ћи гест ма ђар ског на ро да. Уоп ште, чи ње ни ца
је да су они из гу би ли свој дом и кре ну ли на за пад, у
не по зна то. Они не зна ју ни ку да иду, тра же ме сто где
мо гу из по чет ка за по че ти свој жи вот. И он да ре ак ци -
је ко је су иза зва ли ти љу ди ко ји су про шли кроз Евро -
пу – би ле су и по зи тив не и не га тив не. Не га тив не ре -
ак ци је су вр ло че сто до шле од љу ди од ко јих се то не
би оче ки ва ло.

(Му зи чар Дра шко Драк Ни ко ди је вић, Ра дио „Сло -
бод на Евро па”, 24. ав густ)

* * *
Ка да смо Пе тра и ја до би ли по ну ду, би ло је те шко
одво ји ти се од Ле сков ца. Али про ве ли смо го ди не у
по ку ша ју да схва ти мо за што си стем мр зи оно га ко
дру га чи је ми сли, за што је без у спе шно до ка зи ва ње да
тре ба про зва ти и ка зни ти фал си фи ка то ре ди пло ма, а
не оне ко ји на њих ука зу ју. У та квој ат мос фе ри ни је
чу до што ма ла гру па љу ди по ли тич ку власт до жи вља -
ва као де мон стра ци ју мо ћи, прет њи и за стра ши ва ња,
ко ја у ма лим ме сти ма по ста је нор мал на по ја ва и на
ули ци. Ср би ја све ви ше ли чи на умор ну ста ри цу ко ја
се га си из да на у дан, али жи ви у илу зи ји да ће ма ло
пу де ра по бољ ша ти крв ну сли ку. Ср би ја с ми зер ним
бу џе том за на у ку и обра зо ва ње из гле да као зе мља ко -
ја под у пр та о штап ка ска за дру ги ма ко ји већ ле те. И
за то је још ви ше не ра зу мљи ва по ли ти ка јар бо ла, ди -
зни ленд ских ме га-спо ме ни ка, ста ди о на и по гре шног
тро ше ња па ра. И да се поп не мо на нај ве ћи јар бол на
све ту, ови ко ји ле те ће и да ље би ти не до сти жни.

(Про фе сор др Ми о драг Стој ко вић, „Не дељ ник”, 
21. ав густ)
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КОНЦЕПТ

Пар це лу код 
Хи по дро ма при ват ник
ку пио од Гра да за 
54 ми ли о на ди на ра

Би ће уло же но 
5,8 ми ли о на евра

Град ски већ ни ци су се у ско ро
пу ном са ста ву са ста ли 27. ав -
гу ста. Има ли су пред со бом
шест та ча ка днев ног ре да, од
ко јих је нај за ни мљи ви ја би ла
пр ва – усво јен је пред лог од лу -
ке о утвр ђи ва њу да је Про је кат
за из град њу ком плек са филм -
ског сту ди ја од по себ ног зна -
ча ја за град Пан че во и упу ћен
је Скуп шти ни гра да на раз ма -
тра ње и до но ше ње.

По што и од бор ни ци усво је
од лу ку о то ме, по сто ја ће основ
за ума ње ње об ра чу на до при -
но са за уре ђи ва ње гра ђе вин -
ског зе мљи шта.

Пар це лу код Хи по дро ма, од -
но сно на про сто ру ста рог бу -
вља ка, при ват но пред у зе ће „Fi-
re Fly” ку пи ло је од Гра да Пан -
че ва за 54 ми ли о на ди на ра и
пла ни ра да уло жи у из град њу
сту ди ја и пра те ћих обје ка та још
око 5,8 ми ли о на евра. Уз то, та

фир ма ће за по сли ти два де сет
дво је љу ди и при вре ме но ан га -
жо ва ти око се дам де сет осо ба
раз ли чи тих стру ка, а ка да се
сни ма ју фил мо ви и се ри је, нор -
мал но је да се оче ку је и ан га -
жман од не ко ли ко сто ти на до
хи ља ду ста ти ста. То, пре ма ми -
шље њу већ ни ка, до при но си раз -
во ју кул ту ре и ту ри зма у гра ду,
као и про мо ци ји Пан че ва, па
је пред лог усво јен.

Гра до на чел ник Са ша Па влов
до дао је да због не ких ра ни јих
из ве шта ја у ме ди ји ма мо ра да
по но ви да је из град ња сту ди ја
при ват на ини ци ја ти ва, а да је
Град по тр жи шној це ни про -
дао зе мљи ште за ову на ме ну,
јер је то у ин те ре су Пан че ва:
град ће на ста ви ти да бу де пре -
по зна тљив по фил му и филм -
ској ин ду стри ји. Он сма тра да
је овај про је кат од ка пи тал ног
зна ча ја за Пан че во.

Ре дов ни фи нан сиј ски из ве -
шта ји за 2018. го ди ну јав них
ко му нал них пред у зе ћа из на -

се ље них ме ста „пре тре са ни”
су об је ди ње но. Та бе лар но је у
ма те ри ја ли ма при ка за но по -
ре ђе ње с фи нан си ја ма из 2017,
у по гле ду имо ви не, као и пла -
ни ра них при хо да и рас хо да.
Сва три пред у зе ћа о ко ји ма је
би ло ре чи ис ка за ла су гу би -
так: ЈКП „Стар че вац” од
368.000, ЈКП „Омо љи ца” од
858.000, а ЈКП „Ка ча ре во” од
925.000 ди на ра. У то ку је ре -
ви зор ска про це на имо ви не
ових, али и свих оста лих се о -
ских јав них пред у зе ћа, па ће
по окон ча њу тог про це са она
пре ста ти да по сто је као прав -
на ли ца.

По том је ме њан про грам ра -
да и фи нан сиј ски план Ту ри -
стич ке ор га ни за ци је Пан че ва
за ову го ди ну ра ди уса гла ша -
ва ња с јул ским ре ба лан сом бу -
џе та Гра да. Пре на ме ње на су
сред ства због оства ре них уште -
да, као и уве ћа ња по зи ци ја
услед до бро вољ них тран сфе -
ра од прав них и фи зич ких ли -

ца за ор га ни за ци ју ма ни фе -
ста ци ја. Но вац ће би ти уло -
жен у уна пре ђе ње ту ри стич ке
по ну де гра да. Ка ко је пред -
став ни ца ТОП-а ре кла, сва ке
го ди не има све ви ше ма ни фе -
ста ци ја, уче сни ка и из ла га ча,
а ту ри стич ки по сле ни ци се по -
ја вљу ју као (су)ор га ни за то ри.
ТОП се бри не и о пре во зу и
сме шта ју го сти ју Пан че ва, ан -
га жу је пре во ди о це и ту ри стич -
ке во ди че...

Тре нут но, укуп ни при хо ди
ор га ни за ци је су 22,4 ми ли о на
ди на ра: 19 ми ли о на је сти гло
из град ске ка се, три ми ли о на
су соп стве на сред ства, а оста -
так су до бро вољ ни тран сфе ри.

На кра ју је при хва ћен текст
два ју уго во ра о по слов ној са -
рад њи, и то у ве зи са ски да њем
и от ку пом усе ва с по љо при -
вред ног зе мљи шта у др жав ној
сво ји ни на те ри то ри ји гра да с
фи зич ким ли цем из Ба нат ског
Но вог Се ла и фир мом „Ба нат -
ско зр но” из истог ме ста.

ПРИ ЈЕМ ПРЕ МИ ЈЕ РА СЛО ВЕ НИ ЈЕ

По др шка Пан чев ци ма

Сло ве нач ки пре ми јер Мар јан
Ша рец бо ра вио је 27. ав гу ста у
рад ној по се ти Ср би ји. Ово је
би ла пр ва зва нич на по се та но -
вог сло ве нач ког пре ми је ра, ко -
ји се том при ли ком са стао с
пред став ни ци ма др жав ног вр -
ха Ср би је.

На кон би ла те рал них раз го -
во ра са срп ским зва нич ни ци -
ма Ша рец је у Скуп шти ни гра -
да Бе о гра да при ре дио при јем
за пред став ни ке сло ве нач ке
ди ја спо ре у Ср би ји и при вред -
ни ке. При је му је при су ство -
вао и Јо сип Ве бер, пред сед -
ник Удру же ња Сло ве на ца „Ло -
гар ска до ли на” из Пан че ва,
ко ји је и члан На ци о нал ног
са ве та сло ве нач ке на ци о нал -
не ма њи не у Ср би ји и пот -
пред сед ник Од бо ра за ин фор -
ми са ње.

Пре ми јер Ша рец је раз го ва -
рао с Ве бе ром о ак тив но сти ма
пан че вач ког удру же ња и по -
дру жни це у Ко ви ну, као и о
пла но ви ма за на ред ни пе ри од.
Ве бер је за хва лио пре ми је ру
што над ле жна ми ни стар ства
Вла де Сло ве ни је на ста вља ју да

под сти чу рад сло ве нач ких дру -
шта ва у Ср би ји, а по себ но ор -
га ни за ци ју кур се ва уче ња сло -
ве нач ког је зи ка са еле мен ти -
ма на ци о нал не кул ту ре, ко ји
се одр жа ва ју у не ко ли ко гра -
до ва Ср би је, ме ђу ко ји ма су,
већ три го ди не, и Пан че во и
Ко вин.

Пре ми јер је ис та као да је
рад сло ве нач ких дру шта ва у
Ср би ји од ве ли ког зна ча ја за
др жа ву Сло ве ни ју и да сло ве -
нач ка ди ја спо ра сво јим ак тив -
но сти ма на ори ги на лан на чин
пре зен ту је и чу ва кул тур не те -
ко ви не, исто ри ју и тра ди ци ју
ма ти це. Он је та ко ђе под ву -
као да, по ред сло ве нач ких дру -
шта ва, зна чај ну уло гу у пре -
зен то ва њу Сло ве ни је има и
око 1.600 сло ве нач ких фир -
ми ко је успе шно по слу ју у Ср -
би ји и из го ди не у го ди ну бе -
ле же све бо ље по слов не ре -
зул та те.

На при је му је са оп ште но да
се до кра ја го ди не оче ку је за -
јед нич ка сед ни ца вла да Ср би -
је и Сло ве ни је у Бе о гра ду.

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

ФИЛМ СКИ СТУ ДИО НА МЕ СТУ БУ ВЉА КА

Скоро сви на окупу

СУБ ВЕН ЦИ ЈЕ ЈАВ НИМ ПРЕД У ЗЕ ЋИ МА

Сма ње не до та ци је
У од го во ру ре ви зо ри ма
Град на вео на шта иде
но вац из бу џе та

Из ве штај о от кла ња њу утвр ђе -
них не пра вил но сти у до ме ну
свр сис ход но сти по сло ва ња у
ве зи са суб вен ци ја ма из град -
ског бу џе та – је сте акт Гра да
Пан че ва ко ји је не дав но об ја -
ви ла Др жав на ре ви зор ска ин -
сти ту ци ја (ДРИ). Ра ди се о ана -
ли зи свр сис ход но сти тро ше ња
сред ста ва из град ске ка се то -
ком прет ход них го ди на.

Од пред став ни ка Пан че ва
ДРИ је тра жио да се де фи ни шу
ја сне и мер љи ве смер ни це за
пла ни ра ње бу џет ских суб вен ци -
ја да би јав на пред у зе ћа по сло -
ва ла уз њи хо во сма ње ње или без
њих. На рав но, циљ је да се ус -
по ста ви ва ља на кон тро ла у ве зи
с ко ри шће њем суб вен ци ја и из -
ве шта ва ња о њи ма. Ка ко ори ги -
на лан до ку мент ре ви зо ра по ти -
че из 2018. го ди не, град ска власт
је на ве ла по дат ке о суб вен ци ја -
ма за прет ход не три го ди не.

То ком 2015. и 2016. го ди не
јав на пред у зе ћа суб вен ци о ни -

са на су са по 589 ми ли о на ди -
на ра, 2017. го ди не Град је до -
ти рао фир ме чи ји је осни вач
са 280, да би про шле го ди не
суб вен ци је па ле на 172 ми ли -
о на ди на ра. Упа дљи во је да су
ка пи тал не суб вен ци је но си ле
са со бом знат но ма ње из но се
од те ку ћих.

Ове го ди не др жав ним ре ви -
зо ри ма до ста вљен је по да так
да је у пла ну да се јав на пред -
у зе ћа суб вен ци о ни шу са 115
ми ли о на ди на ра. Те ку ће суб -
вен ци је од 54 ми ли о на ди на ра
„по де ли ли” су ЈКП „Младост”

(50 ми ли о на) и ЈКП „До ло ви”
(че ти ри ми ли о на). Ка пи тал не
суб вен ци је из но си ће 61 ми ли -
он ди на ра. Нај ве ћи ко ри сни -
ци су ЈКП „Хи ги је на” (43 ми -
ли о на), по том ЈКП „Мла дост”
(11 ми ли о на) и ЈКП „Во до вод
и ка на ли за ци ја” (че ти ри ми -
ли о на ди на ра).

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

У току је ревизорска
процена имовине
свих сеоских јавних
предузећа, па ће по
окончању тог процеса
она престати да
постоје као правна
лица.

Марјан Шарец и Јосип Вебер
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Ве ји но вић оште тио 
Ми ли ће ви ћа за око
15.000 евра

Све сни су сви да је вре ме у ко ме жи -
ви мо смут но, али по сто је осо бе ко је
же ле да по мог ну љу ди ма ра чу на ју ћи
на то да ће дру га стра на ис по што ва ти
до го вор и по ка за ти да има образ. У
не ким слу ча је ви ма се грд но пре ва ре.
Још го ре је ка да пр вој стра ни за дру -
гу га ран ту је не ко тре ћи, па то ли це,
ни кри во ни ду жно, по цр ве ни.

Ка ко нас је пре ско ро го ди ну да на
оба ве стио пан че вач ки адво кат Ми -
ћа Јо ви ће вић, упра во то се де си ло
дво ји ци на ших су гра ђа на: Дра ган
Ми ли ће вић је „на стра дао” за око
15.000 евра – по зај мио је Ба ња лу ча -
ни ну Ми ло ва ну Ве ји но ви ћу но вац уз
га ран ци ју дру гог Пан чев ца, ко ји же -
ли да оста не ано ни ман. Ни смо но -
ви нар ски ре а го ва ли од мах; пу сти ли
смо да вре ме те че ка ко би смо ви де -
ли да ли ће Ве ји но вић ис пу ни ти сво -
ју оба ве зу...

Ка ко функ ци о ни ше пра во су ђе

Ипак, од вра ћа ња ду га ни је би ло ни -
шта, па је ствар до би ла суд ски епи -
лог: Ми ли ће вић и дру ги Пан че вац су
ту жи ли Ба ња лу ча ни на, јер се ра ди о
про ду же ном кри вич ном де лу пре ва -
ре, ко је се пре ма Кри вич ном за ко ни -
ку ка жња ва – ако је, као у овом слу ча -
ју, на не та ште та у из но су ко ји пре ла -
зи 1,5 ми ли о на ди на ра – за тво ром од
две до де сет го ди на. Над ле жан је
Основ ни суд у Гра ди шци у Ре пу бли ци
Срп ској, а сре ћа у не сре ћи је да Ми -
ли ће вић по се ду је „па пир не тра го ве”,
од но сно уплат ни це пре ко ко јих је но -
вац до ста вио ду жни ку Ве ји но ви ћу.

За ин те ре со ва ли смо се за слу чај да
би смо ви де ли ка ко функ ци о ни ше пра -
во су ђе ка да се ра ди о две раз ли чи те
др жа ве. Из раз го во ра са адво ка том
Јо ви ће ви ћем и „кон сул то ва ња” не ко -
ли ко уве за них за ко на на ин тер не ту
за кљу чи ли смо да прав них пре пре ка
не ма и да ће ду жник мо ра ти да ис пу -
ни сво је оба ве зе – и то пре ко су да.
Пи та ња смо, за тим, имеј лом по сла ли
Ве ји но ви ћу, ко ји је ла кон ски од го во -
рио да ће све то би ти сре ђе но. Ина че,
оште ће ни ма је овај ду жник, ко ји се
пред ста вља као по слов ни чо век, много

СА РАД ЊА НИС-а СА СРП СКИМ И РУ СКИМ УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТИ МА

Струч но уса вр ша ва ње на пре сти жним фа кул те ти ма

ГРАД ПО КЛА ЊА СЕ ДИ ШТА
ЗА ДЕ ЦУ

Еду ка ци ја за ро ди те ље
Град Пан че во је рас пи сао јав ну на -
бав ку за ку по ви ну 150 деч јих се -
ди шта за ау то мо би ле. Си гур но сна
се ди шта мо ра ју да ис пу ња ва ју стро -
ге ме ђу на род не стан дар де. По ред
то га, она мо ра ју да бу ду но си во сти
од де вет до три де сет шест ки ло -
гра ма, а рок за до ста вља ње по ну да
је 4. сеп тем бар. Је дан од усло ва је
и да на њи ма бу ду на леп ни це с ло -
го ти пом Гра да Пан че ва.

Реч је о про јек ту Ко ми те та за
без бед ност са о бра ћа ја и ре пу блич -
ке Аген ци је за без бед ност са о бра -
ћа ја ко ји пред ви ђа да се одр жи
не ко ли ко ра ди о ни ца за ро ди те ље
во за че о то ме ко ли ко је ва жно да
у то ку во жње де ца се де у за ко ном
про пи са ним се ди шти ма. Во за чима
ко ји са успе хом про ђу обу ку Град
ће по кло ни ти се ди ште за де те.

КОН КУРС ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

При ро да Ср би је 
у објек ти ву

Де ле га ци ја Европ ске уни је у Ср би -
ји и ча со пис „На ци о нал на ге о графи -
ја” ор га ни зу ју кон курс за нај бо љу
фо то гра фи ју при ро де Ср би је – „При -
ро да у по зи ти ву”. За ин те ре со ва ни
љу би те љи при ро де с бо ра ви штем у
Ср би ји тре ба да по ша љу фо то гра -
фи је до 20. сеп тем бра на елек трон -
ску адре су takmicenje@euinfo.rs.

Те ма кон кур са је при ро да Ср би -
је. Жи ри ће на гра ди ти три нај бо ље
фо то гра фи је и уру чи ти спе ци јал ну
на гра ду жи ри ја за нај бо љу фо то -
гра фи ју сли ка ну мо бил ним те ле -
фо ном. На гра де су: ва у че ри за ку -
по ви ну фо то-опре ме у вред но сти
од 1.000 евра (пр ва на гра да), 500
евра (дру га на гра да) и 300 евра (тре -
ћа на гра да). Пет на ест нај бо љих фо -
то гра фи ја (укљу чу ју ћи и три на гра -
ђе не, као и фо то гра фи ју на гра ђе ну
спе ци јал ном на гра дом жи ри ја) би -
ће од штам па не и из ло же не у До му
омла ди не у Бе о гра ду то ком „Грин
фе ста”. Пр во на гра ђе на фо то гра фи -
ја би ће об ја вље на у срп ском из да -
њу ча со пи са „На ци о нал на ге о гра -
фи ја”. Нећe се раз ма тра ти фо то-за -
пи си кућ них љу би ма ца или до ма -
ћих жи во ти ња, кул ти ви са них сор -
ти ди вљих би ља ка, жи во ти ња у кон -
тро ли са ним усло ви ма (зо о ло шки
врт, ка вез, бо та нич ка ба шта, сту -
дио и слич но), као ни фо то гра фи је
ко је ни су сни мље не у Ср би ји.

Мак си ма лан број фо то гра фи ја по
уче сни ку/фо то гра фу је че ти ри. У
об зир до ла зе са мо оне у бо ји у ди -
ги тал ном фор ма ту (под не те пу тем
го ре на ве де не елек трон ске по ште),
док штам па не фо то гра фи је, цр но-
-бе ле фо то гра фи је и фо то гра фи је у
па но ра ма фор ма ту жи ри не ће узи -
ма ти у об зир. Ор га ни за то ри ис ти чу
да је вр хун ски тех нич ки ква ли тет
пре су дан ка ко би фо то гра фи ја би ла
овен ча на на гра дом – ми ни мал на
ре зо лу ци ја фо то гра фи ја у ди ги тал -
ном фор ма ту је шест ме га пик се ла
(ре зо лу ци ја 3.000/2.100 пик се ла).

Ула га ње у зна ње је
решење за спре ча ва ње
од ли ва ка дра

Срп ски сту ден ти ме ђу
најбо љи ма у Ру си ји

У Ста ром дво ру у Бе о гра ду ор га ни зо -
ван је све ча ни при јем за ше сто ро сти -
пен ди ста ком па ни је НИС ко ји су ове
го ди не ди пло ми ра ли на пре сти жним
уни вер зи те ти ма у Ру ској Фе де ра ци -
ји. Ком па ни ју НИС су на све ча ном
до га ђа ју пред ста вља ли Ва дим Смир -
нов, за ме ник ге не рал ног ди рек то ра
НИС-а и ди рек тор Функ ци је за од но -
се с др жав ним ор га ни ма и кор по ра -
тив не ко му ни ка ци је, као и Сне жа на
Ла ки ће вић, са вет ник за ме ни ка ге не -
рал ног ди рек то ра НИС-а. Шест сту -
де на та Бе о град ског уни вер зи те та би -
ли су у при ли ци да уче на нај по зна -
ти јим ру ским уни вер зи те ти ма као сти -
пен ди сти кор по ра тив ног про гра ма
НИС-а „Енер ги ја зна ња”.

НИС и срп ске ви со о ко о бра зов не
уста но ве има ју од лич ну са рад њу. За -
ме ник ге не рал ног ди рек то ра и ди -
рек тор Функ ци је за од но се с др жав -
ним ор га ни ма и кор по ра тив не ко му -
ни ка ци је НИС-а Ва дим Смир нов под -
се тио је јав ност на про гра ме по пут
„За јед ни ци за јед но” и „Енер ги ја зна -
ња” и ис та као да шест сту де на та ко -
ји су сте кли ком пе тен ци је и зна ња
на из у зет но те шком сме ру наф те и

га са од сеп тем бра по чи њу да ра де у
НИС-у.

– Уко ли ко по сто ји про блем и мла -
ди ка дар од ла зи из зе мље, он да је
ово пра вац ко јим не са мо ком па ни ја
НИС не го и дру ге ком па ни је тре ба
да иду. Oвде је ше сто ро сту де на та из
гру пе од осам на ест из це ле Ср би је,
док је на фа кул те ти ма у Ру си ји тре -
нут но њих три де сет, а кроз це ло ку -
пан про грам то ком про те клих шест
го ди на до са да је про шло де ве де сет
нај бо љих срп ских сту де на та и то су
зна чај не број ке. Ови мла ди љу ди ни -
су би ли са мо нај бо љи сту ден ти из
Ср би је, они су нај бо љи сту ден ти у
чи та вој Ру си ји. Ве ћи на њих је до би -
ла ди пло ме са од ли ко ва њем и срп -
ски си стем обра зо ва ња мо же да бу де
по но сан на та кве ре зул та те – ре као
је Ва дим Смир нов.

На ши ака дем ци су ди пло ми ра ли
на Сан ктпе тер бур шком уни вер зи те -
ту, Фа кул те ту „Нафт но и га сно ин же -

њер ство” (смер „Раз ра да и екс пло а -
та ци ја нафт них и га сних ле жи шта”)
и Ру ском др жав ном уни вер зи те ту за
наф ту и гас „И. М. Гуп кин”, на Фа -
кул те ту „Нафт но и га сно ин же њер -
ство”, смер „Раз ра да и екс пло а та ци ја
нафт них и га сних ле жи шта”. Не ки од
њих уз по др шку НИС-а на ста ви ће ма -
стер-сту ди је у Ру си ји.

Пр ва ге не ра ци ја сти пен ди ста НИС-
а у Ру ској Фе де ра ци ји ди пло ми ра ла
је 2018. го ди не и њих осмо ро су већ
за по сле ни у ком па ни ји. Ове го ди не
ди пло ми ра ло је још осам на е сто ро сти -
пен ди ста, од ко јих ше сто ро шко ло ва -
ње на ста вља на ма стер-сту ди ја ма у
Ру си ји, док ће оста ли од сеп тем бра
по че ти да ра де у НИС-у. Свим сти -
пен ди сти ма НИС-а је на кон за вр шет -
ка основ них или ма стер сту ди ја га -
ран то ва но за по сле ње у ком па ни ји ка -
ко би се вра ти ли у сво ју зе мљу и ту
по че ли да гра де сво је про фе си о нал не
ка ри је ре.

Про грам „Енер ги ја зна ња”, по кре -
нут 2012. го ди не, под ра зу ме ва са рад -
њу са шко ла ма и на уч ним дру штви -
ма, уни вер зи те ти ма и фа кул те ти ма у
Ср би ји, ре ги о ну и Ру ској Фе де ра ци -
ји, као и ин ди ви ду ал не про гра ме –
сти пен ди ра ње сту де на та. За сту ди је у
Ру си ји сти пен ди је се до де љу ју за: Ру -
ски др жав ни уни вер зи тет за наф ту и
гас „И. М. Гуп кин”, Сан ктпе тер бур -
шки ру дар ски уни вер зи тет, Тју мен -
ски ин ду стриј ски уни вер зи тет, Ух тин -
ски др жав ни тех нич ки уни вер зи тет и
На ци о нал ни ис тра жи вач ки др жав ни
ни же го род ски уни вер зи тет „Н. И. Ло -
ба чев ски”. У ја ну а ру 2019. го ди не,
при ли ком по се те пред сед ни ка Ру ске
Фе де ра ци је Вла ди ми ра Пу ти на Ср -
би ји, НИС је пот пи сао ме мо ран ду ме
о са рад њи са Уни вер зи те том „И. М.
Гуп кин” и Сан ктпе тер бур шким ру -
дар ским уни вер зи те том, као и но ве
ме мо ран ду ме о са рад њи са Уни вер -
зи те том у Бе о гра ду и Уни вер зи те том
у Но вом Са ду. По ред ових спо ра зу ма,
Уни вер зи тет у Бе о гра ду пот пи сао је
Ме мо ран дум о са рад њи са Сан ктпе -
тер бур шким ру дар ским уни вер зи те -
том, а Уни вер зи тет у Но вом Са ду са
Уни вер зи те том „Гуп кин”.

Тре нут но нафт ни ги гант са ра ђу је с
три на ест фа кул те та Уни вер зи те та у
Бе о гра ду и ула же озбиљ на сред ства у
раз вој обра зов не ин фра струк ту ре и
на бав ку опре ма за учи о ни це и ла бо -
ра то ри је у шко ла ма и на фа кул те ти -
ма. На Ру дар ско-ге о ло шком фа кул -
те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду мо ди -
фи ко ва ни су и акре ди то ва ни сту диј -
ски про гра ми од ин те ре са за ком па -
ни ју. Исти је слу чај и с пан че вач ком
Сред њом тех нич ком шко лом „23. мај”.
Уз по др шку НИС-а на Фа кул те ту по -
ли тич ких на у ка је 2018. го ди не отво -
рен Цен тар за ру ске сту ди је.

БА ЊА ЛУ ЧА НИН ПРЕ ВА РИО ПАН ЧЕВ ЦА

„ПО ЗАЈ МИО” ПА РЕ, ПА ИХ НЕ ВРА ЋА

пу та вер бал но обе ћа вао да ће дуг ре -
гу ли са ти. И – ни шта од то га.

Оно што је сте ура дио, је су прет ње
но ви на ру, до ду ше по сред но упу ће не,
у те ле фон ском раз го во ру с дру гом
осо бом. По што смо му то елек трон -
ском по штом пре до чи ли, Ве ји но вић
је одго во рио да су „ап сурд ни на во ди
о претња ма”. Али, због но ви нар ске
со ли дар но сти и по сле раз го во ра са
оште ће ни ма, за слу чај су се за ин те -
ре со ва ле и ко ле ге из не ко ли ко бе о -
град ских ме ди ја. Меј ло ви с пи та њи -
ма Ве ји но ви ћу кре ну ли су ка ње му и
из дру гих ре дак ци ја.

На је дан од на ших упи та Ба ња лу -
ча нин је од го во рио ре чи ма да је сво је
оба ве зе по чео да ре ша ва, те да оште -
ће ни и он има ју „са свим дру ге ре ла -
ци је, та ко да је овај вид ко му ни ка ци -
је не по тре бан”.

Кон тро верз ни би зни смен

Адво кат Јо ви ће вић је по твр дио да је
је дан ма ли део укуп ног из но са вра -

ћен, али по што Ми ли ће ви ћу ни је
упла ће на це ла су ма, кри вич на при -
ја ва је оста ла на сна зи. Оба ве за но -
ви на ра је да чу је дру гу стра ну у спо -
ру, па смо ду жни ку по сла ли још је -
дан имејл с мол бом да бу де до сту пан
за на ше по зи ве и пи та ња јер смо од -
лу чи ли да от пу ту је мо у Гра ди шку,
по се ти мо суд и ви ди мо ка ко на пре -
ду је пред мет, те да том при ли ком по -
раз го ва ра мо с Ве ји но ви ћем.

У Гра ди шци смо од се кре та ра су да
чу ли да ће су ђе ње би ти јав но, да ће
ро чи ште уско ро би ти одр жа но, о че -
му ће мо би ти оба ве ште ни, као и да
смо до бро до шли да га пра ти мо. Уз
то, окру жном јав ном ту жи ла штву у
Ба ња лу ци по сла ли смо зах тев за при -
ступ ин фор ма ци ја ма у ве зи са овим
кри вич ним пред ме том. Се кре тар ту -
жи ла штва нам је од го во рио да се „по -
ме ну ти кри вич ни пред мет на ла зи у
ра ду и у фа зи је ис тра ге”, као и да је
кра јем ју на Ту жи ла штво „упу ти ло над -
ле жном ор га ну Ре пу бли ке Ср би је, а

пу тем Ми ни стар ства прав де Ре пу бли -
ке Срп ске, за мол ни цу за пру жа ње ме -
ђу на род не прав не по мо ћи да се са -
слу ша оште ће ни”, те да од го вор ни је
још до ста вљен. Из гле да да слу чај до -
би ја све ви ше обри са ме ђу на род ног
ин ци ден та.

А од Ве ји но ви ћа – иа ко смо пу то -
ва ли пет са ти до ме ста у ко ме жи ви –
ни шта ни смо чу ли. Ни је се ја вљао на
по зи ве. Због то ка це ле ства ри мо гло
би се за кљу чи ти да је Ми ло ван Ве ји -
но вић упра во оно што се ов де де це -
ни ја ма на зи ва – кон тро верз ни би зни -
смен. И не би тре ба ло да се ико из не -
на ди по тен ци јал ним за кључ ком да
ако је Ве ји но вић сти гао до Пан че ва
ка ко би пре ва рио дво ји цу по слов них
љу ди, он да је већ на сли чан на чин
„по тро шио” по ве ре ње из сво је не по -
сред не око ли не у Ре пу бли ци Срп ској;
и не са мо по ве ре ње.

На ста ви ће мо с пра ће њем овог слу -
ча ја пре ва ре до ње го вог ис хо да.

С. Т.

На лицу места: репортери ту, а од Вејиновића ни трага ни гласа
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Не га ли ца се раз ли ку је у за -
ви сно сти од ак ту ел ног го ди -
шњег до ба. Дру га чи је су по -
тре бе ко же у хлад ним зим -
ским да ни ма и са да, у
то плим, вре лим и сун -
ча ним.

Ле ти смо из ло же -
ни сун цу, то пло ти,
ба зе ни ма, мо ру, со -
ла ри ју му, што ис цр -
пљу је и ису шу је осе тљи -
ву ко жу ли ца. За то
је ко ри сно на кон
го ди шњег од мо ра
днев ну не гу до пу -
ни ти трет ма ном ду бо ке хи -
дра та ци је. Че сто је по треб но
прет ход но очи сти ти ли це хи -
ги јен ским трет ма ном, јер је
пре за си ће но од кре ма са UV
за шти том, зно ја и то пло те.
По том тре ба ура ди ти трет ман

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

Не га ли ца на кон
летова ња

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ким је са мо ни кла биљ ка, ма да се

у по след ње вре ме све ви ше га ји у

вр то ви ма и на њи ва ма. Пре све га

спа да у за чин ске биљ ке, али има

и ви ше стру ка ле ко ви та свој ства –

по го то во цр ни ким. Ис точ ни на ро -

ди су за цр ни ким го во ри ли да ле -

чи све бо ле сти осим смр ти.

Ким ја ча же лу дац, под сти че

ва ре ње хра не, про из вод њу хор мо на и из ба ци ва ње мо кра ће. По зи -

тив но де лу је на бо ле сти плу ћа, ко жна обо ље ња и те шко ће иза зва не

аст мом, а до бар је и за ја ча ње иму ни те та. Же не по себ но тре ба да га

ко ри сте јер уми ру је гр че ве ма те ри це и олак ша ва бо ло ве при ли ком

по ро ђа ја, а за вре ме до је ња под сти че про из вод њу мле ка. На ро чи то

до бре ре зул та те по ка зу је код де це обо ле ле од брон хи ти са, аст ме, ра -

зних алер ги ја и ек це ма.

Нај зна чај ни ји про из вод цр ног ки ма је уље ко је се до би ја хлад ним

це ђе њем зре лих се мен ки и у се би са др жи сто ти нак ак тив них суп -

стан ци. Уље цр ног ки ма пре по ру чу је се као до да так са ла та ма и за

пре ли ва ње већ го то ве хра не.

Чај про тив брон хи ти са и аст ме мо же те на пра ви ти та ко што ће те

јед ну ка ши ку цр ног ки ма, јед ну ка ши чи цу ка ми ли це и по ла ка ши чи це

ани са уме ша ти у јед ну шо љу вре ле во де. Оста ви те да од сто ји де сет

ми ну та, про це ди те, за сла ди те ме дом и пиј те не ко ли ко пу та днев но.

Ево и од лич ног си ру па про тив аст ме: по ме шај те јед ну ма лу ка ши -

ку усит ње ног цр ног ки ма, два из дро бље на че на бе лог лу ка и две ка -

ши ке ме да. Сва ког ју тра у пе ри о ду од три не де ље на пра зан сто мак

узми те по ка ши чи цу си ру па.

Бла го де ти 
цр ног ки ма

Осо бе алер гич не на ам бро зи -
ју нај че шће пам те крај ле та
и по че так је се ни по цр ве ним
бе о ња ча ма, за пу ше ном но су
и на па ди ма ки ја ња. Ре кло би
се да је бор ба с овим алер ге -
ном уна пред из гу бље на бит -
ка. Ве ро ва ли или не, по лен
ам бро зи је су -
сре ће се у ат -
мос фе ри на ви -
си на ма ве ћим
од три ки ло ме -
тра, а на мор -
ској пу чи ни и
до 600 ки ло ме -
та ра да ле ко од
коп на. Са мо
јед на биљ ка
про из ве де ми -
ли јар ду зр на ца
по ле на. То пли
и су ви да ни с про хлад ним но -
ћи ма по го ду ју ши ре њу по ле -
на ам бро зи је.

Све при сут ност по ле на ам -
бро зи је мо же мо ипак да убла -
жи мо та ко што ће мо во ди ти
ра чу на о ње го вој кон цен тра -
ци ји то ком да на. У ра ним ју -
тар њим и ка сним по по днев -
ним са ти ма ма ња је шан са да
се су о чи мо с ве ћом кон цен -
тра ци јом овог по ле на. Пе риод
од 10 до 15 са ти је критичан

и тре ба ло би да из бе га ва мо
бо ра вак на по љу у то вре ме.
Би ло би до бро да „ко му ни ка -
ци ја” ам би јен тал ног и ат мос -
фер ског ва зду ха иде пре ко
кли ма-уре ђа ја уме сто отво -
ре ног про зо ра. Исто пра ви ло
ва жи за на ше ау то мо би ле.
Пре свла че ње и пра ње ру ку
ума њу је кон цен тра ци ју по ле -
на у за тво ре ном про сто ру уко -
ли ко смо има ли ак тив но сти
на по љу. Че сто за бо ра ви мо да
се по лен ам бро зи је за ка чи за
оде ћу ко ја се су ши ван за тво -
ре ног про сто ра. Осо бе ко је су
алер гич не на ам бро зи ју мо -
ра ју да обра те по себ ну па жњу
на на мир ни це ко је има ју про -
те и не слич не про ти ну по ле -
на ам бро зи је. То су пре све га
ба на не, ди ње, мед, се ме сун -
цо кре та и чај од ка ми ли це.
Не мој те да се из не на ди те ако
ки ја ви ца или свраб очи ју по -
ста ну ин тен зив ни ји по сле кон -

зу ми ра ња ове
хра не. Осо бе
ко је су алер гич -
не на кућ ну
пра ши ну, буђ,
ж и  в о  т и њ  с к у
дла ку или дру -
ге по ле не има -
ју ве ће шан се
да бу ду алер -
гич не на ам -
бро зи ју.

У к о  л и  к о
уо би ча је на те -

ра пи ја ан ти хи ста мин ским та -
бле та ма, ле ко ви ма ко ји сма -
њу ју оти ца ње слу зо ко же но са
или они ма на ба зи кор ти ко -
сте ро и да не да је за до во ља ва -
ју ће ре зул та те, тре ба ло би
при ме ни ти иму но те ра пи ју ин -
јек ци ја ма. Она тра је не ко ли -
ко го ди на и мо же до ве сти до
пот пу ног гу бит ка симп то ма.
Да нас је све по пу лар ни ја иму -
но те ра пи ја та бле та ма ко је се
да ју под је зик.

Но ка ут за ам бро зи ју

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

хи дра та ци је спе ци јал ним се -
ру ми ма или ме зо кок те ли ма
ко ји про ди ру ду бо ко и да ју
ко жи све жи ну и је дри ну ко ја
ће се ду го на кон трет ма на за -
др жа ти.

Да би сте што ма ње ису ши -
ли ко жу, из бе га вај те ду ге куп -
ке пре то плом во дом, ра ди те
јед ном не дељ но пи линг ко же
ли ца и те ла, пиј те пу но во де
и ко ри сти те ква ли тет не ла га -
не кре ме. Ни је пра ви ло, али
це на углав ном пу но го во ри о
ква ли те ту кре ме. Јеф ти не кре -
ме су са мо под ло га од ли пи -
да (ма сти) и во де, а јед на ква -
ли тет на кре ма тре ба да са др -
жи ви та ми не, ми не ра ле, оли -
го е ле мен те, хи ја лу рон, ко ла -
ген... Да би све то мо гло да се
ис ко ри сти, по треб на је мо -

дер на на но тех но ло ги ја, ко -
ја хи ја лу рон до во ди у на -

но че сти цу до вољ но ма лу
да про ђе кроз ко жу. Хи -
ја лу рон је ина че ве ли ки
мо ле кул и не мо же да

про ђе кроз дер мис без ме -
зо а па ра та или ове тех но ло -

ги је, ко ја ни је јеф ти на,
та ко да кре ма мо ра
да ко шта ви ше.
У кућ ној из вед би мо -

же те да на пра ви те при род ну
ма ску ко ја ће при ја ти сва ком
ти пу ко же. Из гње чи те ба на ну
с хлад ним јо гур том, до бро
уме шај те и на не си те на чи -
сто ли це. Не ка од сто ји два -
де се так ми ну та, по том се
умиј те и на не си те ла га ну хи -
дра тант ну кре му. Јо гурт ће
ура ди ти бла ги пи линг сли чан
воћ ним ки се ли на ма и та ко
про чи сти ти тен, а ба на на ће
на хра ни ти ко жу, јер је пу на
ви та ми на и ми не ра ла.

Ако сте ро ди тељ јед ног сед мо -
го ди шња ка, ве ро ват но сте ових
да на на пра вом ро лер ко сте ру
емо ци ја. Сти же сеп тем бар и
ве ли ки жи вот ни до га ђај за це -
лу по ро ди цу: ва ше ме зим че
кре ће у пр ви раз ред.

Ви ве ро ват но не зна те да ли
би сте пре би ли но стал гич ни
(кад је пре ова бе ба ста са ла за
шко лу?!) или би сте бри ну ли
(је сте ли га на у чи ли све му што
тре ба да зна?) или би сте стра -
хо ва ли (ка ко фи нан си ра ти све
што вас че ка?) или би сте се ра -
до ва ли и пу ца ли од по но са. Сав
тај ко ви тлац осе ћа ња по при -
лич но је стре сан, а до дат на пи -
та ња и ди ле ме ко је вам се уо чи
2. сеп тем бра ро је по гла ви са -
мо до ли ва ју уље на ва тру.

Но ево спа са: по зва ли смо у
по моћ Ја дран ку Гру ји чић Ђу -
рић, пси хо ло га и по ро дич ног
пси хо те ра пе у та из удру же ња
„Пси хо ге не за”, и за мо ли ли је
да нам из пр ве ру ке од го во ри
на пи та ња ко ја ро ди те љи пр -
ва ка нај че шће по ста вља ју.

– По ла зак у шко лу је је дан
од нај зна чај ни јих до га ђа ја у
жи во ту сва ког де те та. То је пре -
ла зак у јед ну са свим но ву и не -
по зна ту сре ди ну, а од ро ди те -
ља у ве ли кој ме ри за ви си ка ко
ће ма ли шан ту сре ди ну при -
хва ти ти. Аде кват ном при пре -
мом за оно што до но си шко ла
ро ди те љи мо гу по мо ћи да пе -
ри од при ла го ђа ва ња про тек не
што ла га ни је, без пре те ра ног
стре са и па ни ке – ка же Ја дран -
ка Гру ји чић Ђу рић.

Ни шта на си лу

Ако се пи та те шта тре ба да ура -
ди те пре но што ва ша „бе ба” по -
ђе у шко лу и тре ба ли да је уна -
пред учи те гра ди ву пр вог раз -
ре да, ево шта ка же пси хо лог:

– Не тре ба пред школ ца фор -
си ра ти да учи да чи та и пи ше
или да ра чу на. Ако де те са мо
по ка же во љу да се ба ви ова -
квим ак тив но сти ма, иза ђи те му
у су срет, али не мој те га при ти -
ска ти да по што-по то ве жба. Из -
ве стан број де це на у чи да чи та
и пи ше око ше сте го ди не, не ка
де ца чак и пре, али нај ве ћи
број ма ли ша на овла да овим ве -
шти на ма тек по што кре ну у пр -
ви раз ред. Учи те љи ца ма је чак
че сто те же да ис пра ве гре шке
у пи са њу, чи та њу и ра чу ну не -
го да кре ну од ну ле.

Све је у игри

Она до да је и то да де те ту тре ба
омо гу ћи ти да се што ви ше игра
и да учи кроз игру, јер ће та ко
раз ви ти све по треб не ве шти не.

– Ку пи те му олов ке, кре де и
бо ји це и не ка цр та и бо ји. Дај те
му да сла же коц ке или сла га -
ли це с пу но сит них де ло ва, да
ни же пер ле, игра кли ке ре, се че
и ле пи јед но став не об ли ке или
да пра ви фи гу ре од пла сте ли на
и гли не. Ба ве ћи се овим ак тив -
но сти ма, де те раз ви ја фи ну мо -
то ри ку и спрет ност ру ку, па ће
ка сни је лак ше и леп ше пи са ти.
Иа ко де те не мо ра зна ти сло ва
пре по ла ска у шко лу, ја ко је ва -
жно да зна ка ко ис прав но да
др жи олов ку. Та ко ђе, уче ћи кроз
игру, ма ли шан ве жба кон цен -
тра ци ју и па жњу и раз ви ја осе -

насто ји те да сва ко днев но пра -
ти те рад свог пр ва ка и да по -
ка же те ин те ре со ва ње за све што
се у шко ли де ша ва.

– По ста вљај те де те ту кон -
крет на пи та ња и ко мен та ри -
ши те с њим оно што су ра ди -
ли на ча со ви ма. Пи тај те га да
ли по сто ји не што што му ни је
ја сно или што му је по себ но
за ни мљи во у ве зи с гра ди вом.
Под сти чи те ње го ву са мо стал -
ност у оба вља њу школ ских оба -
ве за. Не ра ди те уме сто де це
до ма ће за дат ке! Да ле ко бо ља

и ко ри сни ја ва ри јан та је да
над гле да те и по по тре би да је -
те до дат не су ге сти је и упут -
ства, као и да охра бру је те, под -
сти че те и са ве ту је те. Раз ви јај -
те код де те та по ве ре ње у учи -
те љи цу од но сно учи те ља. Од
са мог по чет ка шко ло ва ња било

би до бро да де те има свој рад -
ни про стор с рад ним сто лом,
где не ма оме та ју ћих фак то ра
као што су те ле ви зор, ком пју -
тер, бу ка или жа мор уку ћа на
– под се ћа Ја дран ка Гру ји чић
Ђу рић.

Нај све ча ни ји дан

Пре по руч љи во је, ка же пси хо -
лог, да у пе ри о ду кад де те кре -
ће у пр ви раз ред бар је дан од
ро ди те ља узме не ко ли ко сло -
бод них да на ка ко би се мо гао у
пот пу но сти по све ти ти де те ту,
до во ди ти га и вра ћа ти из шко -
ле и де ли ти с њим пр ве ути ске
из школ ске клу пе.

– Сам дан по ла ска у шко лу
тре ба учи ни ти што леп шим и
све ча ни јим за де те. До бро би
би ло учи ни ти све да му су срет
с но вом сре ди ном, но вим осо -
ба ма и оба ве за ма оста не у што
леп шој успо ме ни. По за вр шет -
ку пр вог „рад ног да на” мо же те
по ро дич но оти ћи у по сла сти -
чар ни цу, на ко ла че или сла до -
лед, или у ста ну при ре ди ти све -
ча ни, по ро дич ни ру чак, где ће -
те се у опу ште ној и при јат ној
ат мос фе ри са сво јим пр ва ком
ис при ча ти о свим за ни мљи вим
но во сти ма. Ја ко је бит но да га
стр пљи во и мир но са слу ша те
или да га под стак не те на раз -
го вор ка ко би сте му омо гу ћи -
ли рас те ре ће ње од број них емо -
ци о нал них ути са ка и евен ту -
ал не тен зи је и стре са – за кљу -
чу је пси хо лог.

тљи вост за де та ље, што му мо -
же би ти вр ло ко ри сно то ком
шко ло ва ња – об ја шња ва Ја дран -
ка Гру ји чић Ђу рић.

О шко ли – са мо искре но

Пре ма ње ним ре чи ма, вр ло је
ва жно и да под сти че те ра до зна -
лост и са мо стал ност код де те та
и да му искре но ис при ча те све
што га ин те ре су је о шко ли.

– То ком раз го во ра, у раз ли -
чи тим при ли ка ма, скре ћи те
де те ту па жњу на за ни мљи ве
по ја ве ко је нас окру жу ју и на

ра зу мљив и при сту па чан на -
чин му их об ја шња вај те. Стр -
пљи во од го ва рај те на број на
деч ја пи та ња и не до у ми це. Та -
ко ће те код де те та раз ви ти ра -
до зна лост. Ре ци те му да ће у
шко ли учи ти, об ја сни те му да
ће се та мо игра ти и дру жи ти.
Ни по што га не мој те пла ши ти
шко лом, та ко што ће те му го -
во ри ти: „Ви де ћеш ти кад кре -
неш у шко лу” и слич но, али
не мој те ни пре те ри ва ти у иде -
а ли зо ва њу шко ле. Уме сто то -
га, пру жи те де те ту ре ал ну сли -
ку оно га што га че ка – при ча о
шко ли тре ба да укљу чи пре те -
жно ле пе, али и оне ма ње ле -
пе си ту а ци је с ко ји ма се оно
мо же су сре сти. Осим то га, од
пре суд не је ва жно сти да под -
сти че те са мо стал ност де те та у
оба вља њу сва ко днев них, уо би -
ча је них ак тив но сти, као што
су ве зи ва ње пер тли, пра ње ру -
ку или за коп ча ва ње рај сфер -
шлу са, јер ни је оба ве за учи те -
ља да се ти ме ба ви – ис ти че
пси хо лог.

По чет на пра ви ла

Ка да шко ла поч не, Ја дран ка
Гру ји чић Ђу рић са ве ту је да

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Имунотерапија
инјекцијама траје
неколико година 
и може довести до
потпуног губитка
симптома.

ПЕ ТИ РАЗ РЕД НИЈЕ БА УК

Још јед ну ве ли ку пре крет ни цу у шко ли пред ста вља по ла зак

у пе ти раз ред од но сно пре ла зак с раз ред не на пред мет ну

на ста ву.

– Бла го вре ме ним фор ми ра њем рад них на ви ка код де те -

та и раз го во ром о све му што пред сто ји олак ша ће те му пре -

ла зак у „ста ри је” раз ре де и ути ца ће те на сма ње ње стре са и

тен зи је због одва ја ња од учи те ља и су о ча ва ња с но вим на -

став ни ци ма, пред ме ти ма и оба ве за ма. Без об зи ра на то да

ли де те тек кре ће у шко лу или пре ла зи у „ста ри је” раз ре де,

имај те на уму да су ро ди тељ ско раз у ме ва ње, то ле ран ци ја,

стр пље ње и по др шка кључ ни фак то ри ко ји ће му олак ша ти

адап та ци ју – ка же Ја дран ка Гру ји чић Ђу рић.

БЕСПЛАТНО САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА 
БРАК И ПОРОДИЦУ

Удружење „Психогенеза” реализује пројекат „Саветовали-

ште за брак и породицу”, уз подршку Града Панчева. Саве-

товалиште ради уторком и четвртком, од 15 до 19 сати, а

сви заинтересовани могу да користе бесплатне услуге све

до краја године.

Заказивање сеанси је обавезно путем телефона 061/647-

22-90 или мејлом psi ho ge ne za@g mail.com . Координаторка

саветовалишта је Јадранка Грујичић Ђурић, психолог и по-

родични психотерапеут.

ПСИ ХО ЛОГ ЈА ДРАН КА ГРУ ЈИ ЧИЋ ЂУ РИЋ СА ВЕ ТУ ЈЕ

КА КО ДА ПРИ ПРЕ МИ ТЕ ДЕ ТЕ 
ЗА ПО ЛА ЗАК У ШКО ЛУ

Будући првак мора знати да исправно држи оловку
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Marele Festival de Folclor și Muzică Româ-
nească, încă de la prima sa ediție, promovea-
ză valorile artistice, creaţia artistică, arta po-
pulară, muzica autentică, Festival care își
menţine identitatea, integritatea și spiritului
minoritar. Anul acesta, Marele Festival s-a
desfășurt la Doloave, localitate care în urmă
cu patru decenii a fost gazda acestei manifes-
tări de amploare.

Din an în an, Marele Festival promovează
dragostea față de minunatele noastre cântece
populare românești, față de frumusețea dan-
surilor populare cât și față de portul nostru,
obiceiurile, cultura noastră bogată și tradiția
cu care ne mândrim. Pe parcursul a trei seri,
21-23 august, la Doloave a avut loc cea de-a
59-a ediție a Marelui Festival de Folclor, la
care și-au dat contribuția aproximativ 1.200
de participanți care și-au conceput prestația
scenică în funcție de Regulamentul festivalui.
Marele Festival a fost inaugurat în seara zilei
de 21 august. În fața numerosului public s-
au prezentat soliști vocali cu cântece autenti-
ce precum și ansabluri de danastori din
localitățile românești din Banatul sârbesc,
Timoc, dar și din România.Timp de trei zile,
pe scena de vară, publicul și juriul au urmă-
rit participanți din 19 localități: cinci coruri,
două grupuri vocale, șase orchestre de muzi-
că populară, patru tarafuri de muzică popu-
lară, 13 formații de dansuri, un montaj fol-
cloric, 36 de soliști vocali și instrumentiști în
concurs, 12 soliști vocali și instrumentiști în
afara concursului și patru societăți culturale
din România și Ucraina
Consiliului Executiv al Marelui Festival a
hotărât, ca Orchestra de Muzică Populară a
Românilor din Voivodina, condusă de Ro-
man Bugar, al cărui coordonator artistic a
fost Petru Popa, care a acompaniat pe

soliștii vocali și instrumentiști, ca și până în
prezent. Este vorba despre o orchestră apre-
ciată atât în țară cât și peste hotare, care a
oferit tuturor soliștilor condiții profesionis-
te de prezentare pe scenă. Având în vedere
numărul impozant de participanți, progra-
mul cultural-artistic bogat, fără îndoială că

și ediția din acest an a fost o ediție reușită.
Merite deosebite revin gazdelor care și-au
dat aportul deplin la reușita ediției din acest
an a festivalului.
Este vrednic de amintit că este una dintre ce-
le mai mari manifestări culturale ale româ-
nilor de pe aceste meleaguri, care a luat
naștere la Uzdin în urmă cu 59 de ani, fiind
o manifestare culturală care păstrează cultu-
ra, tradiția, obiceiurile etniei române care a
fost decorată din partea președintelui Româ-
niei Klaus Werner Johannis cu cu Ordinul
Meritul Cultural în grad de Cavaler. în semn
de apreciere pentru eforturile importante
depuse de-a lungul timpului în vederea con-
servării limbii, obiceiurilor și indentității ro-
mâniilor din Serbia 

Pe lângă programul în sine, concursul și pro-
gramul de gală, respectiv prezentarea
oaspeților, se obișnuiește ca localitatea gazdă
să organizeze și manifestări adiacente. La Că-
minul Cultural din Doloave a fost amenajată
camera memorială a Societății Cultural-Ar-
tistice ,,Ion Creangă” din localitate, unde a
avut loc o expoziție de fotografii în care a fost
redat portul românesc din Banat. Expoziția a
fost organizată de Institutului de Cultură al
Românilor din Voivodina, Zrenianin
(I.C.R.V). Tot Institutul a organizat și o lansa-
re de carte apărută la editura acestei instituții. 
În cadrul acestui eveniment, reputatul solist
vocal Sima Răcășteanu a vorbit despre viața
culturală a amatorilor din Doloave începând
cu secolul XIX până în prezent.

MARELE FESTIVAL DE FOLCLOR DIN VOIVODINA – SERBIA 

PROMOVAREA VALORILOR ARTISTICE ȘI A ARTEI POPULARE

INTERES DEOSEBIT ÎN RÂNDUL TINERILOR PARTICIPANȚI
Marele Festival de Folclor al Românilor din Voivodina – Serbia are un specific

deosebit dat fiindcă este o manifestare culturală de amploare pentru români.
În fiecare an tinerii se prezintă într-un număr cât mai mare, având sarcina de
promovare și păstrare a culturii noastre. Ei sunt aceia care continuă activitatea
culturală și tradiția ceea ce este un lucru extraordinar și demn de laudă.



Tatiana Ilić este concetățeana noas-
tră din anul 2000. Este născută în Re-
publica Moldova în anul 1987, iar în
Iugoslavia de atuncea, a venit în anul
2000. La Panciova a frecventat clasa
a VIII-a, iar școlarizarea și-a conti-
nuat la Alibunar, iar la Belgrad a ab-
solvit studiile îanlte de economie.

A încercat să se afle în alte profe-
sii, iar la sfârșit a s-a decis pentru
crearea rochiilor de mireasă, care îi
este profesia dat fiindcă aceasta este
cea mai mare pasiune a Tatianei.

Tatiana a avut opt ani când mama
sa Eugenia Musta a început să se
ocupe de crearea rochiilor de mirea-
să. Pe lângă ea și Tatiana a îndrăgit
aceste rochii Consideră că dragostea
și talentul față de cust a existat încă
din frageda copilărie, iar prima ei
fustă a încercat să o creeze înainte de
a împlini vârsta de zece ani.

Cu sprijinul enorm al soțului Ne-
nad, împreună cu mama ei Eugenia,
în anul 2014 a deschis salonul de ro-
chii de mireasă la Panciova. Salonul
poartă numele ”Anastazija T” și se
află în strada Svetog Save 29. În o
muncă serioasă cu tinerele mirese,
întotdeauna are idei noi, referior la
creația rochilor de mireasă, dobân-
dind o iscusință în muncă, dar totuși

și mai departe învață căci lumea
modei și a rochiilor de mireasă se
schimbă și înaintează din zi în zi.

A început să coase și rochii de
seară pentru diferite festivități, iar
fetele o recomadă mereu, ceea ce îi
înseamnă foarte mult dat fiindă
aceasta este cea mai bună publicita-
te existentă.

Tatiana se străduiește ca mirese-
le să fie mulțumite și fericite în ziua
de nunții lor, care este cea mai feri-
cită zi din viața lor.

La salonul lor întotdeauna crează
modele noi, iar în aceasta îi ajută
foarte mult și miresele cu ideile lor. În
acest scop, întotdeauna au rochii noi
neterminate, pe care Tatiana le coase
după placul clientelei și în acest mod
crează rochii unicate. Tatiana și ma-
ma ei Eugenia sunt foarte mândre de
faptul că fiecare mireasă poate să aibe
rochia sa pe care mai departe o prefa-
ce după gustul propriu.

Despre miresele noi, Tatiana spu-
ne că trebuie să fie perseverente și în
concordanță cu visele lor, și că întot-
deauna există modul de a li se îm-
plini dorința. Iar Tatiana și mama ei
Eugenia, sunt mereu la dispoziția
mireselor, pentru ca visele lor să se
împlinească la ziua nunții lor.

La cea de-a 58-a ediție a Festivalului
de muzică al copiilor din Voivodina
care a avut loc la Bačka Topola, s-a
prezentat și ansamblul de dansatori
al claselor inferioare din cadrul Casei
de cultură din Satu Nou cucerind cel
mai înalt premiu, plachetă de aur Pâ-
nă în prezent, printre zecile de pla-
chete de aur cucerite de ansablurile
Casei de cultură, pe bun merit, ansa-
blurile Casei de cultură din Sat Nou
au cucerit o mulțime de medalii pe
care le-au cucerit numeroaseke an-
sambluri, pentru prima dată ansam-

blul de dansatori al claselor inferioa-
re din cadrul Casei de cultură din Sa-
tu Nou a cucerit placheta de aur din
cadrul Casei de cultură din Satu Nou.

Meritele aparțin atât copiilor cât
și coregrafei Marija Vukosavljević
care a pregătit pentru acest prilej co-
regrafia Jocuri valahe din regiunea
Porților de Fier ale Dunării.
Casa de cultură din Satu Nou
desfășoară o serie de activități dem-
ne de laudă. În acest sens placheta de
aur este doar un succes în plus pen-
tru sccesele de viitor.

Expoziția „Banatul –
moștenirea pentru 
viitor” - 300 de ani,
La Satu Nou, la începutul verii,
timp de trei trei zile, a durat marca-
rea Nedeii cu un șir de manifestări
cultral-atistice și sportive. Este bine
cunoscut că sătenii iubesc sportul,
fiind foarte activi în acest domeniu.
În acest sens, sărbătoarea, care a în-

ceput sâmbătă, a fost dedicată în
mare parte evenimentelor sportive.
Au fost organizate turneuri de fot-
bal redus, Turneu de tenis, Turneu
internațional de volei sub genericul
”Turneul prieteniei” la categoria fe-
te-pionieri, precum și a XXIII-a
internațională a turneului de brid-
ge ”Rusaliile 2019” organizat de
Clubul de bridge ”BNS”.

În aceeași zi, a avut loc ședința
festivă a Asociației „Naše Novo Se-
lo”, care se află la primul an de acti-
vitate fructuoasă care dezvoltă un
șir de activități.

A doua zi, înainte de amiază a fost
deschisă pentru vizitatori spațiul mu-
zeal al Casei de cultură. Tradițional,
la Galeria Casei de cultură, expoziția
,,Banatul – moștenirea pentru vii-
tor”- 300 de ani, a Tratatului de Pace
de la Požarevac - formarea regimen-
tului Bănățean. Ziua de dumunică a

început cu slujbele religioase la cele
două biserici care poartă hramul Po-
gorârea Duhului Sfânt.

A urmat turneu de fotbal redus,
turneu de tenis, turneu de balote,
defilarea prin centrul localității al
membrilor fanfarei ”Tineretul”,
apoi expoziția Asociației femeilor
”Novoseljanke - Boboacele” și un
concert cu participarea secțiilor de
dansatori ale copiilor.

Ziua de luni a fost, de asemenea,
plină de conținut. Este cunoscut
faptul că Clubul de hipism ”Buduč-
nost” din localitate este foarte activ.
Cea mai importantă manifestare
fost Fiacheriada organizată de acest
club, eveniment carea avut loc luni
la care ți-au dat contribuția iubito-
rii acestui sport venite din mai
multe localități din Serbia.

Iubitorii de hipism au avut oca-
zia să admire cai de rasă nobilă și
fiachere.

Tot luni, a fost organizat un Tur-
neu de fotbal redus și un turneu
fulger la șah - Clubul de șah ”Bora
Ivkov”. Nu a lipsit nici anul acesta
Concertul fanfarei ”Tineretul”, care
se ține tradițional în curtea Biseri-
cii Ortodoxe Române. Concertul
formației ”Plaćenici” a încheiat cele
trei zile consacrate marcării nedeii
Satului Nou.

Detalii despre viețile noastre, cum ar
fi dulapurile, ferestrele, fațadele case-
lor, reflectă experiențelor artistice o
nouă dimensiune. Pictorul Emil Sfera
întotdeauna a preferat ca aceste mi-
nunate fragmente ale vieții, în care ci-
neva a depus un efort semnificativ
pentru a le crea în urmă cu mulţi ani,
să le picteze cu dragoste și aducere
aminte.

Arta se schimbă, se apropie tot mai
mult de oamenii simlpi, aducându-
ne acele valori adevărate, reale care
ne înobilează viaţa. Omenirea des-
eori este uimită de unele dintre noile
idei și cercetări în anumite domenii
de interes, care se asumă, până în fi-
nal, tot la arta în sine.

Astăzi, toate aceste încercări,
sunt un pic uzate, depășite și oame-
nii sunt dornici de frumusețea pic-
turi, de esenţa ei. Dovadă este că în
muzeele lumii de pictură clasică, iu-
bitorii de artă, așteaptă ore întregi
să intre și să se bucure de
frumusețea de acolo. Pictura este
mereu nouă și nu este suficient de
epuizată precum sufletul uman care
dorește să se exprime. În acest sens,
modul de prezentare a gândurilor
artistului pe hârtie sau pânză nu are
sfârșit. Pictorul Emil Sfera a avut o
dorință extraordinară de a stăpâni
valorile clasice ale performanțelor
vizuale care l-au dus la Academia de
Arte Plastice din Belgrad, creându-i
propriul stil datorită experiențelor
pe care le-a obţinut, inspirându-se
din creația maeștrilor, pictori în
muzeele italiene. În perioada petre-
cută la Paris, avut ocazia să
însușească cunoștințe noi.

Cu această ocazie, Emil Sfera su-
bliniază următoarele:

-Tot ceea ce fac și ceea ce sunt, es-
te o lume a mea, experiența și viziu-
nea proprie asupra lumii pe care am
contemplat-o cu deosebită bucurie,
cu speranţa într-un viitor mai fru-
mos. Întreaga lume a simbolurilor
pe care le-am creat, au apărut dintr-
o mare iubire faţă de pictura clasică,
faţă de celebrele opere ale picturii
clasice, care mi-au înnobilat sufletul
cu emoții și cu dorinţa ca toate aces-
te cunoștinţe acumulate să le aplic în
practică, să le pictez pe pânzele me-
le. Creativitatea mea se deosebește
de alte stereotipuri artistice dat fiin-

- Am trăit întotdeauna arta într-un
mod romantic, ca o nevoie umană de
a spune cât de mult iubesc această lu-
me. În vie amintire mi-au rămas im-
aginile copilăriei, străzile largi, pră-
fuite, gâștele frumoase, casele magice
de la ţară, bicicletele mari, scaunele
dărăpănate, viorile și pepenele verde
tăiat proaspăt. Aceasta este lumea
mea intimă și imaginea lumii în care
trăiesc, pe care în fiecare zi când mă
trezesc o colorez cu culorile mele.

Artistul Emil Sfera cu ușurință și
iubire înobilează lumea copiilor cu
culori și multă dragoste. Despre
această activitate o mărturie vie este

creativitatea copiilor în care se im-
plică activ ani în șir insuflând copii-
lor dragostea faţă de pictură și culti-
vându-le talentul faţă de pictură.

Despre munca sa cu copiii ne-a
vorbit cu mult entuziasm:

- Lucrez cu copiii, admir talentul de
care copiii dau dovadă. Picaso a spus ,,
Aș dori să pictez ca un copil.”. Copiii
sunt artiști pentru că au un suflet cu-
rat ca apa limpede. Frumeseţea sufle-
telor ne-o oferă printr-o gamă largă de
culori și forme. În fiecare zi sunt cu
copiii și fiecare zi este frumoasă și di-
ferită fie că pictăm sau ne prezentăm
la Centrul Cultural al Copiilor care
există de peste un deceniu.

Emil Sfera a colorat copilăria în
cele mai frumoase culori multor ge-
neraţii de copii dat fiindcă deja 23 de
ani conduce Colonia de arte plastice
a coopiilor. De asemenea, mai mult
de două decenii, durează atelierul de
artă pentru copiii talentați care vi-
sează cele mai frumoase momente
din viaţa lor prin pictură.

Un moment nou în creaţia sa ine-
puizabilă sunt motivele din Hilandar,
care nu lasă pe nimeni indiferent. Iată
ce ne-a spus artistul despre aceasta:

- Vizita mea la Mănăstirea Hilan-
dar, lăcașului sfânt sârb, are o poveste
aparte. Prietenia cu artistul Rajko Ka-
rišić care a creat cele mai frumoase
monografii a acestei sanctități sârbe,
m-a făcut să vizitez Hilandarul. Iar
apoi a apărut dorința ca tot entuzias-
mul meu să îl reprezint pictând moti-
ve din Hilandar. În acest mod, deja de
câțiva ani, pictez lumina soarelui care
luminează această frumusețe într-un
mod extrem de impresionist. Când a
fost deschisă Noaptea Muzeelor, la
Vârșeț, a fost vernisată cea de a 68-a
expoziţie a mea, expoziție personală
de pictură, care transmite frumusețea
acestui loc sanctuar sârb al creștinis-
mului cunoscut în întreaga lume.
Aceeași expoziţie am prezentat-o și la
Timișoara, Bania Luka, Zagreb și Bel-
grad.

Există oameni care doresc să ajute
în orice moment. Unul dintre acești
oameni deosebiţi este și artistul Emil
Sfera, care datorită priceperii și ta-
lentului său, înfrumuseţează aspetul
orașului nostru. Pentru că el, ca ar-
tist consideră o viaţă împlinită dacă
ajută pe alții și crede că acesta este
singurul dacă nu unul dintre cele
mai importante scopuri ale vieții, de
a face unele momente ale vieţii altora
mai frumoase. De a oferi ajutor prin
artă și de a îmbogăți viața cu bunăta-
te ceea este arta în esență.

Cu acet prilej, artistul mărturisește:
- Întreaga artă a apărut din nevoia

omului de a-și exprima emoțiile.
Avem emoții pe care trebuie să le dă-
ruim altora, să le multiplificăm și să
împărtășim propriile emoţii. 

În această ordine de idei, artistul
a afirmat că în timpul verii, va lucra
în cadrul atelierelor cu copiii bol-
navi și speră că o astfel de muncă
nobilă le va face viața mai frumoasă.
Pentru că, potrivit artistului, în ori-
ce moment merită și trebuie să săr-
bătorim viața.

dcă am realizat că nu e suficient
doar să pictezi, ci trebuie să creezi o
lume proprie, specifică care să te re-
prezinte, un univers propriu. Îmi
amintesc. era o zi ploioasă și la oră
trebuia să pictăm natura moartă cla-
sică. Eu mi-am îndreptat privirea în
altă direcţie și am pictat umbrelele
care erau într-un colţ al sălii de clasă
în diferite culori, ceea ce a fost o im-
agine perfectă.

Artistul Emil Sfera este încântat
de frumuseţiile Banatului și de patri-
moniul nostru cultural din orașele și
satele din această regiune.

Iată ce ne-a spus:

- Avem o moștenire culturală de
amploare, avem mari artiști și cultu-
ră bogată. Trebuie să iubim toată
frumusețea pe care părinții noștri
ne-au lăsat-o drept moștenire.

Picturile sale sunt încărcate cu
motive universale și locale, deoarece
în acest mod încearcă ca frumusețea
Voivodinei să o reducă la simboluri
care sunt gravate în noi și ne oferă
bucurii inestimabile.

Cetăţenii din Panceova sunt în-
cântaţi de frumuseţea picturilor lui
Emil Sfera pentru că cunosc am-
prenta artistică a marelui pictor.

La întrebarea despre experiența sa
în artă, Emil Sfera a răspuns:

Vineri, 30 august 2019
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Moștenirea pentru viitor
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Crearea rochiilor de
mireasă  este o artă

PLACHETA DE AUR PENTRU CASA DE CULTURĂ DIN SATU NOU

Cei mai buni din Voivodina
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Ве ли ки фе сти вал фол кло ра и му зи ке
Ру му на из Вој во ди не и Ср би је од са -
мог по чет ка про мо ви ше умет нич ке
вред но сти и ства ра ла штво, на род ну
умет ност и ау тен тич ну му зи ку и по -
др жа ва иден ти тет, ин те гри тет и ду -
хов ност ове на ци о нал не за јед ни це.
Ове го ди не фе сти вал се одр жа ва у
До ло ву, ме сту ко је је и пре че ти ри
де це ни је би ло до ма ћин ове зна чај не
ма ни фе ста ци је.

Из го ди не у го ди ну Ве ли ки фе сти -
вал про мо ви ше љу бав пре ма пре див -
ним ру мун ским на род ним пе сма ма,
пре ма ле по ти на род них ига ра и на -
род ној но шњи, оби ча ји ма, бо га тој ру -
мун ској кул ту ри и тра ди ци ји и све -
му оном чи ме се Ру му ни из Вој во ди -
не и Ср би је по но се. У то ку три ве че -
ри, од 21. до 23. ав гу ста, у До ло ву је
одр жан 59. ве ли ки фе сти вал фол -
кло ра Ру му на и на ње му се пред ста -
ви ло 1.200 уче сни ка, ко ји су кон ци -
пи ра ли сво је на сту пе пре ма пра ви -
ли ма фе сти ва ла.

Ве ли ки фе сти вал фол кло ра отво -
рен је 21. ав гу ста. Број ној пу бли ци
пред ста ви ли су се ау тен тич ним пе -
сма ма во кал ни со ли сти, као и пле -
сни ан сам бли из срп ског Ба на та, Ти -
мо ка, али и го сти из Ру му ни је. У то ку
ова три да на пред пу бли ком и жи ри -
јем на сту пи ли су уче сни ци из чак де -
вет на ест ме ста: пет хо ро ва, две во -
кал не гру пе, шест ор ке ста ра на род не
му зи ке, че ти ри ма ња на род на во кал -
но-ин стру мен тал на са ста ва, три на ест
пле сних гру па, чак три де сет шест во -
кал них со ли ста у так ми чар ском и
два на ест во кал них со ли ста у зва нич -

ном де лу, као и че ти ри кул тур но-
умет нич ка дру штва из Ру му ни је и
Укра ји не.

Из вр шни од бор фе сти ва ла од лу чио
је да Ор ке стар на род не му зи ке Ру му -
на из Вој во ди не, пред во ђен Ро ма ном
Бу га ром, а чи ји је умет нич ки ко ор -
ди на тор Пе тру По па, бу де прат ња во -
кал ним и ин стру мен тал ним со ли сти -

ма, као што је то био и слу чај до са да.
Реч је о ве о ма це ње ном ор ке стру код
нас и ван гра ни ца на ше зе мље, ко ји
је уче сни ци ма ово го ди шњег фе сти -
ва ла пру жио про фе си о нал не усло ве
да се пред ста ве на сце ни. С об зи ром
на им по зан тан број уче сни ка и за и -
ста бо гат кул тур но-умет нич ки про -
грам, не ма сум ње да је и ово го ди шње
из да ње фе сти ва ла би ло успе шно. По -
себ не за слу ге за то иду до ма ћи ни ма
фе сти ва ла.

Вред но је по ме ну ти да је јед на од
нај ве ћих кул тур них ма ни фе ста ци ја
Ру му на са ових про сто ра, ко ја је на -
ста ла пре пе де сет де вет го ди на у Уз -
ди ну, као ма ни фе ста ци ја ко ја чу ва и
не гу је кул ту ру, тра ди ци ју и оби ча је
ру мун ске за јед ни це, за ви ше го ди шње
на по ре под не те у по гле ду очу ва ња
јези ка, оби ча ја и иден ти те та Ру му на
у Ср би ји од ли ко ва на ор де ном за

културне за слу ге у ран гу ви те за од
стра не пред сед ни ка Ру му ни је Кла у са
Вер не ра Јо ха ни са.

По ред глав ног про гра ма, ко ји чи -
не так ми чар ски део и га ла ве че, до -
ма ћи ни обич но ор га ни зу ју и про -
прат ни про грам. Та ко је у До му кул -
ту ре, у уре ђе ној ме мо ри јал ној со би
Кул тур но-умет нич ког дру штва „Јон
Кре ан га”, би ла при ре ђе на из ло жба
фо то гра фи ја ру мун ских на род них
но шњи из Ба на та. Из ло жбу је ор га -
ни зо вао зре ња нин ски Ин сти тут за
кул ту ру Ру му на из Вој во ди не. Иста
ин сти ту ци ја при ре ди ла је и про мо -
ци ју књи ге ко ја је иза шла у њи хо вом
из да њу.

У скло пу овог до га ђа ја, ре но ми ра -
ни во кал ни со ли ста Си ма Ра ка ште а -
ну го во рио је о кул тур ном жи во ту
ама те ра у До ло ву од 19. ве ка до да на -
шњих да на.

ПО СЕ БАН ИН ТЕ РЕС МЛА ДИХ УЧЕ СНИ КА

Ве ли ки фе сти вал Ру му на спе ци фи чан је по то ме што је то ве о ма ва жна

кул тур на ма ни фе ста ци ја за Ру му не из Вој во ди не и Ср би је. Зна чај на је

чи ње ни ца да се сва ке го ди не пред ста вља мно го мла дих уче сни ка, с ци -

љем про мо ви са ња и очу ва ња ру мун ске кул ту ре, те они на ста вља ју кул -

тур ну ак тив ност и тра ди ци ју, што је од из у зет ног зна ча ја и вред но сва ке

по хва ле.

По ред то га, тре ба по ме ну ти да се на фе сти ва лу ства ра ју жи вот на при -

ја тељ ства ме ђу мла дим уче сни ци ма.
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ТатиjанаИлић је на ша су гра -
ђан ка од 2000. го ди не. Ро ђе на
је у Ре пу бли ци Мол да ви ји 1987,
а у та да шњу Ју го сла ви ју до -
шла је 2000. го ди не. У Пан че -
ву је по ха ђа ла осми раз ред, а
за тим на ста ви ла шко ло ва ње у
Али бу на ру, па у Бе о гра ду, где
је за вр ши ла ви со ке еко ном ске
стру ков не сту ди је.

По ку ша ла је да про на ла зи
се бе у не ки дру гим по ду хва -
ти ма, али је на кра ју ипак
схва ти ла да је кре и ра ње вен -
ча ни ца њен из бор и жи вот ни
по зив и да је је ди но то за ни -
ма. Татиjана је има ла осам го -
ди на ка да је ње на мај ка Еу ђе -
ни ја Му ста по че ла да се ба ви
кре и ра њем и про да јом вен ча -
ни ца, па је по ред ње и она за -
во ле ла вен ча ни це. Ми сли да
су јој љу бав и та ле нат за ши -
ве ње уро ђе ни, јер је пр ву сук -
њу по ку ша ла да са ши је пре
сво је де се те го ди не.

Уз огром ну по др шку су пру -
га Не на да, 2014. го ди не је за -
јед но с мај ком отво ри ла са лон
вен ча ни ца у Пан че ву. Са лон
се зо ве „Ана ста зи ја Т” и на ла -
зи се у Ули ци Све тог Са ве 29.
За ових не ко ли ко го ди на кон -
стант ног ра да с но вим мла да -

ма до би ја стал но но ве иде је за
ства ра ње и са мим тим сте кла
је ве ли ко ис ку ство у ши ве њу,
али и да ље учи, јер се сва ког
да на не што ме ња и на пре ду је
у све ту мо де и вен ча ни ца.

По че ла је да ши је и ма тур -
ске и ве чер ње ха љи не и срећ -
на је јер их де вој ке пре по ру -
чу ју све ви ше, а пре по ру ка је
нај бо ља од свих ре кла ма. Ње -
на мај ка и она се тру де да учи -
не све што је у њи хо вој мо ћи
да сва ка мла да на дан свад бе
бу де за до вољ на и срећ на.

Вен ча ни це стал но об на вља -
ју и осми шља ва ју но ве мо де ле.
У то ме им по ма жу и мла де но -
вим иде ја ма: та ко, на при мер,
не до вр ше не вен ча ни це за вр -
ша ва ју за кли јент ки ње по њи -
хо вом уку су – на тај на чин се
ства ра ју уни ка ти. Та ти ја на и
ње на мај ка Еу ђе ни ја ве о ма су
по но сне на то јер сва ка мла да
мо же да има вен ча ни цу на ко -
јој са ма кре и ра де та ље.

Бу ду ћим мла да ма Та ти ја на
по ру чу је да бу ду до след не сво -
јим сно ви ма, јер увек има на -
чи на да им се оства ри оно што
за и ста же ле. Оне ће увек ра ди -
ти на то ме да им се сно ви ис -
пу не на дан њи хо вих вен ча ња.

На 58. фестивалу музике де-
це из Војводине, који је одр-
жан у Бачкој Тополи, пред-
ставио се и плесни ансамбл
нижих разреда при новосе-
љанском дому културе и осво-
јио највећу награду – златну
плакету. До сада, међу десе-
тинама златних плакета и мно-
штва медаља које су освојили
бројни ансамбли, ово је први

пут да је златну плакету осво-
јио плесни ансамбл нижих раз-
реда који делује у саставу До-
ма културе из Банатског Но-
вог Села.

Заслуге припадају подјед-
нако деци и кореографкињи
Марији Вукосављевић, која је
за ову прилику припремила
влашке игре из региона
Ђердапа.

Изложба о триста
година Баната

У Банатском Новом Селу по-
четком лета три дана је траја-
ла прослава сеоске славе, уз
мноштво културно-уметнич-
ких и спортских манифеста-
ција. Добро је познато да ме-
штани воле спорт, будући да
су веома активни на том пољу.
У том смислу, прослава сеоске
славе, која је почела у суботу,
великим делом била је посве-
ћена спортским дешавањима.
Организовани су турнир у ма-
лом фудбалу, тениски турнир,
међународни турнир у одбојци
под називом „Турнир прија-
тељства” за жене и децу, као и

23. међународни турнир у бри-
џу „Духови 2019”, који је орга-
низовао месни бриџ клуб БНС.

Истог дана одржана је све-
чана седница удружења „На-
ше Ново Село”, које у првој
години постојања развија чи-
тав низ активности.

Другог дана сеоске славе пре
подне за посетиоце је био отво-
рен музејски простор Дома
културе. Традиционално, у га-
лерији је отворена изложба под
називом „Банат – заоставшти-
на за будућност – 300 година”.

Недеља је почела верским слу-
жбама у обе цркве: румунској
и српској. Уследили су турни-
ри у малом фудбалу, тенису,
боћању, затим дефиле члано-
ва фанфаре „Тинеретул” кроз
центар села, изложба Удруже-
ња жена „Новосељанке”, као и
концерт на коме су учествова-
ле дечје фолклорне групе.

Понедељак је, такође, био
испуњен низом садржаја. По-
знато је да је новосељански ја-
хачки клуб „Будућност” веома
активан. Најважнији догађај
који тај клуб организује јесте
„Фијакеријада”, која је одржа-
на овог дана и на којој су уче-
ствовали љубитељи овог спор-
та из више градова Србије.

Љубитељи коњарства имали
су прилику да се диве расним
коњима и фијакерима. Истог
дана су приређени и турнир у
малом фудбалу и турнир у бр-
зопотезном шаху, у организа-
цији Шаховског клуба „Бора
Ивков”. Ни ове године није из-
остао концерт фанфаре „Тине-
ретул”, који се традиционално
одржава у дворишту румунске
православне цркве. На крају,
после ова три дана, концертом
групе „Плаћеници” завршена
је слава – Духови.

Детаљи о нашим животима, као
што су ормари, прозори, фаса-
де кућа, одражавају нову ди-
мензију уметничких искуста-
ва. Сликар Емил Сфера одувек
је највише волео да ове дивне
фрагменте живота, у које је не-
ко уложио велики напор да би
их створио пре много година,
слика с љубављу и преданошћу.

Уметност се мења, приближа-
ва људима, доносећи нам оне
стварне вредности које опле-
мењују наше животе. Човечан-
ство је често задивљено неким
новим идејама и истражива-
њима у уметности.

Данас су сви ти покушаји по-
мало излизани, застарели и љу-
ди су жељни лепоте слика, ње-
не суштине. Доказ за то је чи-
њеница да у музејима класич-
не уметности у свету љубите-
љи уметности чекају сатима на
ред да уђу и уживају у лепоти.
Сликање је увек ново и није
довољно исцрпљено, као људ-
ска душа која жели да се изра-
зи. У том смислу не нестају
уметничке мисли представље-
не на папиру или тканини. Сли-
кар Емил Сфера имао је изу-
зетну жељу да овлада класич-
ним вредностима визуелних
представа, које су га довеле до
београдске Академије ликов-
них уметности, где је створио
свој сопствени стил изражава-
ња захваљујући искуствима ко-
ја је стекао, а инспирација су
му били велики италијански и
париски сликари. Својевреме-
но је боравио у Паризу, где је
имао шта да види и научи.

О тој прилици Емил Сфера
наглашава следеће:

– Све што чиним и оно што
јесам мој је свет, моје иску-
ство и моја визија света, који
сам посматрао с великом ра-
дошћу, с надом у лепшу бу-
дућност. Читав свет симбола
које сам створио дошао је од
велике љубави према класич-
ном сликарству до чувених де-
ла класичног сликарства, која
су загрлила моју душу емоци-
јама и жељом да се сва та зна-
ња акумулирају како бих их
оживео на свом платну. Моја
креативност се разликује од
других уметничких стереоти-

уметности Емил Сфера је од-
говорио:

– Увек сам живeо уметност
на романтичан начин, као људ-
ску потребу да кажем колико
волим овај свет. Још је жива
слика детињства, широке ули-
це, прашњаве, дивне гуске, ча-
робне сеоске куће, велики би-
цикли, оронуле столице, свеже
резане лубенице и диње. То је
мој интимни свет и слика све-
та у којем живим и у којем сва-
ки дан обојим својим бојама.

Уметник Емил Сфера воли
да испуни лепотом дечји свет.
О овоме сведочи то што актив-
но годинама ствара код деце

љубав према сликарству и не-
гује таленат за сликарство.

О свом раду с децом рекао
нам је с пуно ентузијазма:

– Радим с децом, дивим се
таленту који деца имају. Пи-
касо је рекао: „Волео бих да
сликам као дете”. Деца су умет-
ници јер имају чисту душу као
чисту воду, а лепота душа нам
даје широк спектар боја и об-
лика. Сваки дан је диван и дру-
гачији без обзирна на то да ли
сликамо или се представљамо
у Културном центру за децу,
који постоји низ година.

Емил Сфера обојио је детињ-
ство најлепшим бојама многих

генерација деце, јер већ дваде-
сет три године води Дечју ли-
ковну колонију. Такође, више
од две деценије постоји умет-
нички студио за талентовану
децу, која сликањем предста-
вљају најлепше тренутке из сво-
јих живота.

Нова инспирација у његовом
неисцрпном стваралаштву су
мотиви из Хиландара, који ни-
кога не остављају равнодушним.
Ево шта нам је уметник рекао:

– Моја посета манастиру
Хиландар, српском светили-
шту, има своју причу. Прија-
тељство са уметником Рајком
Каришићем, који је створио
најлепше монографије ове срп-
ске светости, инспирисао ме
је да сликам мотиве из Хи-
ландара. На тај начин већ не-
колико година сликам сунче-
ву светлост која осветљава ову
лепоту на изузетно импреси-
ван начин. У ноћи 19. маја, у
Вршцу поводом Ноћи музеја
отворио сам своју 68. само-
сталну изложбу слика, која је
изнела лепоту овог српског
светилишта хришћанства по-
знатог широм света. Иста из-
ложба је затим била предста-
вљена у Темишвару, Бањалу-
ци, Загребу и Београду.

Постоје људи који желе да
помогну у било ком тренутку.
Један од тих посебних људи је
уметник Емил Сфера, који за-
хваљујући својој вештини и та-
ленту улепшава наш град. Као
уметник, осећа да му је живот
испуњен ако помаже другима
и верује да је то једна од најва-
жнијих сврха живота. Једно-
ставно, неке тренутке живота
треба да учинимо лепшим. По-
нудити помоћ кроз уметност и
обогатити лепотом живот дру-
гих суштина је уметности.

Ево шта нам је рекао Емил:
– Цела уметност је настала

из потребе човека да изрази
своје емоције. Властите емо-
ције морамо делити с други-
ма, умножити их.

У том контексту, уметник је
рекао да ће током лета радити
у радионицама с болесном де-
цом и да се нада да ће тако
племенит рад учинити њихове
животе лепшим. Јер вреди ка-
да се слави живот.

па с обзиром на то да сам схва-
тио да није довољно само сли-
кати, већ морате створити спе-
цифичан свет, који ће пред-
стављати вас, ваш властити
универзум. Сећам се, био је
кишни дан, а на часу сликар-
ства морали смо да сликамо
класичну мртву природу. Окре-
нуо сам се у другом правцу и
насликао кишобране различи-
тих боја који су били у углу
учионице. На крају је испала
савршена слика.

Уметник Емил Сфера оду-
шевљен је лепотама Баната и
нашом културном баштином у
градовима и селима овог кра-

ја. Ево шта нам је рекао тим
поводом:

– Имамо богато културно на-
слеђе, велике уметнике и бога-
ту културу. Морамо да волимо
сву лепоту коју су нам родите-
љи оставили као наслеђе.

Његове слике су пуне уни-
верзалних и локалних мотива,
јер на тај начин покушава да
сведе сву лепоту Војводине на
симболе који су урезани у на-
ма и дају нам радост.

Панчевци су одушевљени ле-
потом слика Емила Сфере, јер
познају уметнички израз овог
великог сликара.

На питање о свом искуству у
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Подсећање на чуда
из прошлости

Испуњен сан верника

Празник Извор исцељења био
је прилика за велику радост
верника румунске православ-
не цркве у Панчеву. Они су
прославили другу храмовну
славу и учествовали на осве-
ћењу капеле. Службу освеће-
ња чинодејствовао је отац Си-
луан, румунски православни
епископ из Мађарске, који је
служио и свету литургију. То-
ком прошле године на овом
светом храму урађени су мно-
ги рестаураторски радови, уз
подршку Министарства вера
Републике Србије, Града Пан-
чева, Националног савета ру-
мунске националне мањине у
Србији, као и пароха оца Мир-

че Мунтеануа и Парохијског
одбора, чији је председник Да-
мјан Трифу.

Његово преосвештенство отац
Силуан је истакао:

– Празник Извор исцељења
је посебан и специјални тре-
нутак током Светле седмице.
Подсећа нас на чуда из про-
шлости учињена преко Мајке
Господње, а то је и празник-
слава неких храмова. Румун-
ска православна црква из Пан-
чева више од 100 година по-
стоји и функционише. Почет-
ком деведесетих година, по-

ред првобитне храмовне сла-
ве, која је била посвећена Све-
том великомученику Дими-
трију Мироточивом, била је
одобрена и друга храмовна
слава, на празник Извора ис-
цељења. Посебно се радујем
јер смо обавили службу за осве-
ћење ове капеле након изве-
дених неких рестаураторских
радова и улепшавања.

Свештеник Мирча Мунтеа-
ну, који има највеће заслуге за
уградњу новог иконостаса, на-
вео је следеће:

– За мене лично, а верујем и
за браћу из ове румунске за-
једнице из Панчева, ово је дан
за велико празновање, јер на-
кон много година један њихов
сан се испунио – да буде укра-
шена ова капела, за шта су њи-
хови преци одвајали новац.
Основали су цркву посвећену
Богу на овој страни Баната.

Румунска православна цр-
ква посвећена Светом велико-
мученику Димитрију из Пан-
чева освећена је први пут 1900.
године. За панчевачке Румуне
издавачка кућа „Либертатеа”
одувек је била симбол њихове
духовности и идентитета. То
потврђује и велико присуство
верника на служби освећења.
Међу свештеницима је био и
викар Емануел Тапалага.

Истог дана епископ Силуан
је обавио једну мисионарско-
пасторалну посету у овој паро-
хији.

Ове године, 20. маја, у ОШ
„Жарко Зрењанин” у Банат-
ском Новом Селу одржан је
састанак за наставнике из шко-
ла на румунском језику. При-
сутне су поздравили професор
Маринел Блаж, директор шко-
ле у Банатском Новом Селу,
који је пожелео добродошли-
цу свима, као и Јон Оморану,
председник Националног са-
вета румунске заједнице Ср-
бије, који је рекао да је диги-
тализација у васпитно-обра-
зовном процесу један од основ-
них задатака Педагошког за-
вода Војводине, као и Нацио-
налног савета румунске зајед-
нице Србије.

Наглашено је да је основна
идеја да се пронађу најбоља ре-
шења како би се задржала па-

жња ученика у васпитно-обра-
зовном процесу, да би се при-

лагодили савременим токови-
ма образовања. Организатор

ове значајне седнице био је Пе-
дагошки завод Војводине.

Наш саговорник је у периоду од
2002. до 2006. године завршио
високе академске студије на За-
падном универзитету у Теми-
швару, на Филолошком факул-
тету за историју и теологију, од-
сек пасторална теологија. У сеп-
тембру 2008. године добио је
благослов да предаје религију
на румунском језику у ОШ „Ол-
га Петров Радишић” у Вршцу и
у ОШ „Жарко Зрењанин” у Ба-
натском Новом Селу, а касније
се запослио као професор ре-
лигије у Гимназији „Борислав
Петров Браца” у Вршцу, у Сред-
њој економској школи „Доситеј
Обрадовић” у Алибунару и у
школама „Братство и јединство”
у Алибунару и Селеушу.

Сорин Јанеш родио се у Пан-
чеву 1982. године, у породици
румунске националности, пра-
вославне хришћанске вере. С
обзиром на то да је његов отац
парох румунске православне
цркве у Банатском Новом Се-
лу, Сорин је завршио основну
школу у свом селу, од првог до
осмог разреда.

Чување традиционалних
обичаја

Од детињства је био присутан
на свим културним и традици-
оналним догађајима и мани-
фестацијама у свом месту и у
другим местима, због чега је
још у основној школи заволео
румунски фолклор и румунске
и српске обичаје. Учествовао је
на различитим традиционал-
ним румунским манифестаци-
јама у месту, али и на фолклор-
ним фестивалима у другим гра-
довима у земљи и Румунији.

После завршетка основне
школе, под благословом све-
штеника викара Мојсе Јанеша
и Његовог преосвештенства Ла-
уренцијуа Стрезе, епископа Ка-
рансебеша и заменика Румун-

ске православне епископије у
Републици Србији, Сорин Ја-
неш је уписао теолошки семи-
нар – гимназију „Јон Попасу”
у Карансебешу (Румунија).

– Лепота ове гимназије је у
томе што сам, поред свега нау-
ченог у првих седам година
свог живота код куће, за шта
сам веома захвалан својим ро-
дитељима, научио да имамо
још више поштовања и љубави
према другим људима, према

ОСВЕЋЕЊЕ РУМУНСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

Симбол духовности
и идентитета

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: СОРИН ЈАНЕШ

МИР И ДУШЕВНИ СПОКОЈ

У НОВОСЕЉАНСКОЈ ШКОЛИ

Састанак наставника

народу, али највише према пра-
зницима, обичајима и тради-
цијама, као и светим предме-
тима – објашњава Јанеш.

О својим родитељима прича
само у суперлативу, уз напо-
мену да је његов отац Георге
Јанеш рођен у једном преле-
пом селу на брегу, у Сочици.
Свештеник је у православној
румунској цркви у Новом Селу
и протопоп регије Панчева;
„енергична је особа чији корак
је јако тешко, али веома лепо
пратити”, како би рекао Сорин.

О својој мами Војкици (рођ.
Балан) Сорин нам је говорио с
дубоким емоцијама, наглаша-
вајући да је она најбитнија осо-

ба у његовом животу. Она је јед-
на искрена, вредна особа, права
домаћица, која увек има поне-
ку реч подршке и савета за њега
и његову породицу. Родила се у
Јабланци, месту код Сочице.

Активности које су вредне
хвале

Као професор религије у оде-
љењима на румунском језику
сваке године, почев од 2009, у
румунској православној цркви
у Банатском Новом Селу орга-
низовао је религијски традици-
онални програм (коринђање) са
ученицима од првог до осмог
разреда ОШ „Жарко Зрењанин”.

– Учествовао сам у школ-

ским пројектима у којима сам
помагао својим колегама учи-
тељима да припреме ученике
за различите програме којима
је промовисана румунска кул-
тура и традиција на фестивалу
у Владимировцу. Организовао
сам различита школска деша-
вања: сеоске прославе, дане де-
тета, дане румунског језика...
– набраја наш саговорник.

Вреди споменути да је писао
текстове за позоришне сценете
(кратке, за децу), од којих су
три реализоване са ученицима
Гимназије „Борислав Петров
Браца” из Вршца, која се пред-
ставила на више школских при-
редби, као што су дан школе,

приредба пре почетка ускршњег
распуста, као и она за божићне
свечаности. Програми су били
приказани пред многогоброј-
ном публиком у амфитеатру
Гимназије „Борислав Петров
Браца” у Вршцу, као и у Наци-
оналном народном позоришту
„Стерија” у Вршцу, у свечаној
сали „Миленијум” у Вршцу итд.

Такође, у Класичном позо-
ришту „Јоан Славић” у Араду
(Румунија) представио се број-
ним позоришним делима. Го-
дине 2017. имао је ту част да
буде заменик председника и
одговорног уредника часописа
Фондације „Трајан Опреа” са
седиштем у Вршцу, чији је
председник Данијел Радуц.

Од других активности поми-
њемо да је учествовао у програ-
му 21. конгреса румунске ду-
ховности у Алба Јулији од 28.
новембра до 2. децембра 2017.

Међународни сусрет младих

У децембру 2017. године у окви-
ру Фондације организовао је и
спровео у дело пројекат и про-
грам фестивала коринђања, ко-
ји је одржан у Националном
позоришту „Стерија” у Вршцу.

Од 2018. године, уз помоћ
Фондације, помагао је учени-
цима средњих школа да упи-
шу факултет на Универзитету
„Аурел Влајку” у Араду (Руму-
нија). У мају 2018. године, у
оквиру Фондације „Трајан
Опреа”, био је координатор Фе-
стивала лимених инструмена-
та „Ho ra Uni ri” у Војводинци-
ма. Године 2018. изабран је од
стране Анишоаре Царан, коор-
динаторке Департмана за обра-
зовање при Националном са-
вету румунске националне ма-
њине, за координатора кампа
за професоре и ученике у ор-
ганизацији Министарства за
Румуне из дијаспоре.

Уз благослов Његовог прео-
свештенства Силуана, румун-
ског православног епископа у
Мађарској и заменика Еписко-
пије Дачија Феликс из Србије,
био је изабран за координатора
групе ученика румунске наци-
оналности из Републике Срби-
је на Међународном сусрету
младих румунских православа-
ца (ITO 2018 ), који је одржан у
Сибињу (Румунија). Јанеш каже:

– Организовао сам Историј-
ски симпозијум у Вршцу, на
коме сам и сам учествовао. До-
принео сам Зборнику научних
радова: „Румунске историјске
личности из Баната, учесници
Великог уједнињења Румунија
1918. године”. Веома сам сре-
ћан што сам имао могућност
да 2018. године учествујем на
Конгресу румунске духовности
у Алба Јулији поводом исто-
ријског момента – 100 година
од Великог уједињења Румуни-
је. У оквиру Фондације орга-
низовао сам фестивал у Вршцу,
као и манифестацију „Мало ује-
дињење” у седишту Фондације
„Трајан Опреа”. Био сам са уче-
ницима у Владимировцу, као и
у Барицама ове године.

У мају 2019. године био је
координатор пројекта „Фести-
вал лимених инструмената из
Баната” у Месићу.

– Веома добро сарађујем са
удружењима жена из Новог Села
и из Месића и с културно-умет-
ничким друштвима из Новог
Села, Влајковца, Војводинаца,
Месића, Ритишева, Јабланке,
Куштиља. Помогао сам у про-
мовисању Шаховског клуба из
Ритишева. Био сам водич за ру-
мунске туристе кроз Вршац, Пан-
чево и Београд – наводи Јанеш.

Залагао се за организовање
свих дешавања у вези с Фонда-
цијом „Трајан Опреа”, у сарад-
њи с Културно-уметничким
друштвом „Звезда Даница” из
Вршца, поводом обележавања
Међународног дана детета.

Сорин закључује:
– Највећа радост и задовољ-

ство ми је што учествујем у ор-
ганизовању догађаја који се
одржавају у селу мојих роди-
теља, Сочици.

СВАКО СВЕТО МЕСТО ИМА ПОСЕБНУ ЛЕПОТУ

Сорин Јанеш подвлачи да су распусти из периода када је

похађао гимназију били веома лепи захваљујући екскурзи-

јама. Додаје: 

– Организоване су по румунским манастирима у Румуни-

ји. Лепота посећених манастира не може се описати ни из-

реченим ни написаним речима: сваки од њих има своју

посебну лепоту, па човек може да осети мир и душевни спо-

кој. Бити присутан физички и духовно на једном светом и

старом месту, то је нешто божанско.



Петак, 30. август 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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На дан Свете Марије, важног
празника за румунске право-
славне вернике, када се обе-
лежава Успење Богородице,
љубитељи писане речи оку-
пили су се у седишту Фонда-
ције „Протопоп Трајан Опреа”
у Вршцу како би читали пое-
зију. Том приликом је све-
штеник Адријан Боба, парох
румунске цркве у Вршцу, го-
ворио о значају тог дана и
благословио догађај.

О значају дана Свете Ма-
рије причала је и модератор-

ка програма професорка Ма-
риоара Сфера, а потом је по-
здравила госте: Георгеа Ди-
нуа, генералног конзула Ре-
публике Румуније у Вршцу,
Данијела Радуца и Јона Чи-
змаша, председника односно
саветника Фондације „Про-
топоп Трајан Опреа”, као и
учеснике и публику која је
дошла да присуствује још јед-
ном исписивању странице
историје и културе Румуна са
ових простора.

Догађај се одвијао у јед-
ном посебном амбијенту, у
дворишту цркве, уз музичку
пратњу банатског трубадура
и великог извођача дојни Ла-
зара Новака, који је извео
неколико песама посвеће-
них Светој Марији. Такође,
млади кларинетиста Давид
Бутан одсвирао је неколико
народних румунских песа-
ма, а ученици Александра
Малета и Мелиса Војин из
Куштиља, као и Фабијан
Ћинћ из Вршца надахнуто
су рецитовали песме којима
су се представљали на зон-
ским такмичењима ре-
цитатора.

Између осталих Јон Чи-
змаш је рекао:

– На почетку беше реч!
Седам мајстора речи, посве-
ћени песници који проносе

даље креативни дух румун-
ске националне заједнице из
Србије су међу нама. Много
пута смо уживали у њихо-
вим стиховима. Вршац одав-
но није имао један овакав
догађај важан за нашу писа-
ну реч, за нашу поезију. На-
дам се да ће Света Марија,
мајка Исусова, да нам по-
могне да их организујемо и
у будућности.

Част да отвори прво изда-
ње ове манифестације при-
пала је генералном конзулу

Републике Румуније у Вршцу
Георгију Динуу:

– Енергија и виталност на-
ше етничке заједнице, овако
мале каква јесте, јесу несум-
њиве. Данас имамо један жи-
ви пример тога, на овој новој
манифестацији која тежи да
постане традиционална, на
овој манифестацији високог
културног нивоа. Из свег ср-
ца је поздрављам јер бих же-
лео да интелектуалци буду
још више укључени у живот

наше заједнице. Ово је при-
мер и срећан сам што се то
дешава. Фондација „Прото-
поп Трајан Опреа”, иако је
врло млада, практично је је-
дина компонента румунске
друштвене средине која ор-
ганизује најмање седам-осам
манифестација годишње.

Његова екселенција Геор-
гије Дину дао је реч песни-
цима, који су се представља-
ли онако како најбоље знају
– кроз поезију. Публика је
уживала слушајући стихове
које су презентовали Антоне-
ла Мик, Теодор Гроза де ла
Кодру, Валентин Мик, Еуђе-
нија Балтеану, Маријана Ра-
дојичић (ћерка песника Ау-
рела Миока, која је читала
његову поезију), Маријана
Стратулат, Мариоара Сфера
и Нику Чобану.

ФОНДАЦИЈА „ПРОТОПОП ТРАЈАН ОПРЕА”

Важан догађај
за писану реч

Роксана Чинч је рођена 1977.
године. Апсолвирала је на Му-
зичком факултету у Темишвару
2003. године. Запослена је у
Основној школи „Кориолан До-
бан” у Куштиљу, а од 2011. го-
дине ради и у Вршачкој гимна-
зији „Борислав Петров Браца”.
Од 2006. године предаје солфе-
ђо у МШ „Јосиф Маринковић”
у Вршцу. За време рада у Жом-
бољу била је укључена и у међу-
народни пројекат „Сократес”,
где је основала један европски
хор сачињен од ученика из пет
земаља: Румуније, Немачке,
Француске, Мађарске и Шведске.

Роксана је родом из породице
Барца из Бузијаша у Румунији.
Љубав према музици наследи-
ла је од мајке Хермине, а од оца
Флорина, пуковника у резерви,
став. Подсећамо да је првих осам
разреда основне и четири раз-
реда средње школе Роксана по-
хађала у родном месту, а по за-
вршетку факултета одмах се за-
послила у школи у Жомбољу,

где је предавала три године. Та-
мо је већ од прве године имала
запажену хорску активност.

О својим родитељима нам је
рекла да су јој и сада најближе
души и да с њима дели све што
јој се догађа у животу. Непро-
цењиву подршку и љубав доби-
ја од сина Фабијана и супруга
Еуђена. Мајка Хермина, меди-
цинска сестра, која се у младо-
сти бавила музиком, завршила

је Музичку школу у Темишва-
ру, на одсеку за клавир. Рокса-
нин деда с мајчине стране пе-
вао је у хору Опере у Темишва-
ру, а бака, такође с мајчине
стране, завршила је Конзерва-
торијум у Клужу, на одсеку за

певање. Отац Флорин био је
војни официр, а отишао је у
пензију са чином заменика пу-
ковника. Управо они су ти који
су је подржали и помогли јој у
свему што је досад постигла.

– Најлепше искуство које ми
је живот понудио јесте улога
мајке. То је најлепши осећај,
најлепши „посао”, али у исто
време и најсложенији. Мој син
Фабијан има девет година, уче-

ник је трећег разреда ОШ „Ол-
га Петров Радишић” у Вршцу,
а уједно похађа и МШ „Јосиф
Маринковић”, где учи да сви-
ра виолину. Такође, део је хо-
ра исте школе „Распевано ср-
це”, којим диригује Соња Јер-
ковић Матанов. Другим речи-
ма, и он иде нашим стопама –
прича Роксана.

О свом детињству Роксана
каже да је најлепше године жи-
вота провела у родном Бузија-
шу, а свог супруга Еуђена сре-
ла је на Музичком факултету у
Темишвару, на коме су били
колеге и где су обоје завршили
одсек за музичку педагогију.
Венчали су се 2003. године.

О периоду после удаје Рок-
сана каже:

– Прве четири године живе-
ли смо као једна модерна европ-
ска породица, јер сам ја била
професорка музичког у Жом-
бољу, а Еуђен је радио на Пе-
дагошком факултету у Вршцу,
тако да смо се виђали највише
викендима. За време рада у
Жомбољу била сам укључена
и у међународни пројекат „Со-
кратес” и основала сам један
европски хор сачињен од уче-
ника из пет земаља: Румуније,
Немачке, Француске, Мађар-
ске и Шведске. Пројекат је тра-
јао три године. Сваке године
су били организовани концер-
ти у свим земљама учесница-
ма. Био је то интензиван рад,
једно веома лепо искуство које
ће ми остати заувек у срцу.

Преселила се у Вршац 2007.
године и запослила у Основној
школи „Кориолан Добан” у Ку-
штиљу. У поређењу са школом

из Жомбоља, то је мала шко-
ла, али је и ту започела актив-
ности с талентованим учени-
цима, које је успела да пред-
стави на музичким и хорским
фестивалима и школским так-
мичењима у региону. Како све-
дочи, све је мање ученика, из
чега произлази да је тренутно
готово немогуће оснивање јед-
ног репрезентативног хора.

Од 2011. године предаје и у
Гимназији „Борислав Петров
Браца” у Вршцу, где такође,
поред основних наставних ак-
тивности, припрема румунски
женски хор за наступе на ра-
зним манифестацијама. Од пре
три године запослена је и као
професорка солфеђа у вршач-
кој музичкој школи „Јосиф Ма-
ринковић”.

О својој активности у тој школ-
ској установи Роксана каже:

– Већ неколико година сам
чланица хора „Распевани про-
фесори”, који окупља професо-
ре из различитих области, вео-
ма је активан и често наступа у
земљи и иностранству. Хором
диригује моја колегиница и до-
бра пријатељица Марина Кли-
ска, а нас две врло добро сара-
ђујемо и у школи и у склопу
хора. Колеге из хора су поже-
леле да певамо и румунске пе-
сме, тако да ме је Марина анга-
жовала на овоме, па сам с њи-
ма радила неколико румунских
песама, укључујући и божићне
песме, коледе. Поред тога, мо-
рам да будем и мајка и супру-
га! Ипак, те две „активности”
су ми најдраже, јер се ништа на
свету не може поредити с ми-
ром и љубављу породице.

ПРИЈЕМ КОД ГРАДОНАЧЕЛНИКА ПАНЧЕВА

Висок ниво професионализма
Поводом одржавања 59. вели-
ког фестивала румунске музи-
ке и фолклора, у Зеленом са-
лону Градске управе Панчева
у четвртак, 22. августа, одржан
је пријем код градоначелника
Панчева Саше Павлова за го-
сте фестивала – представнике
фолклорних група из Румуни-
је и представнике Национал-
ног савета Румуна.

Овим поводом били су присут-
ни и представници Национал-
ног савета Румуна – Данијел
Магду, председник, и Јон Омо-
ран, члан – као и Дорел Чина,
председник Извршног савета
Фестивала, Лучијан Данилов,
познати кореограф и члан ло-
калног организационог одбора
Фестивала, те представници
Долова.

Градоначелник Панчева Са-
ша Павлов упутио је гостима
речи добродошлице. Рекао је,
између осталог, да је имао част
да присуствује овој изузетној
манифестацији Румуна која се
одржава у нашој општини, у
Долову, и да је дубоко импре-
сиониран професионализмом
извођача, као и очувањем фол-
клорне традиције. Између

осталог, градоначелник је изја-
вио да Панчевци осећају посеб-
ну част јер имају тако велику
манифестацију у свом граду,
који је одувек подржавао сваку
манифестацију националних за-
једница и да зна колико су тру-
да Доловци уложили у овај из-
узетан догађај. Такође је спо-
менуо да у нашем граду посто-
ји значајна издавачка кућа „Ли-
бертатеа” на румунском језику,
која даје пун допринос развоју
културе на овим просторима.

У име Националног савета
Румуна Данијел Магду упутио
је речи захвалности организа-

торима фестивала, јер су дока-
зали своју способност, као и
Граду Панчеву за помоћ, ви-
шегодишњу сарадњу и пошто-
вање румунске културе.

Марија Мургочи из Румуни-
је, директор и вокални солиста
фолклорног ансамбла из Фок-

шанија, захвалила је нашем гра-
доначелнику на позиву и рекла
да се види да Павлов поштује
културу и да је подржава и ду-
ховно и финансијски, и позва-
ла га да буде њихов гост у Ру-
мунији. Организаторима фести-
вала је упутила речи хвале јер
су успели да доведу на сцену
вокалне солисте који су извели
аутентичне румунске песме ста-
ре преко тридесет година. Ма-
рија Мургочи је веома импре-
сионирана народном ношњом
из наших крајева. Она је рекла
да су из Румуније дошла 34
уметника и да је одушевљена
пријемом и организацијом, као
и топлином Доловаца.

Дорел Чина је говорио о на-
чину организовања фестива-
ла, о категоријама, учесници-
ма фестивала из деветнаест
места и о високом нивоу про-
фесионализма.

НАША ГОШЋА: РОКСАНА ЧИНЧ, ПРОФЕСОРКА МУЗИКЕ

ПОРОДИЧНАЉУБАВ НАЈВАЖНИЈА



Praznicul Izvorul Tămăduirii a fost
prilej de mare bucurie pentru
credincioșii Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne din Panciova. Aceștia și-au
sărbătorit cel de-al doilea hram și
au participat la resfințirea Capelei.
Slujba a fost oficiată de
Preasfințitul Părinte Siluan, Epis-
copul Ortodox Român din Ungaria
și locțiitorul Episcopiei Dacia Fe-
lix, care a săvârșit sfânta liturghie
și sfințirea cea mică a apei. În cur-
sul anului trecut, la acest sfânt
lăcaș s-au făcut multe lucrări de
restaurare cu susținere din partea
Ministerului Cultelor al Republicii
Serbia, Municipiului Panciova,
Consiliului Național al Minorității
Naționale Române din Serbia și, nu
în ultimul rând, prin angajamentul
părintelui paroh Mircea Munteanu
și al Consiliului parohial al cărui
președinte este  președinte Damian
Trifu.

Presfințitul Episcop Siluan a
menționat:

-Praznicul Izvorul Tămăduirii es-
te un moment special și cu totul
aparte în desfășurarea Săptămânii
Luminate. Ne aduce aminte de mi-
nunea de altădată săvârșită prin Mai-
ca Domnului cu împărații mari ai
Bizanțului, care este și sărbătoarea
sau hramul unor locașuri de cult.
Aici, la Biserica Românească din
Panciova, care a împlinit peste o sută
de ani de existență, Pe lângă hramul
inițial care era închinat Sfântului
Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul
de Mir, începând cu anii 90, a fost
acordat și cel de-al doilea hram la
sărbătoarea Izvorului Tămăduirii.

Mă bucur în mod deosebit că,  iată,
pe lângă praznicul sau sărbătoarea
hramului acestei capele românești,
am putut să facem și slujbă de bine-
cuvântare a acestei capele în urma
unor lucrări de restaurare și de
înfrumusețare.

Preotul Mircea Munteanu, care
are cele mai mari merite pentru  in-
stalarea unui nou iconostas, a afir-
mat următoarele:

-Pentru mine personal, dar cred
că și pentru frații din această comu-
nitate românească din Panciova, es-
te o zi de mare sărbătoare, pentru că
după foarte mulți ani li s-a împlinit
un vis și anume să împodobească
această capelă unde strămoșii și bu-
nicii lor au donat sume de bani ca să
întemeieze o biserică închinată lui
Dumnezeu, în această parte depăr-
tată a  Banatului, unde să își plângă
durerile și să-i mulțumească lui
Dumnezeu.

Capela Ortodoxă Română cu
hramul Sfântul Mare Mucenic Di-
mitrie din Panciova a fost sființită
pentru prima dată în anul 1900.
Alături de românii din acest oraș, a
fost dintotdeauna, Casa de Presă și
Editură ,,Libertatea”, un simbol al
spiritualității și al identității lor.
Acest lucru îl confirmă prezența
mare a românilor la slujba de
sfințire, oficiată de înaltul ierarh Si-
luan și de un sobor de preoți ai bise-
ricilor noastre, între care s-a aflat și
vicarul Emanuel Tăpălagă.

În după-miaza acestei zile, Episco-
pul Siluan a efectuat o vizită misio-
nar-pastorală și în această parohie,
unde a oficiat slujba Aghasmei Mici.

Pe data de 20 mai a.c. în incinta
Școlii Generale ”Žarko Zrenjanin“
din Satu Nou,  a avut loc o sesiune de
specialitate pentru cadrele didactice
din școlile cu limba de predare ro-
mână din școlile noastre. Pe cei
prezenți i-a salutat prof. Marinel Blaj
directorul Școlii Generale din Satu
Nou în urma căruia cuvinte de bun
venit și de sprijin a adresat Ion Omo-
ran, președintele Consiliului
Național al Minorității Române din
Serbia, care a spus că digitalizarea în
procesul de învățământ este sarcina
de bază a Institutului Pedagogic al
Voivodinei cât și a CNMNRS.

Dânsul a subliniat că ideea de ba-
ză este ca să se găsească cele mai bu-
ne soluții pentru a menține atenția
elevului în procesul educativ-instuc-
tiv și de a-l acomoda vremurilor mo-
derne.

Organizatorii sesiunii de spciali-
tate au fost Institutul Pedagogic al
Voivodinei.

Vineri, 30 august 2019

pancevac@pancevac-online.rs
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În perioada anilor 2002-2006 conlocu-
torul nostru a absolvit Studiile la Uni-
versitatea de Vest din Timișoara, la Fa-
cultatea de Litere, Istorie și Teologie,
secțiunea Teologie Pastorală . Din luna
septembrie, 2008 a primit binecuvân-
tarea de a preda la catedra școlară,
orele de religie în limba română la: Ș.
G. „Olga Petrov Radišić” din Vârșeț și
Ș. G. „Žarko Zrenjanin” din Satu Nou,
iar mai târziu a primit și postul de pro-
fesor de religie și la Liceul „Borislav Pe-
trov Braca” din Vârșeț, la Școala Eco-
nomică „Dositej Obradović” din Ali-
bunar și la școlile generale „Frăție și
Unitate” din Alibunar și Seleuș

Sorin Ianeș s-a născut în Panciova,
în anul 1982, din familie de
naționalitate română, de credință
creștină ortodoxă. Având în vedere
că tatăl său este preotul paroh al Bi-
sericii Ortodoxe Române din Satu
Nou, Sorin a frecventat Școala Gene-
rală din această localitate, la clasele
cu limba de predare română.

Păstrarea obiceiurilor
tradiționale românești

Din copilărie a fost prezent la toa-
te evenimentele culturale și
tradiționale,  din localitate precum și
din alte localități, fapt care l-a deter-
minat să iubească tot mai mult fol-
clorul și obiceiurile tradiționale
românești, precum și cele sârbești.
Această iubire l-a determinat să facă
parte din folclorul tradițional româ-
nesc, din perioada claselor Școlii
Elementare, cu care a participat la
diferite evenimente tradiționale
românești din localitate dar și Festi-
vale de folclor din alte localități din
țară, precum și în România.

După terminarea Școlii Generale,
sub binecuvântarea părintelui vicar
Moise Ianeș și a PS Laurențiu Streza,
Episcopul Caransebeșului și locțiitor
al Episcopiei Ortodoxe Române din
Republica Serbia, s-a înscris la Semi-
narul Teologic Liceal „Ioan Popasu”
din Caransebeș, România, care are o
vechime și tradiție foarte veche în
domeniul teologiei.

Frumusețea Seminarul Teologic
Liceal constă în faptul că, pe lângă
cei șapte ani de acasă pe care le dato-
rează părințiilor, l-a învățat să aibă și
mai mare respect și iubire față de oa-
meni, față de lume, dar mai ales față
de sărbători, datini și obiceiuri și de
obiectele sfinte, menționează Sorin.

Despre părinții săi vorbește doar
la superlativ, menționând că tatăl

A FOST RESFINȚITĂ CAPELA 
ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Simbol al spiritualității
și identității românilor

DE VORBĂ CU SORIN IANEȘ

PACE ȘI LINIȘTE SUFLETEASCĂ

LA ȘCOALA GENERALĂ DIN SATU NOU

Sesiune de specialitate pentru cadrele didactice

său, Gheorghe Ianeș, este născut în-
tr-un sat pitoresc al codrului, în
Sălcița, este preot al Bisericii Orto-
doxe Române din Satu Nou și proto-
pop de regiunea Panciova, o persoa-
nă energică a cărui pas, este greu, dar
frumos de urmărit, iar numele lui es-
te sădit în toate părțile Banatului în-
cât umbra lui este greu de cuprins,
ne-a spus Sorin.

Despre mama sa, Voichița (născu-
tă Bălan), Sorin ne-a vorbit cu mari
emoții, spunând că este persoana cea
mai importantă din viața lui. Ea este
o femeie sinceră, harnică și casnică
adevărată, care întotdeauna are câte
un cuvânt și un sfat de încurajare
pentru el și familie. Provine dintr-un

sat vecin al satului Sălcița, din locali-
tatea Iablanca.

Activități demne de laudă
Începând cu anul 2009, în calitate
de profesor de religie la secțiunea
de limba română, a organizat în

fiecare an, la Satu Nou, un pro-
gram tradițional religios - (colin-
de) cu elevii claselor I - VIII ai Ș.
G.„Žarko Zrenjanin” iar la Biserica
Ortodoxă Română locală, cu hra-
mul „Pogorârea Duhului Sfânt” a
participat la Sfintele sărbători de
Crăciun.

- Am făcut parte la proiectele
școlare în care am ajutat învățătorii

colegi la prăgătirea elevilor pentru
diferitele programe cu caracter
tradițional cultural românesc - Festi-
valul Mărțișorului din Petrovasâla;
diferite evenimente școlare din loca-
litate: ziua școlii, sărbătoarea satului,
ziua copilului, ziua limbii române
etc, a menționat Sorin..

Este vrednic de amintit faptul că a
scris patru scenete de teatru (pentru
elevi, de durată scurtă), dintre care
trei au fost realizate, cu elevii de la Li-
ceul „Borislav Petrov Braca” din
Vârșeț cu care s-a prezentat cu ocazia
la mai multe manifestări școlare cum
sunt: ziua Școlii; înainte de începutul
vacanței de Sfintele Paști; de sărbătoa-
rea Crăciunului, manifestări prezenta-

te în fața publicului numeros în Amfi-
teatrul Liceului „Borislav Petrov Bra-
ca” din Vârșeț, precum și la Teatrul
Național Popular „Sterija” din Vârșeț,
la sala Festivă „Millenium” din Vârșeț.

De asemenea, la Teatrul Clasic
„Ioan Slavici” din Arad, România, s-
a prezentat cu numeroase piese de
teatru. În anul 2017 a avut marea
onoare să fie chemat și să facă parte
la înființarea Fundației „Protopop
Traian Oprea” cu sediul la Vârșeț, a
cărui președinte este Daniel Răduț,
având funcția de vicepreședinte și
redactor responsabil pentru revista
Fundației „Templul Român”.

Din alte activități amintim și faptul
că a făcut parte din programul celui
de-al XXI-lea Congres al Spiritualității
Românești la Alba Iulia în perioada 28
noiembrie - 2 decembrie 2017.

Întâlnirea Internațională a
Tinerilor Ortodocși Români
În luna decembrie a anului 2017, în
cadrul Fundației a organizat proiec-
tul și programul Festivalului „Colin-
dele Neamului Românesc” din
Vârșeț, care a avut loc în Teatrul
Național „Sterija” din Vârșeț.

Din anul 2018, prin cadrul Fun-
dației, a ajutat elevii liceiști la înscrie-
rea studilor la Facultate Universității
„Aurel Vlaicu” din Arad, România. În
luna mai 2018, în cadrul Fundației
„Protopop Traian Oprea” a fost coor-
donatorul Festivalului fanfarelor „Ho-
ra Uniri” de la Voivodinț.

În anul 2018 a fost ales din partea
doamnei Anișoara Ţăran, coordona-
tor al Departamentului pentru Învă-
ţământ al C.N.M.N.R.S. ca și coordo-
nator al grupului de profesori și elevii
pentru Tabăra ARC tabăra Oglinzi,
România organizate de Ministerul
pentru Românii de Pretutindeni.

La binecuvântarea PS Siluan, Epis-
copul Ortodox Român al Ungariei și
locțiitor al Episcopiei Dacia Felix din
Serbia, a fost ales coordonator pentru
grupul de copii de naționalitate româ-
nă din Republica Serbia la Întâlnirea
Internațională a Tinerilor Ortodocși
Români ( ITO 2018 ), care a avut loc
în localitatea Sibiu, România.

În cadrul Fundației a organizat și
participat la Simpozion de Istorie,
Compendiu de lucrări științifice:
„Personalități istorice românești din
Banat participate la Marea Unire din
1918”, care a avut loc în Vârșeț.

Sorin ne-a mărturisit, printre altele,
că este foarte fericit de posibilitatea că
în anul 2018 a participat la Congresul
Spiritualității Românești la Alba Iulia,
cu ocazia evenimentului istoric 100 de
ani România, Marea Unire.

În cadrul Fundației”Protopop
Traian Oprea”, în luna decembrie
2018, la Vârșeț, a organizat ”Colin-
dele Neamului Românesc” precum și
evenimentul “Mica Unire” la sediul
Fundației. Nu mai puțin lipsit de
impotanță este participarea sa cu
elevii la Ziua Mărțișorului din Petro-
vasâla, precum și la Sân-Ianăș
„Mărțișorul Strămoșesc” - 2019.

În luna mai 2019 este coordonator
al proiectului Festivalului fanfarelor
populare din Banat „Hora Unirii”
din Mesici.

-Am o colaborare foarte bună cu
Asociația femeilor „Boboacele” din
Satu Nou; cu Asociația femeilor „La
gură de ogășel” din Mesici; cu
Asociațile Culturale Artistice fanfara
din: Satu Nou, Vlăicovăț, Voivodinț,
Mesici, Râtișor, Iablanca, Coștei. Am
ajutat la promovarea Clubului de Șah
din Râtișor. Am fost ghid turiștilor
români din România în Vârșeț, Pan-
ciova și Belgrad,- a subliniat Sorin.
Și-a dat contribuția prețioasă la or-
ganizarea evenimentului de
Fundația „Protopop Traian Oprea”
în colaborare cu Societatea Culturală
Artistică „Luciafărul” din Vârșeț -
„Grădina cu minuni” cu ocazia mar-
cării Zilei Internaționale a Copilului.
În final, Sorin ne-a mărturisit urmă-
toatele:
-Cea mai caldă bucurie și plăcere
sentimentală este de a face parte din
organizarea evenimentului „Hora
Sânzienelor” în cadrul Fundației ca-
re a avut loc în localitatea părinților
și a bunicilor mei, Sălcița.

FIECARE LOC SACRU ARE O FRUMUSEȚE APARTE
Sorin Ianeș a menționat că vacanțele din perioada Seminarului
organizate din partea Seminarului Teologic erau foarte frumoase,
datorită excursiilor organizate la mânăstirile românești din Ro-
mânia. Frumusețea mânăstirilor vizitate nu se poate explica cu
cuvintele rostite sau scrise pe hârtie. Fiecare are o frumusețe
aparte, unde fiecare om poate să simtă pace și liniște sufle-
tească. A fi cu trupul și cu sufletul pezent într-un loc sfânt și
vechi, este ceva divin.
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În ziua Sfântei Maria Mare, sărbă-
toare însemnată pentru creștinii
ortodocși români, când marcăm
Adormirea Maicii Domnului, iu-
bitorii cuvântului scris s-au reunit
la sediul Fundației „Protopop
Traian Oprea” din Vârșeț spre a
cinsti poezia. Cu acest prilej,
preotul Adrian Boba, paroh al Ca-
tedralei Române din Vârșeț, a vor-
bit despre semnificația acestei zile
și a binecuvântat evenimentul.
Despre semnificația zilei de Sf.
Maria a vorbit și moderatoarea
evenimentului prof. Mărioara Sfe-

ra. Dânsa a salutat prezența dom-
nilor: Gheorghe Dinu, consulul
general al Românei la Vârșeț, Da-
niel Răduț și Ion Cizmaș,
președintele, respectiv consilierul
Fundației „Protopop Traian
Oprea”, a participanților și a spec-
tatorilor care au venit să onoreze
evenimentul și să scrie încă o filă
de istorie și cultură românească.

Evenimentul s-a desfășurat în-
tr-o ambianță deosebită, în curtea
bisericii, pe un fundal muzical asi-
gurat de rapsodul Banatului, ma-
rele doinitor Lazăr Novac care a
interpretat câteva cântece dedicate
Mariei.Tânărul clarinetist David
Butan, a interpretat câteva melodii
populare românești iar elevii Ale-
xandra Georgiana Maleta, Melisa
Voin din Coștei și Fabian Cinci
din Vârșeț, au recitat cu multă dă-
ruire poeziile cu care s-au prezen-
tat la competițiile zonale ale reci-
tatorilor.

Ion Cizmaș a menționat, între
altele:

- La început era cuvântul! Cei
șapte maeștri ai cuvântului, poeți
consacrați care duc mai departe
spiritul creativ al minorității

naționale române din Serbia, sunt
printre noi. Ne-am delectat de
multe ori cu versurile lor. Vârșețul
de mult nu a avut un asemenea
eveniment de primă importanță
pentru cuvântul scris, pentru poe-
zia noastră care trebuie să intre în
circuitul limbii române. Sper că
Sfânta Maria, Născătoarea de
Dumnezeu, ne va ajuta să îl orga-
nizăm și în viitor”.

Cinstea de a inaugura prima
ediție a evenimentului a revenit
consulului general al României la
Vârșeț Gheorghe Dinu, care a

spus: „Energiile și vitalitatea
minorității noastre etnice, așa mi-
că cum este ea, sunt nebănuite.
Azi, avem un exemplu viu, cu o
nouă manifestare care tinde să de-
vină tradițională, o manifestare de
înalt nivel cultural. Salut din tot
sufletul asemenea manifestări,
pentru că mi-aș dori ca intelec-
tualii să se implice mult mai mult

în viața comunității de aici. Acesta
este un exemplu și sunt fericit că
se întâmplă. Fundația „Protopop
Traian Oprea” deși foarte tânără,
este practic singura componentă a
mediului asociativ românesc care
se manifestă cu cel puțin șapte,
opt manifestări pe an, ceea ce este
foarte mult pentru o asociație re-
cent înființată”.

Excelența Sa a dat cuvântul
creatorilor, care s-au prezentat așa
cum știu ei mai bine – prin poezie:
Ne-am delectat ascultând versuri
rostite de Antonela Mic, Teodor
Groza de la Codru, Valentin Mic,
Eugenia Bălteanu, Mariana Rado-
jičić (fiica poetului Aurel Mioc, ca-
re a citit din creația tatălui său),
Mariana Stratulat, Mărioara Sfera
și Nicu Ciobanu.

FUNDAȚIA „PROTOPOP TRAIAN OPREA”

Eveniment de primă
importanță pentru 

cuvântul scris
Roxana Cinci (n.1977) a absolvit Fa-
cultatea de muzică la Timișoara în
anul 2003. S-a angajat la Școala ge-
nerală ”Coriolan Doban” din Coștei,
iar din anul 2011 predă și la Liceul
”Borislav Petrov Braca” din Vârșeț.
Din anul 2016 lucrează și la Școala
de muzică ”Josif Marinković” din
Vârșeț ca profesoară de solfegiu. .În
perioada în care a predat în Jimbolia,
a fost implicată într-un proiect
internațional ” Socrates” realizându-
se într-un cor european alcătuit din
elevi din cinci țări: România, Germa-
nia, Franța, Ungaria și Suedia.

Roxana provine din familia Bârcă,
din Buziaș (România). Dragostea fa-
ţă de muzică a moștenit-o de la ma-
ma sa Hermina, iar de la tatăl său
Florin, colonel în rezervă, a moștenit
„ţinuta”! Amintim și faptul că clasele
I-XII, Roxana le-a frecventat în loca-
litate natală, După absolvirea
facultății, imediat s-a angajat la școa-
la din Jimbolia, unde a predat timp
de trei ani. Acolo a avut parte de o
activitate corală bogată.

Despre părinții săi ne-a spus că ei
sunt și acum persoanele cele mai
apropiate sufletului ei cu care împar-
te și lucrurile bune și mai puțin bu-
ne.care i se întâmplă în viață. Un
sprjin neprețuit și fericire în viață îi
oferă fiul Fabian și soțul Eugen. Ma-
ma Hermina, asistentă medicala,care
în tinerețe s-a ocupat de muzică, a
terminat Școala de muzică din

Timișoara, secția pian. Bunicul din
partea mamei, a cântat în corul Ope-
rei din Timișoara iar bunica din par-
tea mamei, a terminat Conservatorul

din Cluj, secția canto. Tatăl Florin, a
fost ofițer în armată ieșind la pensie
cu gradul de locotenent colonel. Ei
sunt cei cre au susținând-o și i-au
ajutat în tot ceea ce a realizat până
acum. 
- -Experiența cea mai frumoasă pe
care viața mi-a oferit-o, a fost cea de
mamă. Este cel mai frumos senti-
ment, cea mai frumoasă ,,meserie,,

dar în același timp și cea mai com-
plexă. Fiul Fabian are 9 ani, este elev
în clasa a treia la scoala ”Olga Petrov
Radišić“ din Vârșeț la sectia în limba
română și în paralel frecventează și
Școala de muzică ”Josif Marinković”
la vioară. Face parte din corul Școlii
de muzică, dirijat de directoarea
Tanja Mrđa și al corului ”Raspevano
srce” tot din Vârșeț al cărei dirijoare
este profesoara Sonja Jerković Mata-
nov. Cu alte cuvinte, merge pe urme-
le noastre – ne-a mărturisit Roxana.
Despre copilăria ei ne-a spus că cei
mai frumoși ani și-a petrecut la
Buziaș, orașul natal, iar în anul 2003
a absolvit Facultatea de muzică
Timișoara. Acolo l-a întâlnit pe Eu-
gen cu care a fost colegă, terminând
amândoi Secția de pedagogie muzi-
cală a acestei facultăți. În anul 2003
s-au căsătorit.
Iată ce ne-a spus Roxana despre
această perioadă a vieții ei:
-Primii patru ani am fost o familie
europeană modernă pentru că eu
m-am angajat ca profesoară de mu-
zică la Jimbolia, iar Eugen, la
Vârșeț, la Facultatea de învățători
așa că ne vedeam mai mult în week-
enduri.În perioada în care am pre-
dat în Jimbolia, am fost implicată
într-un proiect internațional ”So-
crates” realizându-se un cor euro-
pean alcătuit din elevi din cinci tari:
România, Germania, Franța, Unga-
ria și Suedia. Proiectul a durat 3 ani.
În fiecare an au fost organizate con-
certe în toate țările participante. A
fost o muncă intensă, o experiență
foarte frumoasă care mi-a rămas în
suflet pentru totdeauna.

Din anul 2007 s-a mutat la Vârșeț,
angâjandu-se la Școala generală ”Co-
riolan Doban” din Coștei, o școală
mică în comparație cu școala din
Jimbolia, însă și-a început activitatea
cu elevi talentați cu care a reușit să se
prezinte la edițiile festivalelor și ma-
nifestărilor școlare din zonă. Roxana
ne-a mărturisit că din păcate sunt
din ce în ce tot mai puțini elevi din
care cauză este apropate imposibil de
a realiza un cor reprezentativ în mo-
mentul de față.
Din anul 2011 predă și la Liceul ”Bo-
rislav Petrov Braca” din Vârșeț. Și
aici pe lângă cursuri,  pregătește un
grup de fete cu care secția romînă
pentru a se prezenta la diferite mani-
festări. Din anul 2016 lucrează și la
Școala de muzică ”Josif Marinković”
din Vârșeț ca profesor de solfegiu.
Iată ce ne-a mai spus Roxana despre
activitatea sa:
- De câțiva ani fac parte din corul
”Raspevani profesori” care unește
profesori din diferite domenii care
este foarte activ și cu multe apariții la
festivaluri atât în țară cât și în stră-
inatate. Corul este dirijat de colega și
buna mea prietenă, Marina Kliska.
Colaborăm foarte bine și la școală și
în cadrul corului. Colegii din cor și
Marina, au avut dorința de a cânta
piese românești așa că Marina m-a
pus la treabă și am lucrat cu ei câteva
cântece în limba română inclusiv co-
linde.Pe lângă toate aceste activități
trebuie să fiu și sotie și mamă! Însă
aceste ultime doua ,,activități ” îmi
sunt cele mai dragi! Pentru că nimic
pe lume nu se compară cu liniștea și
dragostea familiei!

AUDIENȚA LA PRIMARUL ORAȘULUI 

Nivel înalt de profesionalism
Cu prilejul Ediâiei a 59-a a Festiva-
lului de muzică și folclor al Români-
lor din Voivodina și Serbia, la Salo-
nul verde al Administraćia Munici-
pală a orașului Panciova, pe data de
22 august, a fost organizată recepția
la primarul Sașa Pavlov pentru
oaspeții Festivalului, respectiv pentru
reprezentanții trupelor folclorice din
România și ai Consiliului Național al
Românilor.

Cu acet prilej, au fost prezenți și
reprezentanții Consiliului Național
al Românilor - Daniel Magdu,
președinte și Ion Omoran, membru
al Consiliului, Dorel Cina,
președintele Consiliului executiv al
Festivalului, Lucian Danilov, coreo-
graf și membru al Consiliului de or-
ganizare al Festialului, precum și
reprezentanții din Doloave.

Primarul orașuli Panciova, Saša
Pavlov, a adresat oaspeților cuvinte
de bun venit. Între altele a menționat
că a fost onorat de a fi prezent la o
manifestare de amoloare a români-
lor care are loc în comuna noastră, la
Doloave și că este profund impresio-
nat de profesionalismul
participanților precum și de efortu-
rile de a păstra tradițiile folclorice. A
menționat, între altele, că cetățenii
Municipiului Panciova au o mare
onoare că acest mare eveniment are
loc tocmai în comuna lor. Primarul a

subliniat că Municipiului Panciova
întotdeauna a susținut toate mani-
festările comunităților naționale și
că este conștient de efortul depus de
doloveni. De asemenea a menționat
că în orașul nostru funcționează Ca-
sa de Presă și Editură ”Libertatea”,
care își dă comtribuția deplină la
cultivarea culturii românești de pe
aceste meleaguri.
În numele Consiliului Național al
Românilor din Serbia, s-a adresat și
Daniel Magdu, președintele Consi-
liului Național al Românilor, adre-
sând organizatorilor Festivalului cu-

vinte de apreciere pentru buna orga-
nizare a acestei manifestări de am-
ploare, mulțumind orașului Pancio-
va pentru sprijin, colaborare și res-
pect fața de cultura noastră româ-
nească.

Maria Murgoci din România, direc-
toarea și solista vocală a ansamblu-
lui folcloric ”Țara Vranciei” din
Focșani a mulțumit primarului Pav-
lov pentru audiență și a menționat
că este vizibil că dânsul respectă cul-
tura și că susține spiritual, dar și ma-
terial, o manifestare atât de impor-
tantă. Maria Murgoci l-a invitat pe
primar, să fie oaspetele lor la
Focșani, România. Organizatorilor a
înaintat cuvinte de laudă că au reușit
să aducă pe scenă un număr impo-
zant de soliști vocali care au inter-
pretat cântece autentice  cu o vechi-
me de peste 30 decenii. De aseme-
nea, a menționat că este impresiona-
tă de portul popular din zona noas-
tră. La fel Maria Murgoci a accen-
tuat că din România au venit la Fes-
tival cu 34 de artiști care sunt
încântați de ospitalitatea gazdelor.
Dorel Cina a vorbit despre modul de
organizare a Festivalului, despre ca-
tegoriile, participanților din 19 de
localități și despre nivelul înalt și
profesionalismul participanților.

OASPETELE NOSTRU: ROXANA CINCI PROFESOARĂ DE MUZICĂ

CEА MAI IMPORTANTĂ ESTE IUBIREA ÎN FAMILIE
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КАКО НАЈЛАКШЕ ДО ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ?

ТРИНАЕСТ НАЈВАЖНИЈИХ ПИТАЊА О ОБУЦИ ЗА ВОЗАЧЕ

• Ка кви су у обу ци мла ди кан ди да ти, а ка кви они ко ји под
ста ре да не се да ју пр ви пут за во лан?

– Као што је већ ре че но, мла -
ђа ли ца или она ко ја се ба ве
спор том или по сло ви ма скоп -
ча ним са спрет но шћу мно го
бр же са вла да ју тех ни ку во -
жње. Ипак, увек по сто је из у -
зе ци од пра ви ла. То што не ко
бр же са вла да тех ни ку во жње,

не мо ра исто вре ме но да зна -
чи да ће би ти „до бар во зач”,
при че му се под тим тер ми -
ном под ра зу ме ва ли це ко је
на про пи сан и без бе дан на -
чин упра вља во зи лом у са о -
бра ћа ју на пу ту.

• У че му по ла зни ци обу ке
нај ви ше гре ше пре 
по ла га ња испи та?

– Је ди ни ме ро да ван од го вор
мо же да ти ста ти сти ка, а не -
ки ис ку стве ни за кљу чак је
да се кан ди дат пре по чет ка
из во ђе ња од ре ђе не рад ње не
уве ри да се она мо же из ве -
сти на без бе дан на чин.

• Да ли ро ди те љи тре ба да се ус про ти ве де те то вој же љи
да пре осам на е стог ро ђен да на има во зач ку до зво лу?

– Кан ди да ти мо гу за по че ти
оспо со бља ва ње за упра вља ње
во зи ли ма Б-ка те го ри је с на вр -
ше них ше сна ест го ди на, при
че му во зач ки ис пит мо гу по -
ла га ти од но сно до би ти во зач -
ку до зво лу с на вр ше них се дам -
на ест го ди на. Као и у мно ги
дру гим по сло ви ма ко ји зах те -
ва ју од ре ђе ну спрет ност – што
кан ди да ти ра ни је поч ну са обу -
ком, то успе шни је савла да ју
тех ни ку во жње. С дру ге стра -
не, За ко ном о без бед но сти са -
о бра ћа ја на пу те ви ма про пи -
са но је да во зач ко ји има проб -
ну во зач ку до зво лу за упра вља -
ње во зи лом Б-ка те го ри је, док
не на вр ши осам на ест годи на,

не сме да упра вља во зилом без
над зо ра ли ца ко је има ва же ћу
во зач ку до зво лу за упра вља ње
во зи лом ка те го ри је Б у тра ја -
њу од нај ма ње пет го ди на. Да -
кле, ако кан ди да ти по ло же во -
зач ки ис пит пре осам на е сте
го ди не, њи хо ви ро ди те љи кроз
овај оба ве зан над зор мо гу да
вас пит но де лу ју на сво је де те у
по гле ду упра вља ња во зи лом у
са о бра ћа ју на пу ту. На жа лост,
ро ди те љи овај над зор по сма -
тра ју са мо као оба ве зу, та ко да
код кан ди да та ко ји су на вр -
ши ли осам на ест го ди на овај
вас пит ни еле мент из о ста је, јер
при су ство ли ца ко је вр ши над -
зор ни је оба ве зно.

• За што не ки по ла жу ви ше пу та?

– По сто ји не ко ли ко раз ло га
за што се во зач ки ис пит по -
ла же ви ше пу та. Основ на је
чи ње ни ца да мно ги љу ди због
тре ме по ка зу ју ло ши је ре зул -
та те при про ве ри зна ња у од -
но су на не ку нео ба ве зну си -
ту а ци ју. У том сми слу не ки
ис пи ти ва чи на во де слу ча је -
ве да по је ди ни кан ди да ти чак
ве зу ју тра ке на ру ка ма да би
зна ли где је ле во од но сно де -
сно при по ла га њу во зач ког
ис пи та. Дру ги раз лог је то
што не по сто ји про пи са на
ли те ра ту ра ко јом је де фи ни -
са но ка ко се из во де по је ди -
не рад ње у са о бра ћа ју на путу.

Та ко да ин струк тор, ко ји не
мо ра би ти ис пи ти вач, об у ча -
ва кан ди да та да на је дан на -
чин из ве де од ре ђе ну рад њу,
док ис пи ти ва чи, ко ји не мо -
ра ју би ти ин струк то ри, на ис -
пи ту зах те ва ју дру ги на чин
из во ђе ња те исте рад ње. Не -
рет ко и ис пи ти ва чи из ау то-
шко ле и по ли ци је има ју раз -
ли чи та ви ђе ња ка ко би тре -
ба ло из ве сти не ку рад њу на
про пи сан на чин. По сле ди це
овог не су гла сја и нео д го -
ворно сти над ле жног ор га на
да об ја ви про пи са ну ли те -
ратуру, на жа лост, сно се
кандида ти.

• Ко је су то тач ке у Пан че ву ко је пред ста вља ју нај ве ћи
про блем то ком по ла га ња ис пи та и ка ко их са вла да ти?

– Ис ку стве ни за кљу чак је да
су то ме ста на ко ји ма по сто -
је ин тен зив ни то ко ви во зи ла
и пе ша ка и где је кан ди да ту,
с бит ним ути ца јем тре ме, те -
же да са гле да, у ре ла тив но
крат ком ин тер ва лу, све бит -
не еле мен те ко ји су по треб -
ни за без бед но из во ђе ње од -
ре ђе не рад ње. Ови про бле ми
се је ди но мо гу са вла да ти аде -

кват ном прак тич ном обу ком
у раз ли чи тим усло ви ма са о -
бра ћа ја и ста ња пу та. Кан ди -
дат ко ји је прак тич ну обу ку
имао ра но ују тро и ка сно уве -
че, што су не рет ко тер ми ни
код за по сле них кан ди да та,
те же ће по ло жи ти во зач ки
ис пит ко ји се ве ћим де лом
ре а ли зу је за вре ме са о бра ћај -
ног шпи ца.

• Шта кандидатима пред-
ставља највећу препреку
на са мом ис пи ту?
– Мо жда изгледа чудно, али
нај ве ћи про блем имају са
са вла ђи ва њем тре ме, ко ја је
у раз ли чи том ин тен зи те ту
при сут на код нај ве ћег бро -
ја кан ди да та. Без ње, имали
би много боље резултате.

• За што Пан чев це би је глас да су нај го ри во за чи и ко ли ко
исти не има у то ме?

– Ово је тач но ко ли ко је тач -
но да у не ком гра ду жи ве са -
мо до бри љу ди, а у дру гом
са мо ло ши. Пан че во је град
ко ји је нај бли жи Бе о гра ду и
ве ли ки број во за ча из Пан -
че ва, у од но су на дру ге срп -
ске гра до ве, уче ству је у са о -
бра ћа ју на ули ца ма Бе о гра -
да. Ин тен зи тет са о бра ћа ја ко -
ји по сто ји на ули ца ма Бе о -
гра да је не у по ре див са ин -
тен зи те том са о бра ћа ја ко ји
по сто ји на ули ца ма Пан че ва
и са свим је нор мал но да се
та квим усло ви ма во за чи из
Пан че ва мо ра ју при ла го дити,

а што при род но по чи ње са
сма њи ва њем бр зи не кре та ња.
Зна тан број во за ча из дру гих
срп ских гра до ва сво ја во зи -
ла пар ки ра ју на ула зу у Бе о -
град и да ље се кре ћу град -
ским пре во зом због стра ха да
во зе у усло ви ма ко ји по сто је
на бе о град ским ули ца ма. У
кре та њу по бе о град ским ули -
ца ма во за чи ко ји до ла зе из
ма њих гра до ва вр ло бр зо мо -
гу на у чи ти пра ви ло: во зач ко -
ји по шту је огра ни че ње бр зи -
не вр ло бр зо ће око се бе има -
ти ат мос фе ру Гу че с бе о град -
ским тру ба чи ма.

• Да ли по сто је ро ђе ни ан ти та лен ти за во жњу или они ко ји
не тре ба да сед ну за во лан?

– Жив чо век мо же све да са -
вла да, па и да на у чи да во зи,
без об зи ра на чи ње ни цу да
ли прак тич ну обу ку мно го те -
же са вла ђу је од ве ћи не кан -
ди да та. Оно што је бит но за
њих је сте да у са о бра ћа ју своју

во жњу при ла го де сво јим спо -
соб но сти ма. Упра во у слу ча -
је ви ма оспо со бља ва ња ова -
квих кан ди да та нај ви ше до -
ла зи до из ра жа ја раз ли ка у
пе да го шким спо соб но сти ма
во за ча-ин струк то ра.

• Ко ли ко је ва жно при др жа ва ти се огра ни че ња ко ја за кон
про пи су је за но во пе че не во за че?

– Циљ свих про пи са ко ји се
од но се на мла де во за че је сте
сма ње ње бро ја са о бра ћај них
не зго да и њи хо вих по сле ди -
ца ко је иза зи ва ју мла ди во -
за чи. При хва та ње са о бра ћај -
не кул ту ре, ко ја је део оп ште
кул ту ре, мо ра те ћи упо ре до
с про це сом вас пи та ња од ро -
ђе ња. На жа лост, у сва ком мо -
мен ту на ули ци се мо гу ви -
де ти ро ди те љи ко ји, во де ћи
сво ју де цу, не по шту ју про -
пи се о без бед но сти са о бра -

ћа ја. С об зи ром на то да је
са о бра ћај но вас пи та ње уки -
ну то и у обра зов ном си сте -
му, те шко је оче ки ва ти да ће
мла ди во зач сте че не не га тив -
не на ви ке про ме ни ти за не -
ко ли ко ме се ци про ве де них у
ау то-шко ли. Раз ви је не зе мље
су већ одав но схва ти ле да су
пер ма нент на еду ка ци ја и ме -
диј ске кам па ње је ди ни пра -
ви ме тод да се иза ђе на крај
са овим пла не тар ним про -
бле мом.

• Да ли је по сто је ћи си стем обу ке до во љан да кан ди дат
по ло жи без про бле ма?

– Ка да се не ко упи ше у ау то-
-шко лу, на ро чи то мла ђи кан -
ди дат, ње го ва основ на же ља
је да што пре до би је во зач ку
до зво лу, па се у том сми слу
оспо со бља ва ње кан ди да та сво -
ди на то да он стек не ми ни -
мал на зна ња ка ко би по ло -
жио во зач ки ис пит. На ово
пи та ње во за чи-ин струк то ри
ће од го во ри ти да је за ве ћи ну
кан ди да та за во за че број од

че тр де сет ча со ва прак тич не
во жње не по тре бан, што је ди -
рект на по сле ди ца при сту па
да се обу ка спро во ди с ци -
љем по ла га ња во зач ког ис пи -
та, а не да кан ди дат стек не
те о риј ска и прак тич на зна ња
за са мо стал но и без бед но
упра вља ње во зи лом у са о бра -
ћа ју. На жа лост, ни сам во -
зач ки ис пит не ре а ли зу је се у
ду ху тог ци ља.

• Да ли ин те лек ту ал ци те же са вла ђу ју во жњу?

– Мо гу ће је да ће са вла ђи ва -
ње тех ни ке во жње код осо бе
ко ја је пред ност да ла свом
обра зо ва њу у од но су на по ла -
га ње во зач ког ис пи та би ти
успо ре ни је у од но су на ти неј -
џе ре, али та кво уоп шта ва ње
би тре ба ло из бе ћи. Је ди ни си -
гу ран за кљу чак у том по гле ду
је сте да ови кан ди да ти мно го
лак ше по ло же те о риј ски ис -
пит. Зва нич на ста ти сти ка, ни
ау то-шко ла ни МУП-а, не

може пру жи ти од го вор на ово
пи та ње, јер по да так о сте пе ну
обра зо ва ња не ег зи сти ра у оба -
ве зним по да ци ма о кан ди да -
ти ма за во за че. Ме ђу тим, као
што је већ ре че но, ка кви ће и
јед ни и дру ги би ти во за чи, то
не за ви си од бр зи не ко јом су
са вла да ли тех ни ку во жње, већ
од то га у ко јој ме ри су сте кли
по зи тив не ста во ве у од но су на
по што ва ње про пи са и на то -
ле ран ци ју ту ђих гре ша ка.

• Да ли има оних ко ји се вра ћа ју на до о бу ку јер сма тра ју
да ни су до вољ но об у че ни упр кос по ло же ном ис пи ту?

– Ис ку стве ни за кљу чак је да
до дат ну обу ку нај ви ше тра же
ли ца ко ја су по ло жи ла возачки

ис пит и ни су ду го во зи ла од
да на ка да су га по ло жи ла, и
то нај че шће же не.

• Ко ли ко је ис прав но уве ре ње да је не кад би ло те же по ло -
жи ти ис пит не го да нас?

– Ста ри је ге не ра ци је увек су
скло не да ка жу да је у „њи хо -
во вре ме” би ло и те же и леп -
ше и да да нас мла ди не зна ју
да жи ве. И ово је тач но ко ли -
ко је тач но да су Пан чев ци
ло ши во за чи. Кра јем осам де -
се тих и по чет ком де ве де се -
тих го ди на про шлог ве ка ор -
га ни зо ва не су ту ри стич ке ту -
ре из срп ских гра до ва у гра -
до ве бив ше др жа ве с ци љем
по ла га ња во зач ког ис пи та.
Тач но је да смо „не ка да” има -
ли мно го озбиљ ни ју др жа ву,

у ко јој је по сто јао од ре ђе ни
си стем вред но сти, што се из -
гу би ло по след њих де це ни ја.
Де вал ва ци ја вред но сти при -
сут на је у свим обла сти ма, па
ни оспо со бља ва ње кан ди да та
за во за че ни је мо гло би ти из -
у зе то од тог про це са. С дру ге
стра не, при ме ном но вих про -
пи са о без бед но сти са о бра ћа -
ја на пра вљен је би тан по мак
у од но су на ста ње ко је је по -
сто ја ло у де ве де се тим го ди -
на ма про шлог и пр вој де це -
ни ји овог ве ка.

Возач који поштује
ограничење брзине
на улицама Београда
врло брзо ће око себе
имати атмосферу 
Гуче с престоничким
трубачима.

(Текст је са чи њен на осно ву раз -
го во ра с Бра ни ми ром Пе јо ви -
ћем, ди рек то ром ау то-шко ле у
Ау то-цен тру „Зо ки”, ко ји је нај -
ве ћи део свог рад ног ве ка провео

у Упра ви са о бра ћај не по ли ци је
Ми ни стар ства уну тра шњих по -
сло ва, из ме ђу оста лог и на по -
сло ви ма ве за ним за оспо со бља -
ва ње кан ди да та за во за че.)

Ј. Фи ли по вић
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Мо же те ли се осло бо ди ти
пла ћа ња ко му на ли ја?

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

„Пу ту јем у ино стран ство на шест ме -
се ци. За ни ма ме да ли је мо гу ће да се
за то вре ме при вре ме но осло бо дим
пла ћа ња услу га ЈКП ’Хи ги је не’ (из -
но ше ња и де по но ва ња сме ћа), по што
на мо јој адре си ни ко не ће жи ве ти
док се не вра тим?”, пи та на ша су гра -
ђан ка На та ша Ни ко лић.

У ЈКП-у „Хи ги је на” ка жу да је осло -
ба ђа ње од пла ћа ња ме сеч не оба ве зе за
услу гу из но ше ња и де по но ва ња кућ -
ног от па да мо гу ће, под усло вом да вла -
сник објек та (ку ће, ста на или ло ка ла)
до не се ра чун за елек трич ну енер ги ју
за по след њи ме сец, на ко ме се ви ди
по тро шња енер ги је у ки ло ва тима.

Ако је по тро шња ма ња од 50 kW
за при ват на до ма ћин ства, то јест 100
kW за при вред не објек те, ко ри сник
се осло ба ђа пла ћа ња услу га из но ше -
ња и де по но ва ња сме ћа на пе ри од
од шест ме се ци.

Пра во вла сни ка стам бе ног про -
сто ра или објек та ко ји у том про -
сто ру не ста ну је од ре ђе но вре ме да
се осло бо ди пла ћа ња ко му нал них
услу га де фи ни са но је град ском од -
лу ком из 2013. го ди не. У тој од лу ци
је пре ци зи ра но да се то пра во при -
зна је од да на под но ше ња пи сме ног
зах те ва и мо же да тра је нај ду же
шест ме се ци, на кон че га, ако ни је
до шло до про ме не чи ње нич ног ста -

ња, мо же те по но во под не ти зах -
тев за осло ба ђање.

Исто та ко, ду жни сте да
„Хи ги је ну” оба ве сти те и ако

се вра ти те у стам бе ни про -
стор или ло кал пре ис те ка

пери о да на ко ји сте осло бо ђе -
ни пла ћа ња, ка ко би вам услу -

га би ла на пла ће на. На осно ву
по ме ну те град ске од лу ке, ЈКП „Хи -

ги је на” има пра во да про вера ва
ваш обје кат у пе ри о ду на
ко ји сте осло бо ђе ни пла -
ћа ња, упра во да би уста -
но ви ла да ли се он ко ри -
сти или не.

Но во у спо ста вље на град ска сла ва, Ве -
ли ка Го спо ји на, обе ле же на је у сре -
ду, 28. ав гу ста, све ча ном ли тур ги јом
и ли ти јом у цен трал ним град ским
ули ца ма.

У Све то у спен ском хра му одр жа ни
су пра знич но ве чер ње и кон церт Пан -
че вач ког срп ског цр кве ног пе вач ког
дру штва, ко јим су по че ли ово го ди -
шњи „Да ни ду хов не му зи ке”.

Про сла ва је за о кру же на на сту пом
Са ње Или ћа и „Бал ка ни ке”, ко ји је на
Ке ју Ра до ја Да ки ћа оку пио ве ли ки
број на ших су гра ђа на. По гле дај те ка -
ко је би ло... Д. К.

Одав но је до шло вре ме ка да на ин -
тер не ту сва ку ин фор ма ци ју мо же те
до би ти му ње ви том бр зи ном. Упра во
због то га већ го ди на ма се штам па -
ним ме ди ји ма на ја вљу је из у ми ра ње.
Ипак, па пир на те вер зи је но ви на и да -
ље оп ста ју, јер још има чи та ла ца ко -
ји ма ли ста ње оми ље них из да ња пред -
ста вља по себ но за до вољ ство.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не ко јим
днев ним но ви на ма по кла ња ју сво је
по ве ре ње и ко ли ко че сто их чи та ју.

СЛАВ КА МИ ЛО ШЕ ВИЋ, 
пен зи о нер ка:

– Чи там „Блиц”, а од но ви на ко је
из ла зе на сед мич ном ни воу: НИН и
„Не дељ ник”. Је два че кам че твр так да
ку пим НИН, иа ко је то по при ли чан
удар на џеп, по го то во ме ни као пен -
зи о не ру. Ни је баш при сту па чан, али
на ђем на чин, јер се ис пла ти сва ка
па ра. Не де љу да на по ла ко чи та те.

Има ле пих и за ни мљи вих те ма из
свих обла сти. „Блиц” је, по мом ми -
шље њу, не ка сред ња ва ри јан та, ни је
за стра нио ни на јед ној ни на дру гој
стра ни.

СТАН КО БО ЈАТ, пен зи о нер:
– Ре до ван сам чи та лац „Ве чер њих

но во сти”. За сад чи там са мо тај лист.
Ра ни је сам био ве ран „Екс пре су”, али
по што је уки нут, пре шао сам на „Но -
вости”.

СПА СО ЈЕ РА ДЕ КА, 
ма шин ски ин же њер:
– Чи тао сам „По ли ти ку”, али сам пре -
стао. Због че га, то се зна. Чи тао сам и
„Пан че вац”, али сам та ко ђе пре стао.
Са да чи там са мо „Да нас”.

РУ ЖА ДИ МИ ТРИ ЈЕВ, фри зер ка:
– Чи там „Ин фор мер”, „Блиц”, ско ро
све. Не би рам но ви не по име ну, већ

из бор пра вим на осно ву те ма ко је ме
ин те ре су ју. Нај ви ше чи там пре ко те -
ле фо на, па та ко стиг нем да про чи там
све но ви не.

МА РА ПАН ТО ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Углав ном би рам „Блиц”, „Те ле граф”
или „Ало”, ка ко кад. Чи там оно што
ме ин те ре су је, во лим и укр ште ни це.
За до вољ на сам. Ком би ну јем и с пор -
та ли ма.

ДРА ГО МИР ПЕР КОВ, пензионер:
– „Блиц” и „По ли ти ку” чи там пет ком.
Ина че и све оста ло, ка да ко ле ге до не -
су. Би рам шта ћу да чи там. Не чи там
све, по себ но не о љу ди ма ко ји су тре -
нут но на вла да ју ћим по зи ци ја ма, за
њих уна пред знам шта ће да ка жу.
Ин те ре су ју ме они ко ји су не по зна ти
ши рој јав но сти.

Анкетирала: Ј. Катана

Р. ДИМИТРИЈЕВС. РАДЕКА М. ПАНТОВИЋ Д. ПЕРКОВ

ДА ЛИ ЧИ ТА ТЕ ДНЕВ НЕ НО ВИ НЕ И КО ЈЕ?

Не пре су ђу је име ли ста, већ из бор те ма

С. БОЈАТС. МИЛОШЕВИЋ

НАША АНКЕТА

„Штра баг” код нас
ради брзином пужа

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу ју у „Елек тро вој во ди ни”,
због пла ни ра них ра до ва, у пе так, 30.
ав гу ста, од 9 до 13.30, стру је не ће би -
ти на Ба ва ни штан ском пу ту, и то на
пар ној стра ни, од „Бе дем пре во за” до
Га сне раз вод не ста ни це.

У сре ду, 4. сеп тем бра, од 8.30 до
10.30, стру је не ће има ти ОШ „Ђу ра
Јак шић”, ста нов ни ци Ули це Ла ва Тол -
сто ја од Гро бљан ског тр га до М. Мар -

ко вић (не пар на стра на) и
од Пе ре Се ге дин ца

до Сте ри ји не

(пар на стра на), као и це ла Ули ца Пе -
ре Се ге дин ца.

Истог да на, од 9 до 13.30, без елек -
трич не енер ги је ће би ти Пан чев ци
ко ји жи ве у де лу Ули це ца ра Ду ша на
од К. Мар ка до В. Же сти ћа, за тим у
де лу Ули це Вла ди ми ра Же сти ћа од
Ца ра Ду ша на до М. Тре бињ ца, као и
у де лу Ули це Ми ло ша Тре бињ ца од
В. Же сти ћа до Ф. Ви шњи ћа.

Та ко ђе у сре ду, од 11 до 13 са ти,
ис кљу че ња су пла ни ра на и у Ули ци 6.
ок то бра од бро ја 1 до 21 и од бро ја 2
до 18, на адре си Ми ло ша Тре бињ ца
22 и у Ули ци М. Обре но ви ћа од бро ја
1 до 11.

Ако бу де вре мен ских не при ли ка,
ра до ви би ти от ка за ни, а у слу ча ју ра -
ни јег за вр шет ка ра до ва на па ја ње ко -
ри сни ка би ће укљу че но пре пла ни ра -
ног вре ме на.

У пе так део Ба ва ни штан ског
пу та без стру је

ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА ГРАД СКА СЛА ВА

СВЕ ЧА НО НА ВЕ ЛИ КУ ГО СПО ЈИ НУ

Не дав но су по че ли ра до ви у Пр во -
мај ској ули ци, у скло пу про јек та бом -
ба стич но на зва ног „Ре ха би ли та ци ја
пу та и уна пре ђе ње без бед но сти”. Тре -
нут но се ра де са о бра ћај не тра ке у
сме ру ка Бе о гра ду, па је са о бра ћај
са би јен у смер ка ко вин ској рас кр -
сни ци, што за по сле ди цу има стал не

гу жве, нер во зу – и ма њак без бед но -
сти. Ин ве сти тор по сла је ЈП „Пу те ви
Ср би је”, а из во ђач је  „Штра баг”.

Пла ни ра но је да ра до ви на ду жи ни
ма њој од три ки ло ме тра тра ју де сет
ме се ци. При том је реч о ма лом оби -
му ра до ва од но сно о по пра вља ну по -
сто је ће ин фра струк ту ре.
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Док од ра -
ста у Бе чу
к р а  ј е м
XIX ве ка,
мла да и
ле па Ал ма
Шин длер
жу ди да
о с т а  в и
свој пе чат
у све ту
умет но сти
и спрем на
је да се
жр тву је да
би оства ри ла свој сан. Ка да се без -
на де жно за љу би у ве ли ког ком по -
зи то ра Гу ста ва Ма ле ра, он ће јој
по ста ви ти са мо је дан услов: да од -
у ста не од му зи ке. Рас тр за на из ме -
ђу љу ба ви пре ма му зи ци и осе ћа ња
пре ма Гу ста ву, Ал ма мо ра да од лу -
чи да ли ће оста ти вер на се би или
ће све на пу сти ти за рад љу ба ви.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
ко га ви по зи ва те ка да вам тре ба
љу ба ви. Књи ге из „Вул ка на” до би -
ће ау то ри сле де ћих по ру ка:

„И ја по зи вам М ка да ми тре-
ба љу ба ви: му жа Ми ло ва на.”
064/2465...

„Ни ко га, нај ве ћи из вор љу ба ви
сам ја са ма се би.” 060/4442...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње ко је жур ке се и
дан-да нас се ћа те:

„Оне на ко јој ме је пр ви пут по -
љу био. Још увек на шим клин ци ма
при ча мо о тој ве че ри.” 063/3212...

„Нај бо ље жур ке су оне ко јих се
не се ћа те.” 064/2656... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 4. сеп тем бра,
у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „Ко ја је ва ша пр ва асо ци -
ја ци ја ка да се ка же Аме ри ка?”, на -
гра ди ће мо по јед ном књи гом. Од -
го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном
бро ју „Пан чев ца”.

Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Лагуна (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бру-
то цена СМС-а износи 39,48 динара у
Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

Пре тач но
јед ног ве ка,
у сеп тем бру
1919, Је ле -
на Ди ми -
т р и  ј е  в и ћ
оти сну ла се
на пу то ва -
ње у Но ви
свет. Би ло
је то вре ме
ужур ба  не
г р а д  њ е
обла ко де ра,
за бра не ал -
ко хо ла, ра сту ћег бо гат ства, вре ме
кад су же не до би ле пра во гла са,
ма да не и да љу по ли тич ку рав но -
прав ност, и вре ме кад су имућ не
по ро ди це по слу гу за ме ни ле пр вим
кућ ним апа ра ти ма. Би ло је то вре -
ме че сто ис ти ца них дру штве них
сло бо да, али и вре ме ве ли ких кла -
сних раз ли ка и су ро ве ра сне дис -
кри ми на ци је.

Но ви свет или 
у Аме ри ци 

го ди ну да на

Ал мин пр ви
пољу бац

Два чи та о ца ко ји до 4. сеп тем бра,
у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „Ка ква се ћа ња вас ве жу за
пр ви по љу бац?”, на гра ди ће мо по
јед ном књи гом. Од го во ре ће мо об -
ја ви ти у на ред ном бро ју.

Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Алнари (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бру-
то цена СМС-а износи 39,48 динара у
Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Све ве ли ке при че има ју и сво је спо -
ред не ак те ре. Без њих при ча ни је ком -
плет на. Та ко је и у жи во ту, а и на
фил му. Мо жда не ка да ни је бит но да
бу де мо глав ни, већ је до вољ но да са -
мо бу де мо ту и да бу де мо све до ци
јед ног до га ђа ја и вре ме на. Као ста ти -
сти у фил мо ви ма и се ри ја ма.

Ста ти ста са за дат ком

Сла ђа на Си му лов (45) са зна ла је слу -
чај но пре осам го ди на да јед на аген -
ци ја тра жи љу де ко ји би се по ја ви ли
у се ри ја лу „По ро дич не тај не”. У кон -
ку рен ци ји три ста кан ди да та до би ла
је глав ну уло гу. На кон то га су до шле
по ну де за се ри ја ле „До ђи на ве че ру”
и „До ма ћи не, оже ни се”.

– С об зи -
ром на то да

сам од де тињ ства
уче ство ва ла на ра -

зним ре ци та тор ским сек ци ја ма, би ло
ми је ла ко и за бав но да се упу стим у
ова кав иза зов. Та ко сам до спе ла и у
квиз „Из ве ди ме”, у ко јем смо се Ан -
дри ја Ми ло ше вић и ја од лич но до пу -
ња ва ли. Се ри јал „Ле ко ви ти шоу” с
Мић ком Љу би чи ћем та ко ђе је био са -
ти рич но-ко ми чан, али смо ту већ има -
ли текст. Углав ном је сву да до зво ље -
на им про ви за ци ја. Ка да сам уче ство -
ва ла на сни ма њу сло ве нач ке се ри је
„Су се ди”, ре жи сер ка је чак уба ци ла
мо ју про ши ре ну ре пли ку јер се од -
лич но укло пи ла у ди ја лог. У „Вој ној
ака де ми ји”, „Ју жном ве тру” и се ри ји
„Жи го са ни у ре ке ту” има ла сам крат -
ке ре пли ке – при ча нам Сла ђа на.

Она та ко ђе че сто уче ству је у сни -
ма њу ре кон струк ци ја зло чи на за еми -
си је Ма ша на Ле ки ћа „До си је” и „Иза
ре ше та ка”.

– Нај те же је ра ди ти за стра не про -
дук ци је и рекламе, јер су вр ло зах -
тев не. Сни ма ња тра ју и пре ко два на -
ест са ти, па зи се на сва ки де таљ и ко -
сти ме. По след њи фил мо ви ко ји су ра -
ђе ни код нас, а ја сам у њи ма уче -
ство ва ла, би ли су „Outpost” и „The
Dark” – при ча Сла ђа на.

У Пан че ву је ста ти ра ла за је дан
аме рич ки филм и се ри ју „Жмур ке”.

– Да нас, у по пла ви ра зно ра зних аген -
ци ја, све је те же ба ви ти се овим хо би -
јем. За нас фил мо фи ле то је ви ше за -
ба ва, а са да се све оба вља ру тин ски и
без ка стин га – ка же Сла ђа на.

Она до да је да се бо ље осе ћа ка да
има текст и ка да не ком сво јом екс -
пре си јом иза зо ве ре ак ци ју. Оми -
ље на уло га јој је у до ку мен тар ној
еми си ји „До си је” Ма ша на Ле ки -
ћа, где је би ла ма дам Пом па дур.

Ор га ни за ци ја и дру же ње

Ма шин ски ин же њер Ср ба Ан тић
(52) по чет ком де ве де се тих ба вио се
ма не кен ством и био ан га жо ван за ре -
кла му брен да „Ум бро”. На кон ве ли ке
па у зе пре три го ди не ви део је оглас за
ста ти сте у фил му „Је сен са му ра ја” и
ја вио се. То је би ла ње го ва пр ва уло га.

– Сни ма ња уме ју да бу ду на пор на,
али се на кон за вр ше ног по сла осе ћа
ве ли ко за до вољ ство. Ме ни је лич но
би ло нај дра же сни ма ње се ри је „Не -
ма њи ћи – ра ђа ње кра ље ви не”. Ко сти -
ми су би ли од лич ни, а и филм ска

еки па с ко јом смо ра ди ли. Сни ма ло
се и у лет њем и у зим ском пе ри о ду, у
Ли по вач кој шу ми, па код До ба но ва -
ца,... – при ча нам Ср ба.

У овој се ри ји је имао ви ше за да та ка:
био је и вла сте лин и срп ски вој ник, а у
јед ном тре нут ку је имао уло гу ви зан -
тиј ског ге не ра ла у прат њи ца ра Ма -
ној ла. До са да се по ја вљи вао у ве ли -
ком бро ју до ма ћих се ри ја и ре кла ма.
Ка же да му овај хо би пред ста вља и до -
бар из вор до дат них при хо да, па кад
му то оба ве зе на стал ном по слу до зво -
ља ва ју, ра до уче ству је на сни ма њи ма.
Нај ви ше во ли до ма ће фил мо ве.

– Во лим ту ат мос фе ру на сни ма њи -
ма. Има до ста вре ме на за дру же ње, а
нај ви ше ми се до па да што је све та ко
ле по ор га ни зо ва но. За то ми не ка да бу -
де жао што то ни сам иза брао као сво је
глав но за ни ма ње – ка же Ср ба.

У на шем гра ду је имао при ли ке да
уче ству је у сни ма њи ма се ри ја „Жмур -
ке” и „Пет”.

– У дру гом де лу фил ма „Ју жни ве -
тар” сам ста ти ста са за дат ком у сце -
ни с Ми ло шем Би ко ви ћем, а имао
сам за да так и у се ри ји „По гре шан чо -
век” – ка же он.

И хо би и по сао

Ни ко ла Ра до њин (41) по чео је да ста -
ти ра пре две го ди не. Ни ка да ни је имао
ам би ци је да се ба ви глу мом на би ло
ко ји на чин, али са да му се овај хо би
ве о ма до па да.

– Ка да сам пре не ко ли ко го ди на
ра дио у Ме сној за јед ни ци у До ло -
ву, по се тио нас је ре ди тељ Иван
Ра ки џић са еки пом. Они су та да
сни ма ли филм „Раз бој ни ци Ба на -
та”, па им је би ла по треб на по моћ
око про на ла ска ло ка ци ја. По мо гао
сам им, а ка сни је сам био ан га жо ван
и као ста ти ста. По сто је че ти ри при -
че, а ја сам се по ја вио у сва кој. Био
сам ко но бар, му зи чар, не ко ко отва ра
ка пи ју... То је би ло мо је пр во ис ку -
ство – при ча нам Ни ко ла.

Он ка же да му је, иа ко је тре ма -
рош, по ја вљи ва ње у фил му би ло ве о -
ма ле по ис ку ство, иа ко је та да са мо
тре ба ло да про ђе кроз ка дар. Пр ви
озбиљ ни ји за да так је до био у се ри ји
„Син ђе ли ћи” – ту је био ин спек тор
ко ји је из го ва рао текст, а ре ди тељ му
је ре као да мо же и да им про ви зу је,
што је би ло пра ви иза зов.

– Али зва нич но и озбиљ но сам по -
чео да се ба вим овим ка да је био ка -
стинг за се ри ју „Не ма њи ћи”. По што
сам не су ђе ни исто ри чар, те ма ми је
би ла бли ска и ни сам хтео то да про -
пу стим. Та да сам ушао у ба зу ста -
тиста и до са да сам имао при ли ку да
уче ству јем у мно гим про јек ти ма. Од
сеп тем бра 2017. до ма ја 2018. ми -
слим да сам мал те не сва ки дан не -
што сни мао. При ја те љи су ми говори -
ли: „По че ћеш да нам иска чеш из фри -
жи де ра” – ка же ша љи во Ни ко ла.

Уче ство вао је у сни ма њу фил мо ва
„Ју жни ве тар”, „Бе ла вра на” Реј фа
Фај нса, у јед ном стра ном фил му с
Дра га ном Ми ћа но ви ћем, а ка же нам
да се тре нут но у Бе о гра ду сни ма де -
се так се ри ја у ко ји ма по вре ме но има
не ки ан га жман.

– Ушао сам у аген ци је и пра тим ре -
дов но те об ја ве. До са да ми је мо жда
нај дра же то по ја вљи ва ње у се ри ји
„Син ђе ли ћи” – ка же он.

Ни ко ла ка же да ста ти сти не ма ју
баш мно го при ли ке да се дру же с
глав ним глум ци ма, али да је до са да
увек имао до бро ис ку ство са сви ма.

– Ка да по сма трам се бе на екра ну,
ви дим сва ку ма ну. Вр -

ло сам са мо кри ти -
чан, али ужи вам у
овом по слу и пла -

ни рам да га, уз свој стал ни по сао, ра -
дим кад год бу дем имао вре ме на –
за кљу чу је Ни ко ла.

Шум ска ви ла

Су за на Јан ко вић (30) од ма ле на је во -
ле ла да се ба ви глу мом. Ишла је у
драм ску сек ци ју и ба лет ску шко лу.
Пр ву при ли ку да за ра ди ста ти ра њем
има ла је у сред њој шко ли ка да је
уче ство ва ла у сни ма њу не ког ита ли -
јан ског фил ма у Гим на зи ји. Ра ди ла
је и као мо дел. Је дан од пр вих фил -
мо ва у ко ји ма се по ја ви ла је сте оства -
ре ње пан че вач ког ре ди те ља Ми ла на
То до ро ви ћа „Zone of Dead”. А од та -
да је уче ство ва ла у сни ма њу мно го
фил мо ва, се ри ја, спо то ва и ре кла ма.

– Ле по је то што на неко вре ме
иза ђеш из свог жи во та и по ста неш
не ки дру ги лик – при ча Сузана. 

Об ја шња ва нам да се ста ти сти би -
ра ју у за ви сно сти од по сло ва. Углав -
ном су про ду цен ти ма нај по треб ни ји
мла ди од осам на ест до три де сет годи -
на, ма да се у по след ње вре ме тра же
и ба ке и де ке, али и љу ди с те товажа -
ма и чуд ним фризура ма.

– Ме ни су дра ги сви про јек ти на
ко ји ма сам уче ство ва ла, али пам тим
нај ви ше два ис ку ства. У фил му „Мар -
ко Кра ље вић” има ла сам фан та стич ну
аван ту ру, јер сам би ла ви ла. Иза бра ли

су ме због ис ку ства које
сам има ла у пле су.

Та да сам би ла у при ли ци да по ка жем
још не ка сво ја уме ћа. Дру го је би ло
сни ма ње у двор цу Дун ђер ски, где смо
но си ле ску по це не ха љи не. Све је би ло
не ка ко ча роб но – ка же Су за на.

Она ка же да је до са да има ла и не ке
ве о ма иза зов не за дат ке, као на при -
мер ка да је тре ба ло да бу де обе ше на
иза ре ше та ка, или да глу ми сек та ши -
цу. Ово су би ли сег мен ти до ку мен тар -
них еми си ја ко је ра ди Ма шан Ле кић.

Иа ко је упо зна ла мно ге по зна те
глум це, на њу је нај по зи тив ни ји ути -
сак оста вио Ми лош Би ко вић.

– Оче ки ва ла сам да је фин, али
има ла сам при ли ку да ви дим да се
из ви ни и пре не го што ће не што ура -
ди ти, а чи ње ни ца је да је он ве ли ка
зве зда. За и ста кул ту ран мо мак – при -
ча нам Су за на.

Бу ди оно што је си

Не над Ан дрић (32) ни ка да ни је по -
ми шљао да се ба ви глу мом, јер је ми -
слио да чо век за то тре ба да бу де ро -
ђен. Слу чај но се на шао у уло зи ста ти -
сте зом би ја ка да се ра дио филм „Zo-
ne of Dead” у Пан че ву. А пр ву ре че -

ни цу на фил му
из го во рио је у
„Мар ку Кра ље ви ћу”.

– Мој нај дра жи про је кат су би ли
„Не ма њи ћи”. Све је би ло фе но ме нал -
но: ко сти ми, сце но гра фи ја, оруж је...
Ме не углав ном би ра ју за уло ге уни -
фор ми са них ли ца, јер сам био про -
фе си о нал ни вој ник – при ча нам Не -
над. 

Нај те же му па да ка да се сце не по -
на вља ју ви ше од че ти ри-пе т пу та.

– Ако се ка дар „не ку пи” на по чет -
ку, по сле је све го ре и го ре. Не ка да се
по на вља и по два де сет пет пу та, а то
мо же да бу де кон тра про дук тив но –
при ча Не над.

Он за на ше глум це има са мо ле пе
ре чи:

–  Љу ди при ча ју да су глум ци пре -
по тент ни, али ни је та ко. То ком па у за
из ме ђу сни ма ња не ка да се ди мо с њи -
ма, при ча мо и ша ли мо се. Има до ста
њих ко ји на сце ни из гле да ју не до дир -
љи во, али су иза сце не ве о ма при сту -
пач ни. На ме не су нај леп ши ути сак
оста ви ли Го ран Сул -
та но вић и Во јин
Ћет ко вић.

До са да је
уче ство вао у
сни ма њу се -
дам фил -

мова, шест се ри ја и до ста ре кон -
струк ци ја до га ђа ја: „Ју жни ве тар”,
„Мар ко Кра ље вић”, „Про ле ће у ја -
ну а ру”, „Не ма њи ћи”... Не ка да је би -
ло и иза зов них за да та ка, као што је
гу та ње но жа, али и не при јат них си -
ту а ци ја, у ре кон струк ци ја ма зло чи -
на и несрећа.

– Ми ни смо про фе си о нал ни глум -
ци. До бар ста ти ста за пра во и не тре -
ба да глу ми, он са мо тре ба да бу де
оно што је сте – ис ти че Не над, ко ји
сво ја по ја вљи ва ња на екра ну по сма -
тра са мо кри тич ки ка ко би сва ки сле -
де ћи пут био бо љи.

Мир ја на Ма рић

ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ СТА ТИ РА ЈУ У ФИЛ МО ВИ МА И ТЕЛЕВИЗИЈСКИМ СЕРИЈАМА

КА МЕ РА! АК ЦИ ЈА!

Никола Радоњин

Сузана Јанковић

Срба Антић

Слађана Симулов

Ненад Андрић
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До пре три го ди не се зна ло:
по след њи ав гу стов ски ви кенд
у Бре стов цу био је ре зер ви -
сан за „Па при ки ја ду”, ко ју је
ду го при ре ђи ва ло ло кал но
удру же ње по вр та ра. Ка да је
оно оти шло у „сте чај”, у по -
след ња два на вра та тај „вру -
ћи кром пир” пре у зео је Ак -
тив же на „Со се”. Ме ђу тим,
ни ове вред не да ме, без об зи -
ра на ве ли ко за ла га ње, ни су
ус пе ле са ме да одр же кон ти -
ну и тет, па је ма ни фе ста ци ја
за мр ла.

Ис по ста ви ло се да је то са -
мо при вре ме но, јер ће ове го -
ди не би ти об но вље на, и то под
на зи вом „Да ни по вр та ра”. Тра -
ја ће чак три да на – од 30. ав -
гу ста до 1. сеп тем бра. Шта -
ви ше, про гла ше на је за град -
ску ма ни фе ста ци ју, а зва нич -
но ће је ор га ни зо ва ти Ту ри -
стич ка ор га ни за ци ја Пан че -
во, за јед но са Ак ти вом же на
„Со се” и Сту ди ом „Па ну ка”.

По вр та ри из ме ста и око -
ли не у не де љу, 1. сеп тем бра,
од 11 са ти из ло жи ће сво је про -
из во де у бре сто вач ком пар ку,
а том при ли ком пред ста ви ће
се Там бу ра шки ор ке стар „Нео -
лит” и КУД „Чи гра”. У пра те -
ћем про гра му, у ве чер њим са -
ти ма, уче ство ва ће ло кал на
кул тур но-умет нич ка дру штва,
као и по зна ти му зи ча ри. Та ко
ће у пе так, 30. ав гу ста, 22 са -
та сви ра ти „Тро пи ко бенд”, а
су тра дан ће од 21 сат на сту -
пи ти Гор да на Ла за ре вић.

То ком сва три да на ка та ма -
ран „Па ну ка” би ће укот вљен у
око ли ни Бре стов ца, код кам -
па „Ја бу ков цвет”, и до сту пан
за ин те ре со ва ним по се ти о цима.

Ба нат ски Бре сто вац: У то ку је
ре кон струк ци ја пу те ва ка Ко -
ви ну и Ду на ву. Уче ни ци ОШ
„Ол га Пе тров”, под вођ ством
про фе сор ке Та тја не Ди ми три -
је вић и уз по моћ дру гих мешта -
на и пред у зе ћа „Ком брест” и
„Хи ги је на”, при ку пи ли су и
пре да ли око 250 ки ло гра ма
пла стич них фла ша. „Да ни по -
вр та ра” по че ће у пе так, 30. ав -
гу ста, и тра ја ће до не де ље, 1.
сеп тем бра. Tа да ће у ор га низа -
ци ји ло кал не ло вач ке сек ци је
би ти упри ли че но и так ми че -
ње у га ђа њу гли не них го лу бова.

Ба нат ско Но во Се ло: Пи о нир -
ска еки па Од бој ка шког клу ба
БНС за ви кенд је у уз врат ној
по се ти тра ди ци о нал но го сто -
ва ла у Ши по ву и Јај цу и од и -
гра ла утак ми це с та мо шњим
клу бо ви ма. Сед ма „Трак то ри -
ја да” би ће одр жа на у не де љу,
15. сеп тем бра, на „ва ша ришту”.

До ло во: Пе де сет де ве ти Ве -
ли ки фе сти вал фол кло ра Ру -
му на Вој во ди не одр жан је од
21. до 23. ав гу ста на увек пре -
пу ном пла тоу у цен тру се ла.
Тре ћи „Паб квиз” при ре ђен
је у су бо ту, 24. ав гу ста, у дис -
ко те ци До ма кул ту ре. Два де -
се та „До ло вач ка штру дли ја -
да” би ће одр жа на у су бо ту, 7.
сеп тем бра, а про мо ци је на
град ском Кор зоу од ви ја ће се
од 3. до 5. сеп тем бра.

Гло гоњ: У то ку су ра до ви на
чи шће њу се о ске де по ни је, ко -
је фи нан си ра Град Пан че во.
КУД „Ве се ли ја” на сту пио је
на фе сти ва лу у До ло ву са ор -
ке стром и фол кло ром. Уско -
ро ће По та миш је у Гло го њу
би ти обо га ће но но вим мо би -
ли ја ром у окви ру ре а ли за ци -
је про јек та „Еко Та миш”.

Ива но во: Ре но ви ра не су про -
сто ри је ло кал ног фуд бал ског
клуба.

Ја бу ка: У то ку је по ста вља ње
до ни ра них мо би ли ја ра по ред
Та ми ша у се лу и на из ле ти -
шту Ске ла, ка ко јој ће на ред не
не де ље би ти про чи шћен пут.

Ка ча ре во: Бес плат ни оч ни пре -
глед за пен зи о не ре спро ве ден
је у су бо ту, 24. ав гу ста, у До му
пен зи о не ра. На ред не су бо те,
31. ав гу ста, од 10 са ти, на 
СРЦ-у Је зе ро би ће при ре ђе на

ли ков на ко ло ни ја под на зи -
вом „Умет ност као на чин жи -
вље ња”, а ор га ни за тор је Еми -
на Ра дев ска, с ко ле ги ни ца ма
из удру же ња „Ет но-ку так”.

Омо љи ца: Од бој ка ши це на пе -
ску Ана Жи ва но вић и Јо ва на
Мар ко вић из ОК-а „Мла дост”,
као и ма ли фуд ба ле ри из ОШ
„До си теј Об ра до вић” из Омољи -
це осво ји ли су сре бр ну меда љу
на Спорт ским игра ма младих.

Стар че во: Из ло жба сли ка пан -
че вач ког сли ка ра Љу бо ми ра
То па ла отво ре на је у че твр -
так, 22. ав гу ста, у га ле ри ји „Бо -
ем”. КУД „Нео лит” од 3. сеп -
тем бра, сва ког утор ка и пет -
ка, одр жа ва ће про бе. Тер мини
за деч ју гру пу су од 18 са ти, за
ста ри ју деч ју гру пу од 18.45,
за дру ги ан самбл од 19.30, а
за из во ђач ки ан самбл од 20.30.
На чел ник Од ре да из ви ђа ча
„На дел” Мар ко Иво ше вић уче -
ству је на пе то днев ној европ -
ској кон фе рен ци ји из ви ђа ча у
Спли ту, на ко јој се на ла зи пре -
ко 500 ска у та из свих европ -
ских зе ма ља. Стар чев ци ће
иду ћег ви кен да уче ство ва ти
на ре пу блич ким из ви ђач ким
игра ма у Обре нов цу.

Месне актуелности 

СЕЛО

Ак ту ел на от куп на
цена око 30 ди на ра
по ки ло гра му

Оно што је по ну ђе но
ра та ри ма да ле ко 
од еко ном ски
прихватљи вог

От при ли ке у ово до ба го ди не
от ку пљи ва чи иза ђу с це ном сун -
цо кре та, а то је, као и обич но,
пр ва учи ни ла ком па ни ја „Вик -
то ри ја гру па”. Она је зва нич но
на ја ви ла да ће про из во ђа чи ма
за ки ло грам по ме ну те уља ри -
це акон та ци о но пла ћа ти 25 ди -
на ра, плус ПДВ.

У ме ђу вре ме ну је тај из нос
уве ћан на 30 ди на ра, али ра та -
ри су и да ље у не ве ри ци, јер је
и то, ка ко ка жу, да ле ко ма ње
од оче ки ва ног и еко ном ски при -
хва тљи вог.

Ло ша го ди на

А ове го ди не ни при ро да ни је
би ла на кло ње на сун цо кре ту, јер
је, ка ко по љо при вред ни ци ис -
ти чу, би ло мно го „обо ле лих”
њи ва. Раз лог су па да ви не у ју -
лу, ко је су у ком би на ци ји с ви -
со ким тем пе ра ту ра ма про у зро -
ко ва ле пла ме ња чу. С дру ге стра -
не, про ле ће је би ло при лич но
су шно. Ре зул тат то га је не у јед -
на че но ни ца ње, па је по ло ви на
ро да зе ле на, по ло ви на – пре -
го ре ла, а ве ли ки је и број па -
лих би ља ка.

Је дан од про из во ђа ча, Мар -
ко Бој тар, ујед но и пред сед ник
удру же ња „До ло вач ки па о ри”,
на во ди да у та квој си ту а ци ји
ра та ри не зна ју шта да ра де: да
ли да ски да ју усе ве или да че -
ка ју. Јер ко ски да, има ће про -
бле ма с вла гом, а ко че ка –
сун цо крет ће му пре го ре ти.

– Све у све му, при но си су
дра стич но ло ши ји не го ла не и
из но се у про се ку око 2,5 то не
по хек та ру. По сто је агро а на ли -
ти ча ри ко ји го во ре да су и до
три то не по хек та ру, што не ма
ве зе с ре ал ним ста њем на те ре -
ну. За њи ве ко је је уту као град,
ка квих је мно го у на шем ата ру,
про се чан род се кре ће од 300
до 900 ки ло гра ма. Уз гред, до -
сад ни ка кву по моћ од над ле -
жних ин сти ту ци ја као обе ште -
ће ње од еле мен тар них не по го -
да ни смо до би ли иа ко нам је
сва шта обе ћа ва но, за раз ли ку
од, ре ци мо, Ки кин де, ко ја је
сво јим ра та ри ма ис пла ћи ва ла
со лид не сво те – ка же Бој тар.

Мно го раз ло га за ре волт

Он се освр нуо на ак ту ел ну по -
ну ђе ну от куп ну це ну и сла же
са с ко ле га ма да то не мо же да

по кри је ни основ не тро шко ве.
– С об зи ром на ин пу те у про -

из вод њи, це на тре ба да бу де 37
ди на ра. Ако то ме при до да мо
из дат ке за ПИО, по рез, на кна -
ду за во до при вре ду и дру го, то
би би ло 41 ди нар, а да по љо -
при вред ник за ра чу на за ра ду од
бар 10 од сто од то га, као ре ци -
мо от ку пљи ва чи, он да би то
тре ба ло бу де ма кар 46 ди на ра.
Ова ко, с 30 ди на ра акон та ци је
у те шкој смо ду би о зи и је ди но
нам пре о ста је на да да ће мо на
осно ву кре та ња на тр жи шту до -
би ти још не ку па ру. Али ис ку -
ство го во ри да то ни кад ни је
ни бли зу ре ле вант ног ста ња на
бер за ма и да на ши апе ли ни -
кад ни су усли ше ни. Оте жа ва -
ју ћа окол ност је и то што су
нам пре не ко ли ко го ди на стан -
дар ди за вла гу ски ну ти са 12
на де вет од сто, а на при ме се,

то јест не чи сто ће, с три на два
про цен та. Ни кад нам ни је об -
ја шње но за што је то ура ђе но,
ни ко иза то га сто ји. И, на по -
слет ку, од пом пе зне на ја ве о
до бро би ти из во за сун цо кре та
и уља у Тур ску и Ки ну по љо -
при вред ни ци до би ја ју све ма -
ње – ка же пред сед ник „До ло -
вач ких па о ра”.

Због на ве де них про бле ма чла -
но ви тог удру же ња ор га ни зо ва -
ли су про тест, ко јем се ода звао
со ли дан број ра та ра, а на ову
не по пу лар ну ме ру од лу чи ли су
се ка ко би скре ну ли па жњу над -
ле жних ин сти ту ци ја. С тог ску -
па упу ти ли су и до пи се на аде -
кват не адре се, а ка кво-та кво
охра бре ње је по зив на са ста нак
у Ми ни стар ство по љо при вре де
у пе так, 30. ав гу ста.

О то ме ће би ти ре чи у на -
ред ном бро ју „Пан чев ца”.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

НА РЕД НОГ ВИ КЕН ДА У БРЕ СТОВ ЦУ

Да ни по вр та ра, по но во

РА ДО ВИ НА ЈА БУЧ КОМ ПРИ О БА ЉУ

За еко ло шки Та миш

ОДР ЖАН ВЕ ЛИ КИ ФЕ СТИ ВАЛ РУ МУ НА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Истин ски спек такл про др мао До ло во

У то ку је по ста вља ње мо би ли -
ја ра, а тра ју и дру ги ра до ви на
та ми шком при о ба љу у Ја бу ци
у окви ру европ ског про јек та
„Еко Та миш – но ви ту ри стич -
ки про из вод”.

Пре ма ре чи ма пред сед ни ка
Са ве та Ме сне за јед ни це по ме -
ну тог пан че вач ког се ла Сло бо -
да на Или ћа, ова ин ве сти ци ја
ве ли ким де лом је фи нан си ра -
на кроз про грам пре ко гра нич -
не са рад ње из ме ђу Ру му ни је и

Ср би је под на зи вом INTERREG
IPA CBC, а у њој уче ству ју че -
ти ри ор га ни за ци је: по две из
Ср би је и из Ру му ни је.

С тим у ве зи По крет го ра на
и цен тар во лон те ра Пан че во,
као во де ћи парт нер у овом про -
јек ту, ор га ни зо вао је ди стри -
бу ци ју мо би ли ја ра по на се љи -
ма уз оба лу ре ке Та миш. Ње -
го ви чла но ви ових да на вред -
но ра де у око ли ни Ја бу ке и, у
са рад њи с Ме сном за јед ни цом,

по ста вља ју сто ло ве, клу пе, кан -
те, пу то ка зе, ин фо-та бле и мо -
сти ће.

– До сад смо по ста ви ли и де -
сет ком пле та сто ло ва с клу па -
ма. С дру ге стра не, пла ни ра мо
да на ред не не де ље са удру же -
њем „Еко Та миш” про чи сти мо
пут од цен тра се ла до из ле ти -
шта Ске ла – на во ди Илић.

У пла ну је да уско ро и гло -
гоњ ско при о ба ље бу де уре ђе но
на сли чан на чин.

Пе де сет де ве ти Ве ли ки фе -
сти вал фол кло ра Ру му на Вој -
во ди не – Ре пу бли ке Ср би је,
одр жан од сре де до пет ка, 21–
23. ав гу ста, у До ло ву, био је
пра ви спек такл. Тих да на мно -
ги су у не ве ри ци гле да ли им -
по зант ну би ну и па жљи во до
ду бо ко у ноћ слу ша ли тра ди -
ци о нал ну му зи ку на ших ис -
точ них су се да пре ко вр хун -
ског озву че ња. 

Ипак, нај ве ћа вред ност овог
до га ђа ја је пре ко хи ља ду љу ди
у пу бли ци и, мо жда нај ви ше,
из у зет на ат мос фе ра ко ја је у
сва ком тре нут ку пле ни ла.

По че ло је у сре ду, ка да су се
до ма ћи ни пред ста ви ли ина у -
гу рал ним про гра мом у ви ду на -
сту па ме шо ви те пе вач ке гру -
пе, фан фа ре КУД-а „Јон Кре -
ан ге”, фол кло ра ша и во кал не
ин тер пре та тор ке До ри не Чике.

Лу чи јан Да ни лов, из вр шни
ко ор ди на тор ор га ни за ци о ног
од бо ра фе сти ва ла, ис та као је
да су на тај на чин До лов ци же -
ле ли да по ка жу све што ра де у
обла сти очу ва ња кул ту ре и тра -
ди ци је, а што је спе ци фич но
за њи хо во ме сто.

– До би ли смо мно ге по хва -
ле, а нај ве ћа је број на пу бли -
ка. Ка да је о ор га ни за ци ји реч,
све смо од ра ди ли без ијед ног
спон зо ра из ре до ва при вред -
них су бје ка та, а за хвал ност ду -
гу је мо, пре све га, Гра ду Пан -
че ву и На ци о нал ном са ве ту Ру -
му на – ка же Да ни лов.

Ср це је пу но и Бог да ну Ан -
ку ци ћу, глав ном ини ци ја то ру
иде је да До ло во, на кон че тр -
де сет го ди на, по но во бу де до -
ма ћин ова ко ве ли ког до га ђа ја.

– Це ло се ло ста ло је иза фе -
сти ва ла, а ва жна по др шка до -
шла је и од гра до на чел ни ка,
ко ји је и отво рио фе сти вал. Јед -
но став но, сло жи ле су се коц -
ки це, па нас је чак и вре ме по -
слу жи ло. По ред оста лог, уго -
сти ли смо и при ја те ље из про -
фе си о нал ног ан сам бла „Ца ра
Вран ћи”, ко ји су до шли из ме -
ста уда ље ног 850 ки ло ме та ра,
а на ро чи то су се оду ше ви ли ис -
пра ћа јем у Ви на ри ји „Ста јић”
– на во ди Ан ку цић.

Они су пу бли ку по ди за ли на
но ге у пр ве две но ћи, као и го -
сти из Ре ши це. Том при ли ком
пред ста ви ло се и на де се ти не
уче сни ка – хо ро ви, пе ва чи, ор -
ке стри, а нај ви ше па жње при -
ву кле су фол клор не гру пе. Те -
шко је по бро ја ти уче сни ке, ко -
јих је би ло из свих вој во ђан -
ских сре ди на у ко ји ма Ру му ни
жи ве. На кра ју је при ре ђе но
га ла ве че, ка да је на кон још
два де се так так ми ча ра на сту -
пи ло и два на ест до са да шњих
ла у ре а та. За ве су на овај спек -
такл спу сти ла је до ма ћа фан -
фа ра „Глен фор ам ба са дор”.

Је дан од до ма ћих так ми ча ра
био је фру лаш Јо ван Ка та ли на
(50). Он је и ра ни је на фе сти ва -
лу на сту пао с фол клор ним гру -
па ма и ор ке стри ма, а до бро пам -
ти и онај од пре че тр де сет го -
ди на, ко ји је пр ви пре но шен у
бо ји. На су прот ње му, Ми ли ци
Ни ко лић (17), де вој ци из ме -
шо ви тог бра ка, ово је био де би.
Ку ри о зи тет је да је две пе сме
от пе ва ла на ма тер њем ру мун -
ском ко ји уоп ште не го во ри,
али је сво јим из во ђе њем за вре -
де ла по хва ле и апла у зе.

С једне од „Паприкијада”

У СВЕ ТЛУ ЖЕ ТВЕ НАЈ ВА ЖНИ ЈЕ УЉА РИ ЦЕ

СУН ЦО КРЕТ ПО СР НУО У СВА КОМ СМИ СЛУ

Издашан род је редак призор ове године
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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 AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

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

TSH – цена: 450 динара

ПАКЕТ 7 

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

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

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

ЛЕКАРСКА 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 

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

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

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)



ФИЈАТ стило, дизел, 1.9,
одличан, регистрован, вла-
сник, договор. 060/367-30-
41, 061/105-06-83. (381763)

ПУНТО класик, 2010, је-
дан власник, 92.000 км,
као нов, одржаван, 2.400
евра, 1.2, бензин. 063/839-
56-85. (281752)

ПРОДАЈЕМ ланчију Y,
2002. годиште, регистро-
ван до јуна 2020. 063/351-
837. (281822)

ПУНТО 1.2, бензинац, тро-
је врата, клима, врло до-
бар, 1.400 евра, договор.
064/386-47-08. (291948)

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs12 Петак, 30. август 2019.

ВОЗИЛА

ПОНУДА

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³

• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара

062/873-19-80; 064/503-30-11

ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци 12.800
Штаваљ коцка  13.800
Пљевља           12.600
Костолац            8.000
Ковин коцка       7.500
Сирови вреоци    8.000

063/893-89-87
065/893-89-87

ИСПОРУКА ОДМАХ

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
Испорука одмах.

063/101-11-47, 064/158-44-10

(3
/2

7
5

8
4

8
)

НА ПРОДАЈУ викендица у
Шумарку плац 12 ари. Це-
на 4.500. 063/864-10-47.
(281640)

КУЋА на продају у Ивано-
ву. 064/828-36-26,
062/415-359. (281376)

МИСА, 122 квм, две стам-
бене јединице, 7 ари,
39.000, договор. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (281743)

ПРОДАЈЕМ на јабучком
путу воћњак, 28 ари, са
викендицом, легализова-
но. Звати на тел. 063/763-
87-31. (181756)

КУЋА у Иванову, цена по
виђењу и договору. Тел.
069/251-59-99. (280707)

КУЋА, Качарево, 100 квм,
11 ари на продају, повољ-
но. 064/172-86-12. (282063)

НА ПРОДАЈУ плац на Ка-
раули. Тел. 062/198-13-88.
(282086)

ПОВОЉНО, кућа 127 квм,
Стрелиште, само 280
евра/ квадрат. 062/159-11-
23. 

КУЋА, 49 квм, колонија
Стрелиште, усељива, 2.5
ара, 32.000. 063/852-77-
72. (281322)

ПАНЧЕВО, центар, II, про-
дајем кућу – стан, 67 квм,
укњижена, власник.
061/295-40-40, 064/132-
36-63. (281418)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 53 квм,
на три ара плаца, 24.000
евра. 063/771-42-24. (282044)

КУПУЈЕМО обојене метале,
гвожђе, акумулаторе, веш-
машине, замрзиваче, теле-
визоре, долазимо одмах.
061/206-26-24. (282200)

ТЕСЛА, кућа 1/1 7,5 ари,
80 квм, 63.000. 062/158-
01-20, власник. (СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу у Илан-
џи, 125 квм, 27 ари плаца,
18.500 евра. 065/342-23-
91. (281913)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (282000)

КУПУЈЕМ полован наме-

штај, плинске боце, перје,

ТА пећи, бакар, гвожђе,

акумулаторе. 066/900-70-

04. (281967)

КУПУЈЕМ исправне и не-

исправне ТА пећи. Дола-

зак, исплата одмах.

061/641-30-36, 066/641-

30-36. (281981)

КУПУЈЕМО гвожђе, олово,

бакар, месинг, алумини-

јум, веш-машине, замрзи-

ваче, долазим. 061/321-

77-93. (282200)

КОМПЈУТЕР и две каљеве
пећи. 064/142-30-95. (282018)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе.
063/773-45-97. (282020)

ПРОДАЈЕМ фрижидер
камп плински, издајем стан
- нова Миса. 063/749-68-
07, 061/303-50-39. (282112)

ПРОДАЈЕМ половне веш-
машине. 064/979-07-19.
(282152)

ПРОДАЈЕМ нов бицикли
на струју, моторке на стру-
ју. 063/123-59-35. (282174)

ПРОДАЈЕМ нову покретну
машину за кокице.
064/004-52-30. (282176)

БАЛИРАНА детелина и
јагњићи на продају. Мића,
064/303-28-68. (282178)

ПРОДАЈЕМ стару циглу
велики и мали формат,
бибер цреп стари и нови,
стару грађу. 064/648-24-
62. (282180)

ЈУГО 45, 1990. годиште,
казан за маст 60 л, старин-
ски радио, плинске боце.
064/314-00-29. (282208)

ПРАСИЋЕ продајем, екс-
тра квалитета, 20 – 25 кг,
услужно клање. 066/367-
717. (282214)

ПРОДАЈЕМ замрзивач,
веш-машину, може замена
за ваше неисправно.
064/129-73-60. (282220)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (281483)

АМБАЛАЖА пива, вина,
co ca-co le, киселе воде, ра-
кијске флаше купујем.
061/142-23-69. (282015)

КУПУЈЕМ секундарну сиро-
вину, гвожђе, обојене ме-
тале, веш-машину, све
остало. 061/322-04-94. (282200)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, шпорете,
акумулаторе, каблове, ТА
пећи. 060/521-93-40. (282149)

КЛИО 1.2, 2001, троје вра-
та, у првој боји, регистро-
ван. 064/587-50-24.
(282207)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 70 до
1.300 евра. 062/193-36-05.
(282202)

ПРОДАЈЕМ гаражуи, Ко-
теж 1. Тел. 062/339-299.
(282215)

ПРОДАЈЕМ шест алпина
црвених јарића – женских,
без рогова. 065/688-86-30.
(281950)

ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет, ми-
кроталасна, комбиновани
фрижидер, судо-машина,
угаона гарнитура, трпеза-
ријски сто са осам столи-
ца, самачки кревет, тросед.
Тел. 063/861-82-66. (282878/р)

ПРОДАЈЕМ голф 6, 1.6,
ТДИ, дизел, 2012. годи-
ште. Тел. 065/406-36-08.
(282030)

МОТОР аутоматик 3, пот-
пуно исправан, трајно ре-
гистрован, 270 евра.
064/329-49-19. (282065)

КАМИОН премиум 420 Р,
2002, полуприколицу
slhwar zu mer носивост
26.750 кг. 063/103-04-33.
(282097)

НИСАМ алмера 1.5 ДЦИ,
2004, нерегистрован, вла-
сник, повољно.
Кл064/057-32-99,
060/031-35-57. (282124)

СИТРОЕН ksa ra pi ca so 2.0,
2002. годиште, у одличном
стању, сервисиран, реги-
строван до јуна 2020.
063/774-28-39. (281983)

ПРОДАЈЕМ веспу pi ag gio
PX 200, регистрован, у од-
личном стању, 1989. Тел.
060/034-63-34. (281971)

ПЕЖО 1.9 ХДИ, 2007. па-
норама, клима, регистро-
ван, власник, очуван.
063/837-71-79. (281979)

АДРИА 450 лукс камп-
приколица са тендом. По-
седујем папире, први вла-
сник. 066/408-84-26. (282150)

ПРОДАЈЕМ пежо 107,
стар седам година, 2.300
евра. Тел. 060/146-44-04.
(282014)

ПРОДАЈЕМ нисан алмеру
2.0 Д, 2000. годиште, први
власник, гаражиран, пер-
фектан. 060/613-10-41.
(282139)

ОПЕЛ мерива 1.3 Д, 2007,
фул опрема, регистрован.
061/713-10-11. (282139)

ЈУГО ин, 2006. годиште,
550 евра. 064/240-67-56.
(282169)

РЕНО меган 1.5 ДЦИ,
2014. годиште, тек реги-
строван, на продају.
061/280-20-35. (282178)

БМВ 320 Д, 2002, реги-
строван, власник.
061/267-72-30. (282189)

ПЕЖО 207, дизел, 2009,
регистрован, повољно.
061/267-72-30. (282189)

ПРОДАЈЕМ опел астру Г,
2007, 1.6, бензин.
066/525-41-00. (282198)

ШКОДА фабија, 1.4 ТДИ,
караван, 2004, 194.000,
2.000 евра. 062/251-669.
(282210)

ПОЛО 1.9, СДИ, 99, лиму-
зина, прва боја, мотор до-
бар. 064/587-50-24. (282207)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2010, пе-
тора врата, фул опрема,
астестиран плин. 064/130-
36-02. (282207)

ФОРД фокус 1.6, 2007. го-
диште, фул опрема, пето-
ра врата, на име. 064/587-
50-24. (282207)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катали-
затора, продаја делова, до-
лазим на адресу. 069/203-
00-44, 066/409-991. (282039)

ОТКУП возила, алата, гво-
жђа, остало, продаја дело-
ва, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/211-
59-15. (282039)

ПРОДАЈЕМ круњач-пре-
крупач, мешалицу за бе-
тон, ауто-приколицу пра-
вљену. 063/755-32-05.
(281961)

ПРОДАЈЕМ улазна врата.
013/310-432, 061/146-95-
74. (281977)

КОМОДА за ТВ, кауч са
сандуком назад, сиви кауч
са белом еко кожом, стил-
ски сточић за дневни бора-
вак. 064/439-40-62. (281997)

КАУЧ клик-клак,  фотеље
терасне, пластични сто,
столице, сунцобрани, те-
писи. 064/955-51-85. (282003)

ПРОДАЈЕМ камин тучани,
пећ каљева (струја), ТА
пећ 4.5 кв, сто за компју-
тер, сто мањи, багат ма-
шина. 063/183-25-11,
013/401-454. (281992)

ШЉИВА, крушка, бресква,
грожђе, дуња, јабука за
ракију, продајем. 063/898-
53-08. (282015)

ВЕШ-МАШИН „горење”,
судо-машина „мидеа”,
свака 5.000 динара.
013/251-41-08, 065/544-
79-79. (282026)

ПРОДАЈЕМ јариће, праси-
ће, козје млеко и сир.
061/277-87-99. (282032)

КОВАЧКА ватра 120 евра,
неонске лампе 600 дина-
ра. 069/213-97-37. (282033)

УЛАЗНА врата, храстова
собна врата четири кома-
да, 8 крила прозора.
063/752-44-20. (292038)

МОТО опрема, књиге,
плоче, дискови. 064/908-
02-67. (292048)

САМООТАПАЈУЋИ фри-
жидер са ледаром, ис-
правна, стање одлично.
069/417-41-20. (282053)

ФРИЖИДЕР ободин, 180
литара, полован, исправ-
на; делови витрине, сто-
чић. 343-251. (282068)

ПРОДАЈЕМ тросед, две фо-
теље, табуре. 066/372-217. 

ИЗУЗЕТНО квалитетне
бирк стазе на продају, вр-
ло повољно. 061/110-98-
10, 346-279. (282082)

ПРОДАЈЕМ уличну метал-
ну ограду дужине девет
метара; састоји се од мале
и велике капије, остало
сегменти ограде. 063/700-
44-89. (282085)

ПРОДАЈЕМ одличан гасни
котао va il lant од 28 кв, за
центрлано грејање и при-
прему санитарне воде. Ко-
тао се прикључује на дим-
њак. 063/700-44-89. (282085)

ПРОДАЈЕМ телевизор сам-
сунг и сточић, 4.000 дина-
ра. 066/181-314. (282099)
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844, 
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.

ПРОДАЈА

двоипособних и

троипособних станова

у новоградњи. Грејање

на гас. Горњи град.

063/215-844
(282027)

ТРОСТРАНО осветљен
стан, 54 квм, 31.000, про-
дајем или издајем.
066/354-204. (282016)

НОВОГРАДЊА, 60 квм, II
подно грејање, 750
евра/квадрат. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50. (282073)

ЦЕНТАР, сређен, двосо-
бан, 53 квм, ЦГ, 36.000.
(188), „Una Dal li”, 064/255-
87-50. (282073)

ПРОДАЈЕМО двособан
стан, 65 квм, на Котећу 2,
Панчево. 064/666-94-63.
(282023)

НОВА МИСА, једнособан,
27 квм, поткровље, наме-
штен, одмах усељив,
15.000 евра. 063/777-28-
66. (282047)

СТАН, дуплекс, 117 квм, у
близини „Авива”, код Пли-
наре. 063/159-99-62. (281490)

СОДАРА, 55, ТА, 23.000;
Миса, 28, ТА, 13.000; дво-
ришни, 34, ТА, 12.500.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(282064)

КУПУЈЕМ мању кућу, по-
жељно Мали рај. 064/475-
75-17. (281643)

КУПУЈЕМО кућу у Качаре-
ву. 064/369-47-02. (282220)

МИСА. 64 квм, 20.500;
Маргита 690 евра, 30 квм.
063/377-835. (280499)

ТРОСОБАН, трпезарија,
кухиња, терасе, IV, вла-
сник, договор. 013/331-
079, 063/770-45-55. (281063)

КОТЕЖ, 46 квм + 10, дво-
собан, тераса, 28.000; Те-
сла, 28.000 евра. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (282055)

ПРОДАЈЕМ озакоњен
стан, Миса, близу спорт-
ског центра. Тл. 063/111-
59-49. (281947)

ПРОДАЈЕМ трособан од-
мах усељив стан, преко
пута „Авива”. 064/700-13-
40. (282008)

ПРОДАЈЕМ у новоградњи
двоипособан 56 и 46 квм,
Патријарха Чарнојевића
6. 063/389-974. (282013)

МИСА, 133 квм, етажа,
трособна, двориште, гара-
жа, 51.000, договор. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (282055)

ПЛАЦ, грађевинско зе-
мљиште, нова Миса, 28
ари, могуће парцелисање.
061/267-72-30. (282189)

ВОЈЛОВИЦА, 74 квм, по-
моћне зграде, 83 квм, 5
ари, 38.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901. 

СТАРА МИСА, 46 квм +
гаража, 2.5 ари, добра,
26.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. 

СТАРА МИСА, старија ку-
ћа, 80 квм, 3,3 ара,
16.500. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (282141)

ДЕО куће, 50 квм, Стрели-
ште, укњижено, 22.000
евра. 064/952-19-80. (282216)

ЦЕНТАР, кућа – две стам-
бене јединице, 58.000.
Стара Миса, спратна, до-
говор. „Лајф”, 061/662-91-
48. (282134)

КУПУЈЕМ мању кућу у
Панчеву, до 15.000 евра.
Тел. 064/475-75-17. (281643)

ДВОРИШНА кућа, 80 квм,

1.5 ар, центар, 45.000. „Го-

ца”, 063/899-77-00. (282172)

МАРГИТА, старија кућа, 7

ари, хитно, 45.000. „Гоца”,

063/899-77-00. (282172)

ПРОДАЈЕМ плац 31 ар, 30

х 103, Преспанска улица.

064/131-42-02. (282211)

ПРОДАЈЕМ плац у Долову
од 13,7 ари, 300 метара
од школе и аутобуске ста-
нице, испред плаца је
трим стаза и игралиште.
013/275-35-53. (282074)

ШИРИ ЦЕНТАР, кућа 7
ари, договор. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50. (282073)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Омољице са локалом од
300 квм. 066/311-271. (281996)

ЈАБУКА: двособна, 64 квм,
4 ара плаца, чврста град-
ња, усељива, 19.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (282073)

ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова,
120 квм, 10 ари, 35.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (282123)

САЛАШ, 13 ари, Новосе-
љански, струја, амбар, ко-
чине, кућа, 31.000.
069/113-96-04. (282133)

СТАРЧЕВО, Шумице, 120
квм, 4 ара, 27.000, дого-
вор. (677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74. (282073)

ПРОДАЈЕМ плац 33 ара са
кућом за бизнис, Новосе-
љански пут 131. 064/276-
08-08. (282098)

ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова,
кућа 206 квм, 14,5 ари,
цена 37.000. 064/683-84-
27, 064/071-15-41. (281106/р)

ТЕРАСНА алуминијумска
ограда, 285 х 159 цм, са
прозорима, 350 евра, жен-
ски бицикли. Тел. 236-71-
50. (282116)

ПРОДАЈА или замена куће
у Мраморку. 069/255-70-
80. (281410)

КУЋА, Старчево, 1/1, лега-
лизована, подрум, помоћ-
ни објекти, 12 ари.
064/190-34-49. (282106)

ДВА ланца земље на Ново-
сељанском путу, код Крне-
те. 063/103-04-33, Тел/vi -
ber. (282097)

ВОЈЛОВИЦА, 130 квм, 4.2
ара, 28.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (282123)

КУЋА на продају, Бавани-
штански пут, 263/б.
069/151-31-41. (2819085)

ХЕКТАР земље, поред
асфалта, северна зона, ин-
фраструктура, само 17.000.
069/113-96-04. (282133)

СТАРИЈА кућа, 5 ари, ам-
буланта Горњи град, само
71.000. 069/113-96-04. (282133)

ПРОДАЈЕМ ограђену ба-
шту, воћњак у Банатском
Брестовцу. 064/409-6589.
(282077)

КУЋА на продају, плац 5,4
ара, Ул. Цара Душана 64.
Панчево. 064/119-65-63.
(282059)ПРОДАЈЕМ кућу, Иваново,

120 квм, 3.5 ара, Војво-
ђанска 71. 013/629-343,
062/173-31-23. (281450)

КУЋА, реновирана, при-
земна, одмах усељива, Јо-
вана Гавриловића 16-а.
062/434-181. (281506)

КУЋА у Новом Селу, јако
јефтино, 200 квм, 6 ари
плаца. 063/180-22-26. (281936)

КУЋА, Омољица, 130 квм
+ помоћни објекти, 8 ари
плаца, на продају, 35.000
евра са стварима.
065/200-54-94. 

КУЋА, бања Врујци, 60
квм, 6 ари, продајем/ме-
њам. 064/955-51-85. (282003)

ПРОДАЈЕ се самостална
кућа, 89 квм, у заједничком
дворишту. Усељива одмах,
могућност надоградње.
063/848-33-89. (282021)

ПРОДАЈЕМ воћњак 18
ари, Кудељарски насип.
Сређен и уређен. 063/472-
669. (282022)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 56
ари, градско грађевинско,
викендица, вода, струја.
064/280-60-53. (282027)

КУЋА, 180 квм + 3.5 ара,
Маргита, усељива, три
етаже. 013/664-228,
063/740-22-41. (282042)

ПРОДАЈЕМ плац 15 ари
на Новосељанском путу.
Тел. 064/222-87-56, Раде.
(282057)

ПЛАЦ 7 ари, Баванитшан-
ски пут, 22.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(282073)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
140 квм, центар Иланџе,
помоћни објекти, 16 ари.
064/075-23-67.  (281960)

КУЋА, две стамбене једи-
нице, 120 квм, помоћни
објекти, Цара Душана, 5
ари. 064/075-23-67. (281960)

ПРОДАЈЕМ плац нова Ми-
са, Шарпланинска улица,
грађевински. 065/220-61-
47. (281982)

ВИКЕНДИЦА у самом цен-
тру Дивчибара, одмах усе-
љива, продајем. 064/700-
13-40. (282009)
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СТАНОВИ

ПОНУДА

СЕЛИДБЕ

• Комплетна услуга транспорта • Монтажа и 

демонтажа намештаја • Професионални радници 

• Одвожење непотребних ствари

061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”

ИЗДАЈЕМ двособан, Ко-
теж 1, намештен, први
спрат, одличан. 063/372-
124. (282218)

ИЗДАЈЕМ собе са купати-
лом и ЦГ, нова Миса.
064/302-99-86. (282120)

КОД АВИВА издајем на-
мештену гарсоњеру, сам-
цу, 150 евра. 065/353-07-
57. (282104)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, Тесла. Тел.
062/111-96-18 (СМС)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,
самце, студенте, раднички
смештај. 063/502-211. (282101)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту. 063/762-22-
01, 064/315-18-39. (281962)

ПОВОЉНО изнајмљујем
празну гарсоњеру на Мар-
гити, на дужи временски
период. 060/635-08-87. (СМС)

ПОТРЕБАН мањи наме-
штен стан или гарсоњера
на Стрелишту. 061/600-01-
63 (СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Стрелишту, 38 квм, цен-
трално грејање, други
спрат. 064/241-45-14. (281371)

ИЗДАЈЕМ стан у Книћани-
новој улици 24-ц, Панче-
во, 25 квм, намештен, пре-
ко бувљака, 80 евра.
013/320-367. (282100)

КУПУЈЕМ мањи, може и
дворишни стан у Панчеву.
064/192-48-65. (282114)

КУПУЈЕМ стан трособан,
двособан, Котеж 1, Котеж
2, озбиљан кеш купац.
065/213-12-34, 011/319-
17-65. (282110)

КУПУЈЕМ једнособан-дво-
собан стан за реновирање,
исплата одмах. 064/206-
55-74. 

АГЕНЦИЈИ „Лајф”, по-
требни станови и куће за
купце на чекању. 061/662-
91-48, 062/191-75-35. (282134)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза ис-
плата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (282141)

СТРЕЛИШТЕ, 60 квм, дво-
пособан, хитно, ренови-
ран, 33.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (282172)

СТРОГИ ЦЕНТАР, двоипо-
собан, 66 квм, 58.000,
фиксно. 064/090-10-92.
(282175)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
новоградња, шири центар,
50 квм, 42.000. 063/801-
56-63. (282197)

ТЕСЛА, двособан, III, 57
квм, ТА, тераса, 36.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (282141)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
III, 55 квм, ЦГ, 28.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (282141)

ТЕСЛА, двособан, VII, 49
квм, ЦГ; 29.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-
30. (282141)

КУПИЛИ бисмо стан са
подрумом , три спаваће +
дневна соба, купатило са
кадом, приземље и пот-
кровље – не, Котеж 1 и 2,
Стрелиште, Тесла.
065/543-16-48. ((281641)

КУПУЈЕМ стан или мању
кућу, без посредника.
064/448-71-14, 064/130-
69-56. (281561)

КУПИЛИ бисмо стан са
подрумом , три спаваће +
дневна соба, купатило са
кадом, приземље и пот-
кровље на Котеж 1 и 2,
Стрелиште, Тесла.
065/543-16-48. ((281641)

КУПУЈЕМ дворишни стан у
Панчеву. 064/475-75-17.
(281643)

ПОТРЕБНИ станови на
свим локацијама, брза ис-
плата. Агенција „Нишић”,
064/206-55-74. 

КОТЕЖ 2, 78 квм, комплет

реновиран, ЦГ, двоипосо-

бан, V, 42.000. „Олимп”,

351-061, 064/234-36-01.

(282168)

КОТЕЖ 1, двособан, I, ЦГ,

40.000, договор. „Гоца”,

063/899-77-00. (282172)

ШИРИ ЦЕНТАР, 17 квм,
гарсоњера, IV, ЦГ, 12.500.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (282168)

КОТЕЖ 2, двособан, 56
квм, ВП, 32.000. (049),
„Мустанг”, 062/226-901.
(282159)

ЗЕЛЕНГОРА, 38 квм, јед-
ноипособан, IV, ТА, рено-
виран, 23.000. „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(282168)

ШИРИ ЦЕНТАР, 54 квм,
ВП, ЕГ, комплет ренови-
ран, 38.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (282168)

ТЕСЛА, 62 квм, без улага-
ња, VI, ЦГ, 40.000. (049),
„Мустанг”, 062/226-901.
(282159)

ПРОДАЈЕМ прелеп једно-
собан и двособан стан.
066/937-00-13. (282201)

ЗЕЛЕНГОРА, мањи двосо-
бан, трећи спрат, ренови-
ран, нове ствари, 30.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (282081)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
квм,  трећи спрат, ЦГ,
31.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(282081)

СТРЕЛИШТЕ, део куће, 65
квм, први спрат, укњиже-
но, 27.000. (677), „Ни-
шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (282081)

КОТЕЖ 1, двособан, 54
квм, ЦГ, високо приземље,
сређен,  35.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.  (282081)

ЗЕЛЕНГОРА, мањи двосо-
бан, ПВЦ, паркети, 23.000;
тип Станко, 32 квм,
21.000. „Лајф”, 061/662-
91-48. (282229)

НОВА МИСА, новоградња,
95 квм, трособни лукс ста-
нови, завршни радови у
току. Могућност кредита.
063/788-68-28. (282118)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 19
квм, VI, 16.500. (398),
„Кров”, 060>/683-10-64.
(282123)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка Зре-
њанина, власник. 061/382-
88-88. (282121)

ТЕСЛА, двособан, ренови-
ран, III, TA, 38.000, сређен
једноипосообан, договор.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(282134)

ТЕСЛА, комплетно сређен,
двоипособан, IV, ЦГ,
лифт, 48.000, договор.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(282134)

СТРОГИ центар, нов, 96
квм, II, 73.000, салонски
136 квм, 98.000.  „Лајф”,
061/662-91-48. (282134)

ПРОДАЈЕ се двособан
стан 60 квм, Котеж 1, Вр-
шачка улица. 060/613-10-
41. (282139)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
квм, ЦГ, IV, 28.000. (049),
„Мустанг”, 062/226-901.
(282159)

ЦЕНТАР, , 34 квм, IV, ЦГ,
22.000. „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (282168)
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Njegoševa 1a; 063/7430-370; 013/258-3040 

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ

И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА

ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним

заједницама

• Одржавање хигијене четири
пута месечно

• Деценијско искуство 
у пословима са 
стамбеним заједницама

• Наш тим брине за вас 24 сата

Панчево, Николе Тесле 9, 013/411-414, 065/344-75-95
(7/279775)

УПРАВЉАЊЕ

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88. (280269)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалет-
ни. 065/842-84-29,
063/842-84-29, 013/252-
03-86. (281929)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, сти-
ропор, бавалит фасаде,
бетонирање. 063/865-80-
49. (281975)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуе. Александар.
064/157-20-03. (282102)

МОЛЕРАЈ: глетовање, кре-
чење, фарбање столарије,
радијатора, лепљење тапе-
та. 064/174-0323,
062/790-881. (282004)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а, ИПТВ и анте-
на плус. 064/866-20-70.
(282007)

РАДИМ све физичке по-
слове, чистимо подруме,
таване, наш превоз.
064/144-37-65. (282115)

АЛУ ПВЦ столарија, ко-
марници, ролетне, венеци-
јанери, уграђујем, попра-
вљам. Замена гуртни.
064/181-25-00. (282125)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шења канализације, адап-
тације купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-71-
67. (282122)

СПУШТЕНИ плафони, зи-
дови, глетовање, кречење,
уградња ламината, прозо-
ра, врата. 062/816-33-84.
(282131)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством поставља
све врсте плочица - брзо,
квалитетно, повољно.
061/249-29-90. Данијел.
(280422)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каље-
вих пећи. 063/155-85-95.
(280711)

КОСИМ траву тримером,
воћњаке, дворишта, по-
вољно. Зоран, 061/683-67-
48, 064/438-12-46. (280925)

РАДИМО зидање, бетони-
рање, оправка старих, но-
вих кровова, разне фаса-
де. 013/664-491, 063/162-
53-89. (281475)

КОМБИ превоз робе, гра-
ђевинског материјала, се-
лидбе. Иван, 064/243-82-
85. (281672)

ШЉУНАК,  песак сејанац
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 064/664-85-
31, 013/342-338 (СМС)

ЗБОГ проширења посла
ZTR Foody потребни рад-
ници за рад у кухињи у
фабрици ЗФ. Кувар са ис-
куством, помоћни радник
са искуством, пица-мај-
стор и продавачице.
063/758-61-93. (282073)

ПОТРЕБНА радница за
шивење на индустријским
машинама, услови одлич-
ни. 064/981-77-65. (282093)

ПОТРЕБНА помоћна рад-
ница за паковање у шива-
ри. 064/062-22-79. (282093)

ПРИВАТНОЈ фирми по-
требан КВ електричар 8и
приправници. Тел.
062/847-00-95. (282111)

ПОТРЕБНА радница за
рад у трафици. 064/462-
12-61. (282098)

ПОТРЕБНА радница за
рад на Зеленој пијаци.
Тел. 063/194-18-94. (282228)

ПОТРЕБНО више радника
у припреми и на роштиљу
„Код Тому Лесковчанина”.
065/900-50-08. (282146)

ПОТРЕБНИ чувари за гра-
дилиште. 065/209-09-11.
(282132)

АУТО-ПЕРИОНИЦА Strong
wash, Цара Душана 74.
Потребан је радник са или
без искуства. 060/758-30-
03. (282126)

РЕСТОРАНУ „Банатски ку-
так”, потребан конобар-
ица, са или без искуства.
060/512-59-99, 064/988-
88-66. 

ПОТРЕБНА радница, Пан-
чево , продавница смрзну-
те хране „Фрости”.
060/362-43-60, 064/218-
83-45. (282140)

ПОТРЕБНА радница за
рад у прехрамбеној. Тел.
064/169-32-35. (282199)

ЕСТЕТИК студио „Перла”,
потребан масер-ка.
065/344-54-66. (282220)

ЈАБУКА, потребни радни-
ци за рад на роштиљу.
065/608-08-69, 069/262-
45-87. (282225)

ТРЕБАН момак или девој-
ка за разношење кафе на
бувљаку. 064/132-98-12.
(281963)

КАФИЋУ „Крузер” потреб-
ни конобари и конобари-
це. Плата 30.000 – 40.000.
064/136-00-27. (281970)

ПОТРЕБАН радник за или
без искуства, фирми
„Термогас ВМ” од, Радно
место – монтер централ-
ног грејања. 013/353-792.
(282130)

ПОТРЕБНА девојка за рад
у кафићу. Звати на
013/331-241. (ф)

ПОТРЕБНА продавачица
за рад у малопродајном
објекту пекаре. Потребан
помоћни радни и пекар у
пекари са или без иску-
ства. 063/606-330. (2821799

РЕСТОРАНУ хитзно по-
требне конобарице, од-
лични услови. Тел.
064/349-93-43. (282185)

ПОТРЕБНА радница у
прехрани са искуством.
062/493-580. (282186)

ФИРМА „Бео брод +” тра-
жи електро и ЦО 2 варио-
це и аутогене секаче.
064/160-32-34. (282)

ПОТРЕБАН млађи помоћ-
ни радник, стицање знања
аутолимарије и фарбрије.
066/908-66-58. (282043)

ФРИЗЕРСКОМ салону по-
требан мушко-женски ис-
кусан фризер. 064/329-49-
19. (282065)

САЛОНУ потребна мушко-
женска фризерка са иску-
ством. Услови одлични.
064/255-57-31. (282117)

ПОТРЕБНА жена за одр-
жавање салаша Ћуран; чи-
шћење дворишта, соба, ку-
хиње као и припрема хра-
не за раднике. Плата по
договору. Постоји могућ-
ност смештаја на салашу.
Позвати на телефон
066/886-65-74, Јелена (СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије. 063/666-755
(СМС)

PIZ ZE RI JI NEW YORK SLI -
CE потребни пица мајсто-
ри. Доћи лично или позва-
ти на 063/338-112. (281327)

WE I FERT дистрибуцији пи-
ћа потребни виљушкари-
сти и возачи Б и Ц катего-
рије.062/446-285. 

ПОТРЕБНИ вредни и одго-
ворни људи за оделу флаје-
ра. 064/241-45-14. (281371)

РЕСТОРАНУ „Трешњица”
потребан кувар са и без
искуства. 064/361-02-63.
(281386)

РЕСТОРАНУ ROYAL у
Авив парку, потребна ко-
нобар са искуством. Тел.
063/216-788. (281796)

ПОТРЕБАН возач Б кате-
горије за дистрибуцију
штампе. 069/867-72-06.
(281679)

ТРАЖИМ раднице за рад
на индустријским машина-
ма. 065/882-30-37. (281933)

ПОПОТРЕБНА радница у
радњи „Цеца 013”.
060/555-11-73. (281984)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза
у пијацу, преко пута три
школе. 060/351-03-56.
(1282067)

ИЗДАЈЕМ магацински 200
квм и више канцелариј-
ских простора. АЦ „Зве-
зда”, Стевана Шупљикца
88. 063/278-250. (282097)

ТАМИШ КАПИЈА, локали
за издавање 107 – 200 квм.
063/338-332. (281347)

ИЗДАЈЕМ магацински
простор. Тел. 069/703-
727. (281980)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (2819869

ЦЕНТАР, локали 30 и 40
квм или 70 квм, прометна
улица, договор. 063/808-
49-75. (282159)

ТЕСЛА, сређен локал, кли-
ма, аларм, укњижен, 41
квм, 29.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901. 

УЖИ ЦЕНТАР, Његошева
3, издајем леп локал 70
квм. 063/240-817. (282091)

ЈЕДНОСОБАН, намештен
стан, за издавање.
064/145-47-48, м 961/175-
00-15. (282181)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор 108 квм, са ЦГ, нова
Миса. 064/302-99-86. (282120)

ИЗДАЈЕМ локал, веома
прометна зона. 065/543-
21-41. (281995)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеле-
ној пијаци. 064/116-38-83.
(282167)

PIZ ZE RI JI NEW YORK SLI -
CE потребни piz za мајсто-
ри. Доћи лично или позва-
ти на 063/338-112. (281437)

ПОТРЕБНИ монтери-ин-
сталатери телекомуникаци-
оне опреме. Искуство није
неопхдоно. Позвати на
број: 069/302-73-00. (282227)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ два лока-
ла 170 квм – 70 квм на Ја-
бучком путу. Vi ber +4176
425 03 02. (281349)

ПРОДАЈЕМ локал на Зеле-
ној пијаци, одлична лока-
ција, 11.000 евра.
061/267-72-30. (282189)

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни стан, ТА, 80
евра, код Хотела Тамиш.
064/122-48-07. (282213)

ТЕСЛА, издајем двособан
стан, грејање термоакуму-
лационе пећи. 064/806-30-
71. (282221)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ ло-
кал од 39 квм, центар
Стрелишта. Тел. 064/267-
71-74. (281880)

АЛИБУНАР, ресторан из-
дајем, капацитета 500 го-
стију, разрађен, повољно.
065/543-79-57. (281870)

ПРОДАЈЕМ локал у цен-
тру, без улагања, квалите-
тан, 1/1, 39 квм. 064/217-
79-88. (280953)

КОТЕЖ 2, издјаем двосо-
бан стан, ЦГ, II спрат, усе-
љив одмах. 013/317-784,
066/317-784. Звати од 17
до 20 сати. (282203)

ИЗДАЈЕМ собу са ученицу,
студента стоматологије.
Услови одлични. 013/355-
537, 065/335-55-37. (282217)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм, -
Котеж 1, опремљен, ТА
грејање. 065/665-75-10.
(282129)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру ком-
плет реновирану, без на-
мештаја, у Самачком хо-
телу. 063/835-32-45. (281635)

ИЗДАЈЕМ стан, 55 квм,
Миса, близу Спортског цен-
тра. 063/111-59-49. (281947)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, Котеж 1, стан усељив
од октобра. 066/664-61-
12. (281949)

ИЗДАЈЕМ двособни нена-
мештен стан на Миси.
Стан усељив одмах.
063/862-08-58. (281950)

СТАН 45 квм, за издавање
на Миси, близу школе и
амбуланте. Намештен, но-
воградња. 063/808-07-06.
(281981)

СТРЕЛИШТЕ, анекс куће,
око 40 квм, посебан улаз,
празан. 060/343-76-09.
(281954)

ЦЕНТАР, намештен, ЦГ,
зграда, други спрат, соба,
кухиња, купатило.
064/992-91-61.- (282002)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан на Содари.
Контакт тел. 065/832-11-
70. (282011)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан на Тесли, 27
квм, грејање ТА пећ, депо-
зит обавезан. 069/477-72-
99, 060/339-04-67. (282017)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на новој Миси. 069/193.-
18-34. (282028)

ИЗДЈЕМ намештену собу
за ученике и студенте, Со-
дара. 064/439-40-89. (232035)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан са ЦГ, Тесла,
близина Авива. 064/341-
77-77. (282036)

ТЕСЛА, издајем празан
двособан стан. 061/208-
51-51. (282046)

ИЗДЈЕМ двособан стан на
Стрелишту, III спрат. Тел.
063/818-07-76. (282078)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
празан, са грејањем, Те-
сла, Стојана Новаковића
2. Контакт, 061/689-86-04.
(282092()

ИЗДАЈЕМ стан на Стрели-
шту, В. Влаховића бр. 15.
061/170-04-40. (282896)

СТУДЕНТИМА издајем на-
мештен стан, код Стомато-
лошког факултета.
063/864-07-97. (282184)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штенс тан у кући, Стрели-
ште, близу школе.
063/821-61-83. (282191)

ИЗДАЈЕМ стан, 52 квм,
Котеж 1, полунамештен са
свим новим стварима, це-
на 250 евра. 063/420-201.
(282196)
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ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи и за

роштиљем.

Плата 40.000, за 

раднице са искуством

+ пријава + топли об-

рок. Плата за раднице

без искуства 33.000 +

пријава + топли оброк.

Тел. 063/897-55-04. 
(6/280234)

Комби превоз робе
и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

ЦЕЂЕНИ

И МЛЕВЕНИ

ПАРАДАЈЗ
Зелена пијаца, поред
сирнице. Опет смо са
вама на истом месту. 
060/366-73-33,
064/176-20-26

Од 1. 9. 2019, примамо
и поруџбине за сирупе

више врста
– за пекмез.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник  РС” број  72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС

и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014,  83/18, 31/19 и

37/19-др.закон)   

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ  РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

катастарској парцели бр.629/13 КО Панчево, за

планирану  изградњу радионице са пратећим про-

сторијама, израђен од стране „West Project” DOO

из Београда, за  инвеститорa Град Панчево, путем

ЈКП „Грејање”.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

бити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и

610, у времену од 10  до13 сати у периоду трајања

јавне презентације од 7 дана, почев од 30. 08. 2019.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети  примедбе  на Нацрт урбанистичког пројекта,

за време трајања јавне презентације, у писаном

облику, Градској управи Града Панчева, Секрета-

ријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-ко-

муналне послове, путем писарнице Градске упра-

ве  Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4,

Панчево.  

Soulfood d.o.o. je jedan od vodećih distributera

pića, maloprodaje i veleprodaje na teritoriji Srbije.

Kvalitet ponude, profesionalnost usluge, pristu pa -

čne cene, neprekidno unapređivanje i razvijanje

poslovanja, kao i širenje linije asortimana i osvaja -

nje novih tržišta, bili su principi kojima smo se

rukovodili od samih početaka.

U cilju daljeg unapređenja poslovanja i jačanja

stručnog tima raspisujemo konkurs za radno mesto

u našem restoranu:

KUVAR M/Ž
Grad: Pančevo

Broj izvršilaca: 1

Opis posla:
– Pripremanje jela (kineska hrana, suši, evropska

hrana);

– Upravljanje kuhinjom i menadžerske sposobnosti;

– Briga o ispravnosti i roku trajanja namirnica;

– Trebovanje namirnica i skladištenje istih.

Uslovi:
– SSS/VS

– Radno iskustvo od 3 godine u ugostiteljstvu na

rukovodećim pozicijama;

– Odlično poznavanje azijske kuhinje;

– Odgovornost, posvećenost, timski rad;

– Poželjne posedovanje preporuka.

Profil kandidata:

– Dobar majstor, dobro organizovan, vredan, ure-

dan, spreman za saradnju sa kolegama.

Nudimo:
– Perspektivan posao sa mogućnošću napre-

dovanja;

– Redovnu i stimulativnu zaradu

BARMEN M/Ž
Mesto rada: Pančevo 

Opis posla:
– priprema  koktela i raznih napitaka;

–  briga o željama i potrebama gostiju;

– briga o čistoći opreme, inventara i prostora bara

Uslovi:
– poželjno poznavanje pića, raznovrsnih cocktaila i

rad u baru;

– visoka stepen  odgovornosti u obavljanju radnih

zadataka;

– spremnost na kontinuirano usvajanje novih zna -

nja i veština;

– usmerenost na kvalitetu rada i zadovoljstvo gostiju;

– poželjno iskustvo;

– poželjno znanje engleskog jezika

Nudimo:
– Stimulativnu zaradu;

– Angažovanje na duži vremenski period.

PICA MAJSTOR M/Ž
Grad: Pančevo

Broj izvršilaca: 1

Opis posla:
– Od zamesa do pripreme i pečenja konačnog

proizvoda, pica; 

– Briga o ispravnosti i roku trajanja namirnica;

– Trebovanje namirnica i skladištenje istih.

Uslovi:
– SSS/VS

– Radno iskustvo 

– Odgovornost, posvećenost, timski rad;

– Poželjne posedovanje preporuka.

Profil kandidata:

– Dobar majstor, dobro organizovan, vredan, ure-

dan I spreman za saradnju sa kolegama.

Nudimo:
– Perspektivan posao sa mogućnošću napredo vanja;

– Redovnu i stimulativnu zaradu

Kontakt:

mail adresa: marina.dodic@soulfood.co.rs 

broj mobilnog telefona: 060/700-82-40 

zvati od 8 do 16 sati radnim danom 

– Kontakt osoba Danijela

Основна школа „Мирослав Антић Мика”
Панчево

ОГЛАШАВА

ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА

1. За припремање и дистрибуцију
ђачке ужине у школској
2019/2020. години.

Оглас је отворен осам (8) дана, од дана објављи-

вања истог у недељнику „Панчевац”.

Уз понуду доставити:

– детаљан приказ производа са ценовником;

– извод из надлежног регистра;

– сертификат „HACCP” система;

– референтну листу образовних установа са

који ма је понуђач сарађивао;

– име лица овлашћеног за контакт.

Понуде се потребном документацијом доставити

на адресу: Основна школа „Мирослав Антић Мика”,

Панчево, Ул. Душана Петровића Шанета бр. 11.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 14. Закона о

процени 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 НИС а. д. Нови Сад из Новог Са-

да, Улица Народног фронта бр. 12 поднео је за-

хтев за одређивање обима и садржаја студије о

процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ

Реконструкција резервоара FB-0711 и FB-0714 у

оквиру комплекса НИС „Рафинерије нафте Панче-

во” на кп. бр. 3536 К.О. Војловица. 

Подаци и документација из захтева носиоца проје -

кта могу се добити на увид у просторијама По-

крајинског секретаријата за урбанизам и заштиту

животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Но-

ви Сад (приземље, канцеларија бр. 39)

Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана

објављивања овог обавештења, могу доставити

своје мишљење у писаној форми на адресу Секре-

таријата.

„HIPRA” d. o.o., Cara Dušana 17, Pančevo,

oglašava potrebu za zaposlenjem:

• Pomoćnih bravara

• Pomoćnih radnika
Prijave (radnu biografiju) ili informacije

slati na: office@hipra.rs

                                                                      

                                                            

За рад у фабрици потребно:

5 жена и 5 мушкараца
Јавити се у фабрику „Месопромет”, Панчево, Ул. Маке-

донска 179, радним даном у времену од 10 до 14 сати.

АУТО-СЕРВИСУ „КРТОЛА”
потребан

ВУЛКАНИЗЕР – са или без радног искуства
Контакт тел. 013/348-422, 013/251-61-43

или доћи лично, Јабучки пут 215, Панчево

DOO „MINESAL” из Панчева 

тражи мушкарце и жене за рад 
у производњи гајбица и палета.

013/373-488, 063/256-360

АУТО ЦЕНТАР ГРАОВАЦ
Тражи:

• контролор техничког прегледа – трећи или четврти степен стручне спреме

• аутомеханичар

• машински техничар (мотори  возила)

• саобраћајни техничар (друмска возила)

Једна година радног искуства                         Контакт: 063/851-18-03

STAR CITY EXPRESS DOO 

расписује конкурс за радно место 

1. ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

2. ПРАВНИ СЛУЖБЕНИК

УСЛОВИ – МИНИМУМ:

за позицију 1

– правни, економски факултет, саобраћајни, или

машински факултет – 1 извршилац

за позицију 2

– правни или економски факултет – 1 извршилац

CV слати на Star City express doo, Улица Светог

Саве 5, 26000 ПАНЧЕВО, или на email: starcitystar-

cevo@gmail.com

Контакт телефон 066/355-101

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац,
ризла, шут. 063/246-368.
(282161)

СЕЛИДБА, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (27961)

МАШИНСКИ ископ подру-
ма, темеља, канала, одвоз
шута са утоваром, рушења.
063/771-55-44. (281662)

ДУБИНСКО прање, тепиха,
намештаја, душека, ауто-
мобила. Наташа. 060/361-
47-41, 066/361-474,
013/361-474. (281707)

ПОПРАВЉАМО, уграђује-
мо ПВЦ, АЛУ и дрвену
столарију. Ролетне, сигур-
носна врата, комарници.
060/545-34-04. (281029)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (279238)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома по-
вољно. 064/280-26-15.
(278081) 

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (278081)  

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, венти-
ла, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-
89, Јовичин. (281990)

КЊИГОВОДСТВЕНА аген-
ција „Дечји свет 013”. Во-
ђење књига - услуге, услу-
ге 3.500 динара, вођење
књига – трговина, 6.000
динара. 060/153-19-61.
(282205)

МОЛЕРСКИ-ФАРБАРСКИ
радови, ламинат. 061/283-
66-41, 064/390-00-87,
064/317-10-05. (281939)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, ме-
шалице за бетон. 064/351-
11-73. (282006)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови: гипс, ламинат,
остали завршни радови.
064/145-99-09. (282193)

ТЕПИХ СЕРВИС, дубинско
прање тепиха, намештаја,
превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (282192)

МАШИНСКИ утовар шута
са превозом.  Рушење
објеката, чишћење терена.
063/246-368. (282162)

СЕЛИДБЕ, транспорт ком-
бијем и камионом, демон-
тажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за паковање.
064/047-55-55. (282141)

СЕРВИС телевизора, диги-
талних рисивера, монито-
ра, даљинских. „Плус”, Д.
Туцовића 28, 353-463,
063/877-38-21. (282138)

ЛИМАРСКИ радови, изра-
да, монтажа, кровопокри-
вачки радови,с анације,
преправке, кровови, хидро
и термоизолације. Најпо-
вољније. 066/543-69-16.
(282090)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све за-
весе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-
98, 013/351-498. (282095)

ПРЕВОЗ малим кипером,

до 2 кубика, шљунка, пе-

ска, сејанца и шута.

063/896-51-75. (282012)

БАЛТОКАД када, обнова

глазуре, пластифицирање,

28 година с вама, гаран-

ција. www.bal to kad.co.rs.

065/347-55-02, 011/288-

30-18. (и)

СЕРВИС антена, телевизо-

ра, ЦО 2 апарата, елек-

трика, ауто-електрика, ау-

то-кључева, контролне та-

бле, остало. 063/800-01-

96, Дејан. (281993)

ПРЕВОЗИМ кипером пе-
сак, шњунак, сејанац, од-
возим шут. 064/354-69-94.
(282062)

РАДИМО све физичке по-
слове, чистимо подруме,т
аване, наш превоз.
064/144-37-65. (282115)

МАСАЖА релакс, потпуно
уживање, тотално опушта-
ње вашег тела. Марија,
064/269-94-87. (281946)

ЧИШЋЕЊЕ олука, висин-
ски радови на крову.
065/535-24-56. (282060)

НЕГА старих болесних и
инвалидних лица.
063/868-04-51. (282058)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, замене, по-
правке,   одмах. 013/331-
657, 064/495-77-59. (282154)

ИЗРАДА, монтажа метал-
них конструкција, хала,
биндера, гаража, тенди,
кованих капија, ограда,
грађевинска лимарија.
064/068-10-85. (282119)

ЕЛЕКТРИЧАР, ради инста-
лације, бојлере, ТА пећи,
табле, индикаторе, шпоре-
те. 060/521-93-40. (2821499

МАТЕМАТИКА, статисти-
ка, физика, информатика,
могућност месечног пла-
ћања, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (281160)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима. Преводи. При-
према полагања свих ни-
воа знања. 061/656-04-04,
352-892. (282076)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством: квали-
тетно, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/153-
37-06. (282142()

КОШЕЊЕ травњака, воћ-
њака, плацева тримером.
064/932-52-86. (2820499

МЕЊАМ пелене, нега по-
кретних непокретних. Тел.
061/660-31-84. (282194)

ЧИСТИМО таване, подру-
ме, шут, радимо све посло-
ве. 061/322-04-94. (282200)
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На основу члана 6. Правилника о програму и начи-

ну полагања испита за обављање такси превоза

(„Службени лист Града Панчева”, број 23/19), Град-

ска управа Града Панчева –Секретаријат за урба-

низам, грађевинске, стамбено-комуналне послове

и саобраћај расписује 

ОГЛАС

ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА О ПОЗНАВАЊУ 

ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА И ПРОПИСА

КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ТАКСИ ПРЕВОЗ, ТОКОМ

2019. ГОДИНЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ПАНЧЕВА

Предмет огласа: Полагање испита о познавању те-

риторије Града Панчева и прописа којима се уре-

ђује такси превоз (у даљем тексту: испит).

Испит може полагати лице (кандидат), ако испуња-

ва следеће услове:

1. да има возачку дозволу „Б” категорије најмање 5

( пет) година;

2. да има звање возача моторног возила (ранији на-

зив: возача моторног возила, III степен стручне

спреме или КВ возач) или звање техничара друм-

ског саобраћаја (ранији назив: саобраћајни тех-

ничар) или звање возача специјалисте V степена

стручне спреме (ранији назив: ВКВ возач); 

3. Да има радно искуство на пословима возача мо-

торног возила од најмање 5 (пет) година.

Кандидат који има квалификациону картицу возача

или возачку дозволу са уписаним кодом „95” или

сертификат о стручној компетентности за обавља-

ње послова професионалног возача, сматра се да

испуњава услове из тачке 2. и 3. 

Полагање испита обавиће се у просторијама Град-

ске управе Града Панчева, у Малој сали Градске

управе Града Панчева, Трг краља Петра I број 2 - 4,

у термину :

• дана 27. 09. 2019. године у 9 сати

• дана 29. 11. 2019. године у 9 сати

• дана 27. 12. 2019. године у 9 сати

Пријава за полагање испита се подноси Градској

управи Града Панчева – Секретаријату за урбани-

зам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и

саобраћај (Одељењу за саобраћај), преко Градског

услужног центра, шалтер број 1 и 2 , у термину :

• за полагање 27. 09. 2019. године, пријава се под-

носи од 02. 09 2019. године до 13. 09. 2019. године

• за полагање 29. 11. 2019. године, пријава се под-

носи од 01. 11. 2019. године до 14.11. 2019. године

• за полагање 27. 12. 2019. године, пријава се под-

носи од 02.12. 2019. године до 13. 12. 2019. године

Комисија ће организовати полагање испита и ван

горе утврђених термина за полагање, уколико се

пријаве 3 или више кандидата, а термин полагања

ће одредити, у договору са кандидатима. 

Писана пријава кандидата за полагање испита

садржи:

1. име, очево име и презиме,

2. датум и место рођења;

3. јединствени матични број;

4. податке о пребивалишту;

5. податак о томе који пут полаже испит.

Уз пријаву кандидат прилаже :

1. фотокопију личне карте (ако је без чипа) или очи-

тану личну карту ( ако је са чипом);

2. фотокопију возачке дозволе „Б” категорије (коју

кандидат поседује најмање 5 ( пет) година; 

3. фотокопију дипломе или сертификата или друге

јавне исправе о стеченом образовању којим до-

казује да има звање возача моторног возила или

звање техничара друмског саобраћаја или звање

возача специјалисте V степена стручне спреме; 

4. фотокопију потврде издате од стране послодав-

ца, којом се доказује да кандидат има радно ис-

куство на пословима возача моторног возила од

најмање 5 (пет) година;

5. доказ о уплати трошкова за полагање испита ;

6. доказ о уплати градске административне таксе.

Кандидат који уз пријаву, приложи квалификациону

картицу возача или возачку дозволу са уписаним ко-

дом „95” или сертификат о стручној компетентности

за обављање послова професионалног возача, кан-

дидат није дужан да приложи доказе из тачке 3. и 4. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће раз-

матрати.

Литература за полагање испита може се преузети у

Градској управи Града Панчева – у Секретаријату

за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне

послове и саобраћај (Одељењу за саобраћај), III

спрат – канцеларија 308, након уредно поднете

пријаве за полагање испита. 

Информација о висини трошкова за полагање испи-

та, висини градске административне таксе и друге

релевантне информације могу се добити у Секре-

таријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-

муналне послове и саобраћај (Одељењу за саоб-

раћај) III спрат – канцеларија 308, контакт особа је

Јелена Недељковић, телефон: 308-781.

Тужна срца обавештавамо родбину и при-

јатеље да је 26. августа 2019, у 81. години,

преминуо наш драги

МИЛАН ЖЕБЕЉАН
(дипл. инж. проф.)

Ожалошћени: супруга ЈОВАНКА, син

МИЛАН, унуци ЧЕДОМИР, МИЛОШ

и АНТОНИЈЕ као и остала родбина

и пријатељи
(35/282034)

Наш вољени стриц и ујак

КОСТА АНЂЕЛКОВ
8. II 1932 – 22. VI II 2019.

преминуо је у Копру – Словенија.

Кремација обављена у Копру.

Заувек ће живети у нашим срцима.

Братанци КОВИЉКА, ЉИЉА и БАТА

и сестрићи МАКСА и ВЕЉА са породицама
(82/282143)

Напустила нас је наша драга

ЛУДМИЛА ВУЧКОВИЋ ЛУТКА
1. I 1929 – 24. VI II 2019.

Њена породица

(12/281964)

Последњи поздрав

драгој прији

ЛУДМИЛИ

ВУЧКОВИЋ

ЈЕЛИЦА

МИЈАНОВИЋ

(13/291964)

Последњи поздрав нашој баби

СТАНИМИРКИ ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ
1933–2019.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Почивај у миру.

Твоји: ДУДА, ДЕЈАН и БОЈАН са породицама

(46/282066)

23. августа 2019, у 90. години, преминуо је наш

супруг, отац, деда и прадеда

ВЕЛИЗАР ШУМАНАЦ
1929–2019.

Сахрана је обављена у суботу, 24. августа 2019.

године, на Новом гробљу.

Ожалошћени: супруга ДРАГАНА, син ЖЕЉКО,

снаја БРАНКА, унука ДАНИЈЕЛА и праунуци

НИНА и ВИДАК
(91/282157)

Драгом брату

ШУМАНАЦ

ВЕЛИЗАРУ

последњи поздрав од

брата СТАНИШЕ и

СВЕТЛАНЕ

(89/282156)

Последњи поздрав

драгом стрицу

ШУМАНАЦ

ВЕЛИЗАРУ

од породице

ВЕЛИЋ

(90/282156)

ЉУБИЦА ЖИВКОВИЋ
1939–2019.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Син НЕНАД, снаја БИЉАНА и унуци АЛЕКСА и ЈЕЛЕНА

(27/281994)

Заувек у срцу

ЉУБИЦА ЖИВКОВИЋ
1939–2019.

Твоји: БОЈАНА, ДРАГАН, МИЛАНА и ЖАРКО
(28/2819949

Последњи поздрав

СТАНИМИРКИ

ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ
1933–2019.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Ћерка БИЉАНА

са породицом

(84/282147)

ВЕЛИЗАР

ШУМАНАЦ

Стрицу Велизару по-

следњи поздрав од

братанице ЉИЉАНЕ

са породицом

(104/282206)

ЗАХВАЛНИЦА

Захваљујемо се особљу Геронтолошког центра,

Котеж 2, Панчево, за њихов хумани рад и стрпље-

ње које су пружили нашој бака Цани.

Хвала вам много.

Породица ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ

(60/282070)

ДРАГУТИН ЈЕЛИЋ
Време пролази, туга и жа -
лост остају.

Ћерка ДРАГАНА 
и унука ЕМИЛИЈА

(107(282226)

КОМПЈУТЕР сервис, по-
правка, инсталација нових
компоненти, одржавање,
брзо, повољно. 060/351-
03-54. (281666)

ПОТРЕБНА масерка за
опуштајућу релакс масажу.
061/298-96-69. (281186)

ЧАСОВИ хармонике – ко-
ла, трилери, песме. УЕУ
„Балкан” Панчево.
060/632-46-90. (281708)

ТРАЖИМ жену од 40 до
50 година, ради дружења,
само озбиљне нека се јаве.
Имам 60 година. 065/200-
54-94. (281957)

ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство Основне
школе „Мирослав Антић”
Панчево, на име Алексан-
дра Пешут. (281935)

МЛАДИЋ, 31 годину, же-
лим да упознам девојку за
озбиљну везу. 061/316-20-
97. (282024)

УПОЗНАО бих слбоодну
жену до 55 година, могућ
брак. 064/372-94-71. (282031)

ОЗБИЉАН, културан, уса-
мљен, тражи жену-девојку
за дружење. 066/548-36-
14. (282148)

ПОТРЕБНИ очевици сао-
браћајне несреће која се
догодила 18. јула 2019.
око 14.30, на раскрсници
Ул. 7. јула и Ул. Спољно-
старчевачке (црна мачка),
између путничког аута пе-
жоа и џипа тојота hi lux,
маскирна , да се јаве на
060/734-73-33. (282233)

СОКОБАЊА, апартмани,
собе, близу центра, Соко-
терме, ново. 061/636-08-
57, 063/768-32-68. (277629)

ПОВОЉНО летовање, Шу-
шањ, пун пансион са пре-
возом, септембар попуст.
064/193-15-92. (281864)

ИЗДАЈЕМ апартман, Грч-
ка, 73 квм, 1/7, интернет.
063/103-04-33 тел/vi ber.
(282097)
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После тешке болести, 25. августа 2019, преминуо је наш супруг,

отац, деда и прадеда

ИВАН ЂУКАНОВИЋ
1942–2019.

Ожалошћени: супруга РАДА, ћерке БОЖИЦА, ЗОКА и ДРАГАНА

са породицама

(49/282079)

Последњи поздрав драгом зету и течи

ИВАНУ ЂУКАНОВИЋУ

од породице ШМИГИЋ.

Остаћеш нам у лепом сећању.

(50/282079)

Тужна срца и с великим болом обавештавам родбину и

пријатеље, да је мој супруг преминуо, у 68. години

ПЕТАР МОШОРИНАЦ
1952–2019.

Сахрана је обављена 24. августа 2019, на Новом гробљу

у Панчеву.

Хвала за све.

Срешћемо се у следећем животу.

Твоја супруга СНЕЖАНА
(57/282084)

Драги тата, хвала ти за сву љубав, племенитост,

пожртвованост и поштење које си пренео на нас

ПЕТАР МОШОРИНАЦ
1952–2019.

Љубав и сећања никада не умиру.

Увек у срцима ћерке ЈАДРАНКЕ, зета ДРАГАНА,

унуке КАТАРИНЕ и унука НИКОЛЕ

(54/282084)

Био си велики Мајстор, а још већи човек

ПЕТАР МОШОРИНАЦ
1952–2019.

Никада те неће заборавити твој син СТЕВАН,

снаја МИЛАНА, унука АНЂЕЛА и унук ПАВЛЕ

(55/282084)

Вољени не умиру

ПЕТАР МОШОРИНАЦ

Заувек ћеш живети у нашим срцима и ми-

слима.

Сестра ВУКИЦА и зет ЉУБА

(56/282084)

Лепи наш

ПЕТАР МОШОРИНАЦ

Заувек ћеш бити наш симбол људства, поштења,

искрености, марљивости, доброте, и заувек ћеш

остати у нама.

Воле те твоје ЈАСМИНА и МИРЈАНА

(58/282084)

Последњи поздрав пријатељу

ПЕТРУ МОШОРИНЦУ

Породице БЕРИЋ, ВУЧИЧЕВИЋ и РАЈЧИЋ
(53/282084)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

ПЕТАР

МОШОРИНАЦ

од РАДЕ и БУБЕ

са децом

(34/282029)

Последњи поздрав нашем пријатељу

ПЕРИ МОШОРИНЦУ

Зрачио си добротом и племенитошћу...

Твоји пријатељи СТАНИШИЋИ и ВУЈОВИЋИ

(73/ф)

Последњи поздрав

куму

ПЕТРУ

МОШОРИНЦУ

од кумова ГОРАНА,

ДРАГАНЕ, АЛЕКСЕ

и ДУЊЕ

(78/282137)

Последњи поздрав

куму

ПЕТРУ

МОШОРИНЦУ

од кумова

МАРИЈАНЕ, 

ДРАГАНА, НАТАЛИЈЕ

и МАРКА
(79/282137)

Последњи поздрав

куму

ПЕТРУ

МОШОРИНЦУ

од кумова АЦЕ

и ЈЕЛЕНЕ

(80/282137)

Последњи поздрав

другу

ПЕТРУ

МОШОРИНЦУ

од другара с

а Мициног ћошка:

ВАСЕ, АЦЕ, РАДЕ,

СЛАВКА, ЈОВАНА,

ЂУРЕ, ДРАГАНА,

МИЛИВОЈА

и ИВИЦЕ

(81/282137)

Последњи поздрав бати

ПЕРИ

од бате БРАНИСЛАВА

и снајке РАДМИЛЕ
(99/282183)

Последњи поздрав нашој

МИЦИ

Остаје нам сећање на срећне године које смо провели заједно и љу-

бав према теби која никада неће престати.

Воле те: ЈАЦА, ЗОРА и СМИЉКА
(85/282151)

Последњи поздрав при-
јатељу

ПЕРИ
МОШОРИНЦУ

од прије АНКИЦЕ
(105/282209)

ПЕТРУ

МОШОРИНЦУ
Последњи поздрав Пери
од тетка ДЕСЕ са поро-
дицом

(106/282212)

Упокојио се наш добри кум. Увек ћемо га се се-

ћати

СИМА ВИРИЈЕВИЋ

СВЕТЛАНА и БОЖА МАРОШАН са децом
(61/282099)

Последњи поздрав вољеном

КУЦОРА ИШТВАНУ
1938–2019.

од његових најмилијих: супруга ИЛОНА, син

ИШТВАН, ћерка ЕРИКА, снаја ДРАГАНА, зет

ЈАНКО и унуци КРИСТИЈАН и ЕМИЛИЈА

(7/281945)

Последњи поздрав

КУЦОРА

ИШТВАНУ

од комшија

у Стевана

Шупљикца 89

(8/281946)
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300-820, 300-830

2. септембра се навршава двадесет година од

смрти моје мајке

АНГЕЛИНЕ БОШЊАК
1999–2019.

Мамика моја, волим те пуно и много недостајеш.

ВЕСНА, ДАРЈАН и АНДРЕЈА
(63/282103)

ВЕСЕЛКА ЦВЕТКОВСКА
1965–2018.

У суботу, 31. августа навршава се година

од смрти наше маме и супруге.

Нека те и тишини вечног мира прати на-

ша љубав јача од времена и заборава.

Супруг ЦВЕТАН, ћерка ЈЕЛЕНА

и син ГОРАН

(64/282105)

Годину дана како ни-

си са нама драга на-

ша

ВЕСО

Твоји: ПЕТАР, 

ЖЕЉКА, МИЛЕ,

ДРАГИЦА и ВЕЉКО

(65/282105)

4. септембра навршава се шест тужних година од смр-
ти нашег драгог

АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА
1937–2013.

Његови најмилији
(66/282107)

СЕЋАЊЕ

СЛАВИША

МИЛЕНТИЈЕВИЋ
2004–2019.

Успомена на тебе ни-

када не бледи.

Брат РАДИША

и снаја ЉУБИЦА
(43/282052)

СЕЋАЊЕ

СЛАВИША

МИЛЕНТИЈЕВИЋ
3. IX 2004 – 3. IX 2019.

Душо наша, пуно нам

недостајеш. Волимо те.

Твоји: ЉИЉАНА, САН-

ДРА, МАРКО и МИЛОШ
(68/282173)

СЕЋАЊЕ

СЛАВИША

МИЛЕНТИЈЕВИЋ
2004–2019.

Године пролазе, а ти и
даље живиш у нашим
срцима.

КАЋА, МИРА и ЉУБА
(69/282113)

СЕЋАЊЕ

СЛАВИША
МИЛЕНТИЈЕВИЋ

2004–2019.
Увек си у нашим мислима.

БРАНА и чика МИЛЕ
(70/282113)

Прошло је пет година

ДУШАН

ЧУБРИЋ

Чувамо те од забора-

ва у срцу и мислима.

Твоји најмилији: 

сестра ДУШАНКА,

сестрић МИЛАН

са породицом и

сестричина НАТАША

са породицом

(71/282128)

Прошло је дванаест

година

проф. СТАНКО

ГВОЗДЕНАЦ

Чувамо те од забора-

ва у срцу и мислима.

Твоји најмилији: 

супруга ДУШАНКА,

син МИОДРАГ

са породицом

и ћерка НАТАША

са породицом

(72/282128)

СЕЋАЊЕ

РАША
1961–2019.

Породице

БОДИРОГА

и ДАВИДОВИЋ

(47/282071)

РАШО

нека те анђели чувају. Ми

те чувамо од заборава.

Породица ВИДАКОВИЋ
(48/282072)

РАДОЈИЦА БОДИРОГА РАША

У недељу, 1. септембра, у 9.30, дајемо шестоме-

сечни помен.

Позивамо родбину и пријатеље да посетимо Ра-

шину хумку.

Брат СЛАВКО

(83/282145)

СЕЋАЊЕ

ЖИВА

МИЛУТИНОВ

Прошле су две годи-

не, али туга и бол не

пролазе. Недостајеш

нам.

Твоја екипа: ЛАЗА

са породицом, 

МИРОСЛАВ

са породицом, 

БАТА и БОЖАНА
(94/292165)

СЕЋАЊЕ
2006–2019.

МАРКО НИКОЛИЋ
Никад заборављен нити
прежаљен.

(97/282171)             Твој ЋАЛКО

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у

суботу 31. августа 2019, године на гробљу Котеж,

давати једногодишњи помен нашој драгој баки,

мајци и супрузи

ВУКОСАВИ КОВИЋ

Њени најмилији: 

породице КОВИЋ и ГАРГЕНТА
(103/282204)

Шестогодишњи помен

ЗОРАНУ РАДОНИЋУ
1961–2013.

Много ми недостајеш. Твоја мама
(98/282162)

СЕЋАЊЕ

БОСИЉКА АМИЏИЋ
2016–2019.

Успомене су увек ту, у нашим мислима.
Твоји најмилији

(101/282183)

ДЕНЧА

ДИМКОВСКИ
30. VI II 2009 – 30. VI II 2019.

У нашим срцима

увек си био и заувек

ћеш остати.

Супруга ВЕЛА, 

син ГОРАН

са породицом, 

ћерка МАРИЦА

са породицом

и унуци и унуке

(21/2919749

8. септембра 2019. су

две тужне године без

твог благог осмеха и

мудрих савета

проф. др ДУШАН

ЂОРЂЕВИЋ
1928–2017.

Много Те волимо и

тугујемо за тобом.

Ћерке ЈОВАНКА,

МАЈА и ВАЛЕРИЈА,

унучад ЛИДИЈА и

ДАМЈАН и зетови

(33/282026)

22. августа напустио нас је наш

ИВАН ПОПОВ
1953–2019.

С љубављу и поштовањем

Твоја породица
(86/282153)

Последњи поздрав пријатељу

ИВАНУ ПОПОВУ

Пријатељ СИНИША ВИШЊИЧКИ са породицом

(87/282159)

Последњи поздрав

вољеној мајци и нај-

већем пријатељу

ЈОВАНКИ

КОЧОБА
1947–2019.

од њене ћерке ТАЊЕ

(42/282051)

ИВАН

ЛУКИНИЋ

Последњи поздрав

драгом другу, брату и

куму од породице

АРАМБАШИЋ

(36/282037)

Последњи поздрав

ЉУБИЦИ

ЖИВКОВИЋ

од станара Стамбене

зграде, Улица М. П.

Аласа 21/14

(88/282155)

Отишао је још један
другар из гимназијске
генерације 1961/62.

СИМА

ВИРИЈЕВИЋ

Његови: СРЛЕ, БОДА,

ВЛАДА, КОКА, МИЛАН,

СТЕВА и БОЖА

(62/282099)
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7. септембра 2019. године навршава се по-

ла године откако ме је напустила моја во-

љена супруга

СЛАВИЦА МИЈАИЛОВИЋ

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће

се полугодишњи помен одржати у суботу,

31. августа 2019. године, у 11.30, на Новом

гробљу.

Супруг МИЛАН

(2/281694)

Шестомесечни помен нашој драгој тети

СЛАВИЦИ МИЈАИЛОВИЋ

Вољени никад не умиру све док живе они који

их се сећају.

Твоји: БРАНА, ЈЕЦА и МИЛЕ

(6/281943)

Шестомесечни помен
драгој сестри и заови

СЛАВИЦИ

МИЈАИЛОВИЋ
С поносом и поштовањем
чуваћемо успомену на
твоју доброту и ведрину.

Брат БАНЕ
и снаја СЛАВИЦА

(5/281943)

Навршава се шест

месеци мојој драгој

другарици

СЛАВИЦИ

Са тугом и болом

њена верна

другарица ЉИЉАНА

(3/281695)

СЕЋАЊЕ

ПЕТАР БОСИЋ
2007–2019.

Живиш кроз наша се-

ћања увек и заувек.

Супруга СТАНКА

и ћерка ВЕСНА

са породицом
(14/281966)

СЕЋАЊЕ

БРАНКО ЦВИЈАН

Већ две године ниси са нама, али и даље

живиш у нашим мислима и срцима.

Много нам недостајеш.

Воле те твоје: ДРАГАНА, МИЛЕНА

и ДРАГИЦА

(16/281969)

31. августа, у 11.30, да-
јемо годишњи помен
нашем оцу, брату и при-
јатељу, на омољичком
гробљу

ДРАГАНУ

ГАЈИЋУ
2. IX 2018 – 2. IX 2019.

Недостајеш много.
Најмилији

(25/281988)

30. августа навршава се петнаест година откада

није са нама наш драги отац и супруг

СВЕТОЗАР НИКИЋ
дипл. ветеринар

1928–2004–2019.

С љубављу његове БИЉАНА и ЗОРАНА

(29/281979)

ЈЕФТИЋ

ПАВА ЂУРА
1934–2018. 1932–2003.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на

вас.

Ваши најмилији

(30/282005)

1997–2019.

БРАНКО

ВУЈАШКОВИЋ
Остаћеш увек вољен и
никад незаборављен.

Твоји најмилији: 
супруга ЗОРА, син

ПЕРИЦА и ћерка
ДРАГАНА са породицом

(31/282010)

МИЛАН АРАМБАШИЋ
1928–1989.

27. августа 2019. навршава се тридесет година

откако није са нама.

Не постоји време које може да нас раздвоји.

С љубављу и живим сећањем, његове: супруга

ЈАЊА, ћерка МИЛОСАВА и унука АЛЕКСАНДРА

(32/282019)

Полугодишњи помен тетки

СЛАВИЦИ МИЈАИЛОВИЋ

од ЧАКИЈА, СНЕЖЕ, АНЕ и ВАСЕ
(37/282040)

10. септембра навршава
се десет година откако
си нас оставио

ПЕТАР

ЖИВАНОВИЋ
из Старчева

1933–2009.

Супруга ВУКОСАВА
са децом
(52(282083)

IN ME MO RI AM

Вољену и јединствену баку

ДЕСАНКУ ЋУРЧИЋ
рођ. Петровић

1964–2019.

чувају у својим срцима њени унуци: КАТАРИНА,

СТЕВАНКА, ДРАГОЉУБ и СЛОБОДАН

(41/282050)

IN ME MO RI AM
С’ најлепшим успоменама чувају вољене родитеље

КРАСАВЧИЋ ПРИМОЖИЋ
ДАРИНКУ и ПАВЛА МАРИЈУ и ИГНАЦИА
Рођ. Ћурчић Рођ. Ћурчић

1989–2019. 1997–2019. 2001–2019. 2007–2019.
Њихова деца:

Ћерка КАТАРИНА са својом породицом Ћерка СТЕВАНКА и син

(40/282050)
ДРАГОЉУБ са својим породицама

ДУШАН
РАИЧКОВИЋ

28. IX 1953 – 1. IX 2017.

Време пролази, али

бол је и даље иста.

Супруга СУЗАНА,

ћерке МИРНА

и ДАНИЕЛА

са породицама
(74/282135)

Прошле су две годи-

не од смрти

ДУШАНА

РАИЧКОВИЋА

Увек си са нама...

Породица

МИЛЕВСКИ

(75/282135)

5. септембра 2019. године навршава се тринаест

година откада није са нама наш драги тата и

деда

ВЕЛИМИР МИШИЋ ВЕЉА

Недостајеш нам.

Његови најмилији: син ЖИВОРАД, ћерка БОЈ-

КА и унуци ДУШАН, МИЛАН и МИЛУТИН

(95/282166)

ПОМЕН

ГОРАН

ДЕНЧИЋ
Љубав је превелика, бол
претешка, туга је вечна.
Сјај свећа и молитве наше
нека те прате кад не могу
да нам те врате.

Твоји: баба ЗОРА, 
сестра БРАНКА, зет

НИКОЛА и мала ГОРАНА
(76/282136)

СЕЋАЊЕ

ГОРАН ДЕНЧИЋ
1980–2016.

Прошле су три године испуњене тугом, болом и

сузама. Сваким даном нам све више недостајеш

јер био си наша љубав, нада и понос.

Док живимо бићеш у нашим срцима.

Воле те твоји АЛЕКСА, ИВАНА, мама и тата
(77/282136)

Две године откада ниси са нама

КАТИЦА КАРА

Неутешна твоја ћерка КЛОДИЈА са породицом

(100/282187)

ЗОРАН

ВУЈАНИЋ

ВУЈКЕ
2001–2019.

Увек ћеш остати у на-

шим срцима.

Мајка АНЂЕЛКА

и стриц СЛОБОДАН
(102/282193)
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30. августа навршава се четрнаест година откако ниси
са нама

РАДОЈКА ВУКИЋ
2005–2019.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Породица ВУКИЋ

(1/281689)

1. септембра навршава-
ју се три године од смр-
ти мог вољеног супруга

БОГДАН

ПЕТАР
2016–2019.

Вечно тугује супруга
МИНЕРВА

(4/281729)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

РАДОЈИЦА

СТОЈАДИНОВ

Пролазе године, а

твоја љубав и добро-

та остаће вечно.

Твоја ВЕРА с децом

(9/281953)

29. августа је две године од преране смрти нашег

сина и оца

РАДОША РАДОСАВЉЕВИЋА
из Старчева

2017–2019.

Рале, волео си да радиш и ствараш, али то беше
кратко.
Ожалошћени: ћерка ТАЊА, отац РАДОИЦА МИ-
ЋО, мајка СВЕТЛАНА, сестра РАДМИЛА и брат
УРОШ са породицом

(10/281955)

У суботу, 31. августа
2019. даваћемо шесто-
месечни помен нашој
вољеној мајци

САВКИ

РАТИЋ

Сећање на тебе чувају

твоји најмилији
(11/281956)

У недељу, 1. септем-

бра, у 11 сати, на Но-

вом гробљу, даваће-

мо четрдесетодневни

помен нашем драгом

МИХАЈЛУ

АЛЕКСИЋУ

Хвала ти за сву љубав

коју си нам дао.

Твоји: супруга

ЗОРИЦА, ћерка

ИВАНА

и син СТЕФАН

(15/281968)

РАДИЦА ЈАКОВЉЕВИЋ
1947–2019.

Заувек ће остати празнина у нашим срцима.

Четрдесетодневни помен је 3. септембра 2019,

на Новом гробљу.

Ожалошћени: син ДЕЈАН и ћерка ВЕСНА

са породицама
(18/281972)

РАДИЦА

ЈАКОВЉЕВИЋ

Заувек у нашим ср-

цима.

Брат СЛАВОМИР

с породицом

(17/281972)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МАРКО РАДОСАВАЦ
30. VI II 1999 – 30. VI II 2019.

Драги мој сине, двадесет година је од твог одла-

ска. Волим те више него што можеш и да зами-

слиш.

И исто толико патим.

Мама
(19/2901973)

Драги

МАРКО
1999–2019.

Радо те се сећају ЦАНЕ

и ЗОРКА
(20/281973)

Прошле су три године откако није са нама наша

МИЛЕНА ВИРИЈЕВИЋ
дипл. инж. Пољопривреде - агроекономист

30. VI II 2016 – 30. VI II 2019.

Време пролази, туга је иста. Сећања трају. Ту си,

ниси заборављена.

Породица

(22/281976)

Године пролазе, бол

и туга остају

МИЛЕНА

ВИРИЈЕВИЋ

Твоји: ПАВКОВИЋИ

и ДОБРАШИНОВИЋИ

(24/281987)

СЕЋАЊЕ

28. августа 2019, навршава се десет година од

смрти нашег драгог супруга и оца

МИЛИВОЈА ПЕШЕВСКОГ
2009–2019.

Са тугом и поносом чувају успомену на њега

Његови најмилији

(23/281979)

29. августа навршава се
деветнаест година отка-
ко ниси са нама

ЈАСМИНА

ИЛИЋ
1979–2000.

Туга за тобом је велика
а речи мало да искаже-
мо колико је живот с то-
бом био лепши.
Успомене на тебе оста-
ће заувек у нашим ср-
цима.

Твоји: сека, мама и тата

(26/281989)

СЕЋАЊЕ

ДРАГАН

БРКИЋ
4. IX 1997 – 4. IX 2019.

Успомену чувају

ћерке СВЕТЛАНА

и БРАНКИЦА, унук

УРОШ и зет ГОЈКО
(38/282041)

Прошло је четрдесет

дана од смрти нашег

кума

ДРАГАНА

ВУЛЕТИЋА

ВУЛЕТА

Куме, почивај у миру

и нека те анђели чу-

вају.

Кумови: ЗОРАН,

ЗЛАТКО, МИРКО

и ЈЕЛА АЛЕКСИЋ

(39/282045)

28. августа 2019. навршава
се четрдесетодневни помен

РАДИВОЈУ
СТОЈАНОВСКОМ

1954–2019.

Како време пролази брзо,
тако су бол, туга и жалост
све јачи.

Супруга ИЛИНА, ћерка
САНДРА и син

АЛЕКСАНДАР са породицом
(44/282056)

Једногодишњи помен

СТОЈНА КУЗМАНОВСКИ
17. XII 1939 – 2. IX 2018.

Увек ће бити у нашим срцима и мислима.
Њени најмилији

(45/282061)

Једанаестогодишњи по-
мен нашем

ДУШАНУ

БОЖИЋУ
2008–2019.

Све више нам недоста-
јеш.
Воле те твоји кумови:
СЛОБА, ЉИЉА, ИКА и
ОГИ

(51/282080)

Прошло је тужних пет година

МИЛАН МИРКОВИЋ

Недостајеш.

Воле те твоји: САША, ФИЛИП, 

МИЛИЦА, КАТАРИНА и ВЛАДИМИР

(59/282094)

Прошле су две године откако смо га пре-

рано изгубили

МИЛОШ ЈОВАНОВ
1994–2017.

У нашим је срцима и мислима вољен као и

увек што је био.

Заборав не постоји, само велика туга што

га више нема.

Тетке ЉУБИЦА, РУЖА и ДАНА

са породицама
(92/282163)

Сећање на доброг

супруга, оца и деду

ЈОВАНА

ПЕРИЋА
1999–2019.

Супруга ЈЕЛЕНА с

а децом и њиховим

породицама
(93/282164)

5. септембра навршавају се две тужне године от-

када није са нама наш вољени

МИЛАН СТОЈАКОВИЋ

Време пролази, а бол и туга за тобом остају

Вечно ћеш живети у срцима оних који те воле.

(96/282170)
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Не над Ман чов, 

арт-ме на џер

КЊИ ГА: Мо рам да при знам
да рет ко из два јам вре ме спе -
ци јал но за чи та ње. Углав ном
во лим да по гле дам не ки до -
ку мен та рац на „Ју тју бу” или
не ки под каст шоу. Јед на од
књи га ко је су ми оста ле у се -
ћа њу је су „Игре гла ди” Су зан
Ко линс. У ру ше ви на ма под -
руч ја не ка да по зна тог као Се -
вер на Аме ри ка на ла зи се по -
ста по ка лип тич на зе мља Па -
нем с бли ста вим гра дом Ка -
пи то лом, гра дом ко јем те же
сви ван ње га у бе гу из си ро -
ма штва и бе за ко ња. Нај бр жи
пут до спа са је пре ко су ро вог,
али и нај гле да ни јег ТВ ри ја -
ли ти ја „Игре гла ди” – на зва -
ног та ко јер оку пља два де сет
че ти ри кан ди да та, по два из
сва ког си ро ма шног ди стрик -
та, ко ји су ба че ни на не по -
зна то ме сто на лик џун гли и
је ди ни циљ сва ко ме од њих
је сте да оста не по след њи жи -
ви так ми чар. Ова књи га пред -
ста вља кри ти ку ко ли чи не на -
си ља ко јем смо кон стант но
из ло же ни и кла сних раз ли ка
у дру штву где се чо ве ков жи -
вот вред ну је на осно ву ма те -
ри јал них до ба ра. Оно што
при ча „Игре гла ди” те жи да
пре не се, је сте да кроз са о се -
ћа ње са око ли ном и дру штвом
мо же мо над ја ча ти по те зе екс -
трем ног на си ља и пат ње.
ФИЛМ ко ји бих пре по ру чио
у вре лим и на да све спа р ним
да ни ма је, по мом ми шље њу,

јед но од нај бо љих оства ре ња
ма ке дон ске ки не ма то гра фи -
је, на гра ђе но „Злат ном пал -
мом” у Ве не ци ји – „Пре ки -
ше”, ре ди те ља Мил ча Ман -
чев ског. Ова бал кан ска дра -
ма пра ти па ра лел но три при -
че ко ји ма је за јед нич ко то
што го во ре о тра гич ним љу -
ба ви ма. При ча ко ја је на ме -
не оста ви ла нај ја чи ути сак је
тре ћа, „Сли ке”, о по врат ку
успе шног фо то гра фа у ње го -
во род но се ло на кон го ди на
лу та ња по свет ским ра ти шти -
ма. Он за ти че дру га чи је ме -
сто, ко је је рат по де лио на на -
ци о нал ној осно ви. Та мо се су -
сре ће и са сво јом ста ром љу -
ба вљу и док он кре ће да по -
ку ша да ис пу ни обе ћа ње ко је
јој је дао, на хо ри зон ту се
ства ра олу ја (ки ша), а филм
се вра ћа на свој по че так. Дру -
ге две при че под јед на ко су
сна жне. На при мер, она о од -
бе глој ал бан ској де вој чи ци
ко ја спас про на ла зи у хри -
шћан ском ма на сти ру, у ће -
ли ји мо на ха ко ји се за ве то -
вао на ћу та ње. „Пре ки ше”
опи су је ви ше ве ков ни „вр тлог”
у ко јем се на ла зе бал кан ски
на ро ди.

Пре ки ше

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

Фе сти вал „Но ва” – 
од 8. до 19. ок то бра

Уче ству је ше сна ест
ау то ра

Не дав но је пот пи сан Спо ра зум
о са рад њи у обла сти кул ту ре и
стри па из ме ђу фран цу ских и
срп ских ин сти ту ци ја – Фран -
цу ског ин сти ту та у Ср би ји, Ме -
ђу на род ног цен тра за стрип и
илу стра ци ју, Гра да Пан че ва и
Аген ци је „Ко му ни кАрт”.

О овој те ми и пла но ви ма за
пред сто је ћи фе сти вал „Но ва”
го во ри ди рек тор ка Аген ци је
„Ко му ни кАрт” Мо ни ка Ху сар
То кин.
ПАН ЧЕ ВАЦ: Ко ли ко је ово
значај но за на шу зе мљу, град,
а по себ но аген ци ју „Ко му-
ни кАрт”?

МО НИ КА ХУ САР ТО КИН:
Ово је нај зна чај ни ји про грам
ко ји „Ко му ни кАрт” ре а ли зу је,
а сва ка ко је дан од ве о ма зна -
чај них за град Пан че во и Ср -
би ју. О зна ча ју за Ср би ју го во -
ри упра во и ста тус са мог спо -
ра зу ма – реч је о ме ђу др жав -
ном ак ту ко ји су пот пи са ла дво -
ји ца пред сед ни ка. Ода би ром
на ше аген ци је као до ма ћег
парт не ра за спро во ђе ње пр вог
ре зи ден ци јал ног про гра ма у
обла сти стри па из ме ђу Фран -
цу ске и Ср би је ука за на нам је
ве ли ка част од стра не Фран цу -
ског ин сти ту та за кул ту ру у Бе -
о гра ду. Ме ђу на род ни цен тар за
стрип у Ан гу ле му је свет ски
по зна та уста но ва, а њи хов фе -
сти вал нај зна чај ни ји у Евро пи.
Та ко ђе нам је ве о ма дра го што
је и Град Пан че во пре по знао
ва жност ове ини ци ја ти ве и
укљу чио се у по др шку про јек -
ту као парт нер на ко јег мо же -
мо да се осло ни мо у да љем
пла ни ра њу и ре а ли за ци ји ак -
тив но сти.

l Ка ко ће прак тич но из гле -
да ти ова са рад ња?

– По чет ком сле де ће го ди не
би ће рас пи сан пр ви кон курс за
до ма ће ау то ре, на ко јем ће
струч на ко ми си ја и парт не ри
из Ан гу ле ма ода бра ти пр вог ау -
то ра/ау тор ку ко ји/ко ја ће на
два ме се ца оти ћи на ред ног ле -
та у Фран цу ску, у Ан гу лем. Ода -
бра ни фран цу ски ау тор/ау тор -
ка бо ра ви ће ме сец да на у Пан -
че ву, и то у вре ме фе сти ва ла
„Но ва”, у окви ру ко јег ће има -
ти и сво ју из ло жбу. Иде ја је да
се оба уче сни ка ре зи ден ци јал -
ног про гра ма срет ну и раз ме -
не сво ја ис ку ства баш у Пан че -
ву.

l Про мо ци ја стри па у на -
шем гра ду ак тив но је по че ла у
окви ру фе сти ва ла „Но ва”, ко ји
та ко ђе ор га ни зу је ва ша аген -
ци ја. Ка ко сте до шли на иде ју
да се усме ри те на стрип?

– Стрип-сег мент фе сти ва ла
„Но ва” на стао је на тра ди ци ји

не ка да шњег фе сти ва ла „ГР РР!”,
ко ји је осно вао и во дио Са ша
Ра ке зић. Фе сти вал је убр зо
тран сфор ми сан у го ди шњи „ГР -
РР! Про грам”, ко ји се одр жа -
вао у га ле ри ји „Елек три ка”, да
би с га ше њем га ле ри је на ста -
вио да по сто ји са мо у об ли ку
ра ди о ни ца за мла де стрип-ау -
то ре ко је се јед ном ме сеч но
одр жа ва ју у Кул тур ном цен тру.
У ме ђу вре ме ну су се из Пан че -
ва од се ли ли мно ги ак тив ни кул -
тур ни рад ни ци ко ји су про мо -
ви са ли пре вас ход но стрип –
Вла да Па ли брк, Ми ле та Ми ја -
то вић и еки па љу ди оку пље на
око фе сти ва ла „Но во до ба”. Ка -
да смо осни ва ли „Но ву”, чи ни -
ло нам се да је нео п ход но на -
ста ви ти за по че те ак тив но сти
на том по љу и по зва ли смо Са -
шу Ра ке зи ћа да се при кљу чи
на шем ти му. Те пр ве го ди не,
2015, ор га ни зо ва ли смо скром -
ну из ло жбу ита ли јан ских стри -
по ва ин спи ри са них му зи ком
ко ју је при ре дио Ан дреа Пла -
ци. И на ред не го ди не стрип је
био пра те ћи сег мент фе сти ва -
ла, да би 2017. ве ли ком из ло -
жбом у част Озвал да Ка ван до -
ли ја, твор ца стри па „La Lineа”
(„Ли ни ја”), на ко јој је уче ство -
ва ло ви ше од сто ау то ра из це -
лог све та, стрип по стао фо кус
на шег фе сти вал ског про гра ма.
Про шле го ди не је на ша из ло -
жба „Европ ско на сле ђе у са -

вре ме ном ау тор ском стри пу и
илу стра ци ји” по др жа на и од
стра не Ми ни стар ства кул ту ре
и од По кра јин ског се кре та ри -
ја та за кул ту ру, што го во ри о
из у зет ном зна ча ју про гра ма,
по себ но ако има мо у ви ду да
нас је Ми ни стар ство ода бра ло
да том из ло жбом бу де мо део
зва нич ног про гра ма ко јим је
Ср би ја, као и мно ге европ ске
зе мље, обе ле жи ла Дан европ -
ског на сле ђа.

l Ко ли ко за пра во на ша зе -
мља има по тен ци ја ла у обла -
сти стри па?

– О то ме би мо жда нај бо ље
мо гли да го во ре стрип-ау то ри,
ко ји у Ср би ји ства ра ју у не баш
нај бо љим усло ви ма. Кад слу -
ша мо љу де ко ји до ла зе са стра -
не и упо зна ју на шу до ма ћу
стрип-сце ну, по пут Ан-Ло рен
Ви гу ру, ата шеа за кул ту ру
Фран цу ског ин сти ту та у Ср би -
ји, она има ве ли ки по тен ци -
јал. Оно што јој не до ста је је су
но вац и до бра про мо ци ја ван
Ср би је, ка ко би се што да ље и
што ви ше чу ло за до ма ће стрип-
ства ра о це. „Ко му ни кАрт” ће
на ред них го ди на на то ме ак -
тив но ра ди ти – већ по чет ком
на ред не го ди не про шло го ди -
шња из ло жба о европ ском на -
сле ђу, у окви ру ко је има де се -
так ра до ва до ма ћих и че тр де -
сет стра них ау то ра, го сто ва ће
у Срп ском кул тур ном цен тру у

Па ри зу, за хва љу ју ћи кон кур су
за из ла га ње на ком нас је ода -
бра ла ко ми си ја Ми ни стар ства
за кул ту ру. Та ко ђе, кроз ре зи -
ден ци јал ни стрип-про грам на -
ши ау то ри ће од ла зи ти на два
ме се ца у Ан гу лем, европ ски
цен тар стри па. Пла ни ра мо и
да ље умре жа ва ње, с парт не ри -
ма из још три европ ске зе мље.

l Шта пла ни ра те за сле де ћи
фе сти вал „Но ва”?

– Ово го ди шњи фе сти вал „Но -
ва” би ће одр жан од 8. до 19.
ок то бра, а из ло жбе ће би ти
отво ре не у Га ле ри ји Ми ло ра да
Ба те Ми ха и ло ви ћа. Пу бли ка ће
се упо зна ти с ра до ви ма ше сна -
ест ау то ра и ау тор ки с про сто -
ра бив ше Ју го сла ви је ко ји се
ба ве те мом иза зо ва са вре ме -
ног жи во та у њи хо вим са да -
шњим (ком шиј ским) др жа ва -
ма. Та ко ђе, из Фран цу ске нам
до ла зе ау то ри Тје ри Ги тар и
Мир ја на Ми слов, ко ји ће има -
ти по се бан сег мент из ло жбе
по све ћен њи хо вом ра ду. Из Ја -
па на нам сти же за ни мљив ан -
дер гра унд цр тач Ха ру ки чи, са
сво јим стри по ви ма у ко ји ма је
глав ни лик је дан де бе љу шка -
сти жу ти ма чак.

l Про шло го ди шња из ло жба
го сто ва ће на ред них да на и у
Зре ња ни ну?

– На пред лог Да ни це Про -
да но вић, уред ни це про гра ма у
Кул тур ном цен тру Бе о гра да и
јед ног од осни ва ча Бе о град ске
ин тер на ци о нал не не де ље ар -
хи тек ту ре, ко ја је ви де ла наш
ка та лог и ра до ве, зре ња нин ски
Кул тур ни цен тар нас је по звао
да го сту је мо код њих са овом
из ло жбом. Отва ра ње је за ка за -
но за 23. сеп тем бар и том до -
га ђа ју се по себ но ра ду јем.

l „Ко му ни кАрт” има још пла -
но ва у обла сти про мо ци је стри -
па. О ка квом је про јек ту реч?

– Аген ци ја „Ко му ни кАрт” ба -
ви се пре вас ход но од но си ма с
јав но шћу и ивент ме наџ мен -
том и јед на је од рет ких у Ср -
би ји спе ци ја ли зо ва на са мо за
кул тур не и умет нич ке кам па -
ње. С об зи ром на то да су на ше
услу ге ве о ма тра же не по след -
њих го ди на, ре ши ли смо да део
за ра ђе ног нов ца „вра ти мо” до -
ма ћој кул тур ној сце ни и на тај
на чин по мог не мо ви дљи вост
на ших ау то ра. До са да смо по -
ма га ли бес плат ном про мо ци -
јом про је ка та ко ји има ју ма ле
бу џе те, а ве ли ки умет нич ки
зна чај, али од сеп тем бра отва -
ра мо и вра та на шег по слов ног
про сто ра за умет ни ке. Пр ва из -
ло жба ко ју про ду ци ра мо из соп -
стве ног бу џе та би ће отво ре на
у на шем про сто ру, у Ули ци вој -
во де Жи во ји на Ми ши ћа 6 (у
па са жу), 4. сеп тем бра у 20 са -
ти. Реч је о из ло жби стри по ва
и цр те жа на шег су гра ђа ни на
Бо ри са Ста ни ћа, чи ји рад наш
тим не из мер но це ни.

Мир ја на Ма рић

Културни телекс
Те мат ски про грам
Че твр так, 29. ав густ, 17 са ти, ба шта До ма омла ди не: про мо -
ци ја Шко ле цр та ња.

Пе так, 30. ав густ, 19 са ти, Град ска би бли о те ка: књи жев но
дру же ње под на зи вом „По е ти ра ње” с Гор да ном Вла јић,
Грозда ном Лу чић Ла лић, Ја сми ном Ма ле ше вић и Бран ком
Се ла ко вић.

Из ло жбе
Че твр так, 29. ав густ, 20 са ти, Дом омла ди не: отва ра ње из -
ло жбе Удру же ња ли ков них умет ни ка Пан че ва „Ра до ви на
папиру”.

Му зи ка
Че твр так, 29. ав густ, 21 сат, ба шта До ма омла ди не: кон церт
бен до ва „The Filters”, „Sink”, „Random” и „Cardinal Point”.

Че твр так и пе так, 29. и 30. ав густ, 21 сат, пла то Кул тур ног
цен тра: Да ни пан че вач ког ро кен ро ла.

Пе так, 30. ав густ, 22 са та, ба шта До ма омла ди не: кон церт
бен до ва „Phase X” из Бер ли на и „Де ца ло ших му зи ча ра”.

Су бо та, 31. ав густ, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон -
церт пи ја ни сте Ма те ја Јо ва но ви ћа.

Су бо та, 31. ав густ, 22 са та, ба шта До ма омла ди не: кон цер ти
гру па РАМ ПА и „Irie FM”.

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: МО НИ КА ХУ САР ТО КИН, МЕ НА ЏЕР КА ЗА ОД НО СЕ С ЈАВ НО ШЋУ

ВЕЛИКИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ СТРИП-АУ ТО РА

ПО ЧЕ ЛИ „ДА НИ ДУ ХОВ НЕ МУ ЗИ КЕ”

Бес плат ни кон цер ти 
у пе так и су бо ту

На град ску сла ву, Ве ли ку
Го спо ји ну, у сре ду, 28. ав гу -
ста, у Све то у спен ском хра му
су све ча ним кон цер том Пан -
че вач ког срп ског цр кве ног
пе вач ког дру штва по че ли
ового ди шњи „Да ни ду хов не
му зи ке”.

Про грам се на ста вља у пе -
так, 30. ав гу ста, ка да ће на
тр гу ис пред На род ног му зе -
ја, у 20 са ти, на сту пи ти пе -
вач ка гру па „Стан ко Па у но -
вић НИ С–РНП”, Деч ји хор
Пан че вач ког срп ског цр кве -
ног пе вач ког дру штва, под -

мла дак овог хо ра, као и пр ви
са став.

Још је дан ве ли ки кон церт
ПСЦПД ће одр жа ти у су бо ту,
31. ав гу ста, у Све то у спен ском
хра му, у 20 са ти. Уз њих ће
на сту пи ти и Цр кве ни хор
„Сло во љуб ве” из Чач ка и Цр -
кве ни хор при Хра му Све тог
Ди ми три ја с Но вог Бе о гра да.

Умет нич ки ди рек тор фе сти -
ва ла је мр Ве ра Ца ри на, тех -
нич ку по др шку пру жа ју Кул -
тур ни цен тар Пан че ва и Дом
омла ди не, а улаз на све до га -
ђа је је бес пла тан. Д. К.

ИЗ ЛО ЖБА БО РИ СА СТА НИ ЋА

Ба нат, цр тан љу ба вљу
У про сто ру Аген ци је „Ко му ни -
кАрт” у Пан че ву (Вој во де Жи -
во ји на Ми ши ћа 6, у па са жу) у
сре ду, 4. сеп тем бра, у 20 са ти,
би ће отво ре на из ло жба стрип-
-ау то ра Бо ри са Ста ни ћа „Да ћа
и дру ги ра до ви”. „Да ћа” је
посве ће на ста ром Ба на ту, а ра -
ђе на је по мо ти ви ма при по вет -
ке Ми ле те Јак ши ћа, си нов ца
мно го по зна ти јег пе сни ка и
сли ка ра Ђу ре.

Ба нат је за Ста ни ћа ме сто
„лич не, ин тим не ми то ло ги је,
на ста ло ме ша њем пред ста ва из
при ча о пре ци ма с ма ми не стра -
не, Ба на ћа ни ма, се ћа њи ма на
од ра ста ње у Мар ги ти и ар хе -
тип ских ви зи ја из фил ма Са ше
Пе тро ви ћа ’Би ће ско ро про паст
све та’”, а о стри пу „Да ћа” ка же:

– Стрип је на стао из же ље
да ма те ри ја ли зу јем ове сло је -

ве све сти, а при по вет ка „Да -
ћа” Ми ле те Јак ши ћа, на шег
по ма ло за бо ра вље ног пи сца,
чи ји су је зик и по е ти ка бли -
ски мо јим, би ла је упра во осно -
ва за ко јом сам тра гао, бу ду ћи
да овај пут ни сам хтео сам да
пи шем сце на рио, већ да ура -
дим стрип пре ма не ком по -
сто је ћем на ра ти ву.

Бо рис Ста нић ће у сре ду
изло жи ти и сво је цр те же, али
и пр ви пут пред ста ви ти и 
сво је пе сме у штам па ном
форма ту.

Овај панчевачки аутор до
са да је об ја вио че ти ри стри -
па. За вр шио је сли кар ство, на -
кон че га се вра тио стри пу као
„сво јој пр вој љу ба ви”. Ње гов
„Атен тат”, гра фич ки ро ман у
ко ме при ка зу је Са ра јев ски
атен тат и по след ње да не

Гаври ла Прин ци па, пре две
го ди не је по зна ти бри тан ски
исто ри чар стри па Пол Гра вет

увр стио на го дишњу ли сту пе -
де сет нај бо љих стри по ва из
це лог све та.

Моника Хусар Токин
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НАШ ГОСТ: ЗО РАН ИЛИЋ, ПОТ ПРЕД СЕД НИК УДРУ ЖЕ ЊА РОК МУ ЗИ ЧА РА

СВИ СУ БИ ЛИ ГЛАД НИ РОК МУ ЗИ КЕ
Зо ран Илић (59) по чео је да
се ба ви му зи ком пре ви ше од
че тр де сет го ди на. Као ма ли
сви рао је ви о ли ну, али је бр зо
схва тио да је ги та ра ипак ин -
стру мент ко ји му ви ше од го -
ва ра. Она га је уве ла у свет
ро кен рол му зи ке и та љу бав
тра је до да на шњег да на. Је -
дан је од осни ва ча Удру же ња
рок му зи ча ра Пан че ва, ко је је
на ста ло 2013. го ди не, на 50-
го ди шњи цу ро кен ро ла у на -
шем гра ду.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко пам ти те пр -
ве да не ро кен рол му зи ке у Пан -
че ву?

ЗО РАН ИЛИЋ: Ја при па дам
сред њој ге не ра ци ји пан че вач -
ких рок му зи ча ра... Ро кен рол
се фор мал но по ја вио ше зде -
се тих го ди на, и у Евро пи и у
све ту, јер је 1963. го ди не иза -
шао ал бум „Битлса” „Love Me
Do”, ко ји се сма тра пре крет -
ни цом из ме ђу по па, џе за и би -
ба па, и ро кен рол му зи ке. И у
Пан че ву су те го ди не осно ва -
ни са ста ви ко ји су сви ра ли ро -
кен рол. Пр ва је би ла гру па
„Ха ски”, чи ји је фронт мен био
члан на шег удру же ња Ми ло -
рад Бог да но вић Пи ки ли. Дру -
гој ге не ра ци ји је, из ме ђу оста -
лих, при па дао и мој бенд „Фло -
ри јан ме се чар”, а он да су
дошли са ста ви као што су
„Кон тра бан да” и „На пред у
прошлост”. Ка сни је су се по -
ја ви ли но ви мла ди бен до ви, с
ко ји ма се ја да нас су сре ћем
пре ко шко ле „Ги тар та”.

l Да ли се се ћа те ка да сте се
„за ра зи ли” ро кен ро лом?

– То је би ло на мој три на е -
сти ро ђен дан, ка да сам на по -
клон до био пло че. Би ли су то
„Children of The Revolution”
„T. Rex-а” и „Sweet Papa John”
Џо ни ја Вин те ра. Сле де ће го -
ди не сам до био ал бум „Deep
Purple in Rock”. Све оста ло је
исто ри ја...

l Та да сте по че ли да сви ра -
те ро кен рол?

– Све је кре ну ло од ових бен -
до ва. Му зич ки сам на пре до вао
и у слу ша њу. Пра тио сам и бен -
до ве као што су „Nazaret”, „Led
Zeppelin”, али и аме рич ку рок
сце ну: „Allman Brothers”, „Gra-
teful Dead” и Френ ка За пу, а
ка сни је и про гре сив ну му зи ку,
от кри ва ју ћи „Pink Floyd” и „Jet-
hro Tull”.

l Да ли је ве ћи на мла дих та -
да слу ша ла рок?

– Ка сних се дам де се тих је до -
шло до пот пу не екс пло зи је рок
му зи ке, ка ко у Пан че ву, та ко и
у Ју го сла ви ји и све ту. Ро кен -
рол је био мејнстрим. Ме га -
бен до ви ко ји су та да на ста ли
сма тра ју се не чим нај бо љим
што су рок и поп кул ту ра мо -
гле да из не дре. У мо јој ге не ра -
ци ји ве ћи на је слу ша ла овај
му зич ки пра вац.

l Где се та да из ла зи ло?
– По сто ја ли су Џез клуб и

Дом омла ди не Пан че во. У До -
му су ор га ни зо ва не го ди шње
„Ги та ри ја де”. То су би ли до га -
ђа ји ко је смо сви ми му зи ча ри
че ка ли це ле го ди не да би смо
по ка за ли шта смо ра ди ли у
про те клом пе ри о ду. Би ло је
свир ки и у Ме сној за јед ни ци
Цен тар, као и у клу бу „Ра фи -
не рац”. Та да ни је би ло кла сич -
них ка фи ћа. Ка да смо из ла зи -
ли, во ле ли смо да се оку пља -
мо у ре сто ра ну „Парк” и ка -
сни је у „Ку пеу”, где смо че сто
и сви ра ли.

l Ко ји стра ни бенд сте пр -
ви слу ша ли ужи во? А ко ји
дома ћи?

– „Deep Purple”, ка да је про -
мо ви сао ал бум „Stormbringer”
1974. у ха ли „Пи о нир”. То је
био пра ви спек такл. Ску пљао
сам но вац за кар ту од ужи не и
ус пео да ску пим је да на ест хи -
ља да, а кар та је би ла петнaест.
Се стра ми је да ла оста так... Од
на ших бен до ва пр во сам слу -
шао „Би је ло дуг ме” на ста ди о -
ну ЈНА.

l Ко ји бен до ви су у то вре ме
сви ра ли у Пан че ву?

– Оно што се до га ђа ло на
глав ној сце ни бр зо је до ла зи ло
и ова мо. По сто ја ла су три ме -
ста ко ја су би ла до ма ћи ни еми -
нент ним ју го сло вен ским бен -
до ви ма. У Ха лу спор то ва су до -
ла зи ле ве ли ке гру пе, као што
су „Би је ло дуг ме”, „ЈУ гру па”,
па и „Смак”. У Тех нич кој шко -
ли сви ра ла је „Азра”, а на сту -
па ли су и мно ги бе о град ски
бен до ви. У чу ве ном Сту дент -
ском – сви на ши ло кал ни, а
ка сни је и ве о ма по зна ти са ста -
ви. Баш у овом про сто ру по чи -
ња ле су тур не је гру па ЕКВ,
„Филм”, „За бра ње но пу ше ње”,
„Елек трич ни ор га зам”... јер им
је ов де би ло згод но да се про -
ве ре пред пу бли ком. Сту дент -
ски је био увек пре пун, а мно -
ги си оста ја ли на по љу, јер ни је
би ло до вољ но ме ста за све ко -
ји су же ле ли да чу ју кон цер те. 

l Ре кло би се да је Пан че во
та да би ло ве о ма при влач но за
му зи ча ре?

– Ка за ћу са мо ово: док сам
на сту пао са сво јим бен дом,
оби ла зи ли смо бу квал но све
до мо ве кул ту ра по Вој во ди ни.
Има ли смо пот пи са не угoворе
са омла дин ским ор га ни за ци -
ја ма. И сад, ако у пе так на сту -
пи „Ри бља чор ба”, про да се
око пет сто ка ра та, а су тра дан
до ђе мо ми и про да се исти
број! Сви су би ли глад ни рок
му зи ке! Ни је би ло ва жно да
ли сви ра не ко по знат или не.
То ка ко је би ло од се дам де се -
тих до сре ди не осам де се тих,
ви ше се ни ка да ни је по но ви -
ло. По ме ни је по че так кра ја
ро кен рол му зи ке би ла тур не ја
гру пе U2 по Аме ри ци. Ка да је
ве ли ки но вац ушао у ро кен -
рол, на пра вљен је ве ли ки ком -
про мис с пу бли ком и кор по -
ра ци ја ма. Пу бли ка је по че ла
да вас пи та ва бен до ве шта да
сви ра ју, уме сто они њу шта да
слу ша. Та оштри ца је по че ла
да се ту пи. Је ди на све тла тач -
ка ко ја је и дан-да нас оп ста ла
је панк.

l У ко јим бен до ви ма сте ви
сви ра ли?

– Пр ви мој озби љан бенд је
био „Ин ме ди јас рес”. Ми смо
на пан че вач ким „Ги та ри ја да -
ма” три го ди не за ре дом осва -
ја ли пр во ме сто. Сви ра ли смо
про гре си ван рок. На сту па ли
смо че сто по се ли ма, на игран -
ка ма, и озбиљ ни је у Џез клу бу.
Из тог бен да на стао је „Фло ри -
јан ме се чар”, ко ји је кон цеп -
циј ски при па дао „но вом та ла -
су”. Би ли смо ве о ма до бри, сни -
ми ли смо и пло чу за ТВ Но ви

Сад, али због ло ше про дук ци је
ни сам до зво лио да се то об ја -
ви. Би ли смо го сти на тур не ји
са Сла ђа ном Ми ло ше вић, Да -
дом То пи ћем и „Идо ли ма”. Тра -
ја ли смо до 1984. го ди не, а он -
да су на ста ла ко ме ша ња у му -
зи ци. Ја сам оти шао у Аме ри -
ку по чет ком де ве де се тих, где
сам се ба вио при ват ним би зни -
сом.

l Ка ко је би ло јед ном бун -
тов ни ку да из ро кен ро ла пре ђе
у би зни сме не?

– Ка да сам кре нуо у вој ску,
би ла је слич на сце на као у фил -
му „Ко са”: ис пра ти ли су ме из
„Ку пеа”, а он да сам оти шао у
фри зер ски са лон да ми оши -
ша ју ду гу ко су. Био сам оча -
јан. Сви су ми сли ли да ћу се
вра ти ти за три да на. Ме ђу тим,

остао сам и до био знач ку при -
мер ног вој ни ка. Се не ка је ре -
као: „По штуј за кон да би био
сло бо дан”. Сла жем се с тим...
Пра ви ла у му зи ци при ме нио
сам у жи во ту и у Аме ри ци. Ма -
да, иа ко сам но сио оде ла,  ни -
ка да ни сам но сио ча ра пе, обу -
вао сам ци пе ле на бо се но ге,
то је био мој на чин бун та. Не -
где је мо ра ло да иза ђе.

l Вра ти ли сте се 2004. го ди -
не и на ста ви ли да се ба ви те
му зи ком?

– Од мах сам се по ве зао са
ста рим дру штвом и на стао је
„Зо-Зо клуб бенд”. Ни смо ра -
ди ли ау тор ску му зи ку. До бро
нам је ишло, има ли смо огро -
ман број на сту па. Ка да је 2013.
го ди не оформ ље но Удру же ње
рок му зи ча ра Пан че ва, ја сам
по чео да ра дим с де цом. Пред -
сед ни штво Удру же ња чи не То -
ма Ваг нер, Ми ло рад Илић, Ми -
ло рад Бог да но вић Пи ки ли, Буц -
ко Би рак и ја.

l Ко ли ко сте до са да има ли
по ла зни ка у шко ли „Ги тар та”?

– Би ло их је око три ста и тај
број мла дих ко ји је про шао
кроз шко лу пред ста вља ве лики
успех Удру же ња. Ме ђу њи ма
су не ки чла но ви са ста ва „Син -
дром”, РАМ ПА, па „Runaway”,

ко ји ће се са да по ја ви ти на „Да -
ни ма пан че вач ког ро кен ро ла”...
Код ме не је учио и Са ша Гам -
би ро жа.

l Ко ће све на сту пи ти на
„Да ни ма пан че вач ког ро кен -
ро ла”?

– У че твр так, 29. ав гу ста, на -
сту пи ће „Ми хај ло Гру јић &
Band”, „Син дром”, „Зној”, „Acu-
stik Moments”, MrKey (Де јан
Мр каљ), РАМ ПА и „Punc Band”.
У пе так ће сво ју му зи ку пред -
ста ви ти Ада Бр кић, се стре Ме -
са рош, а за тим са ста ви „Run-
аway”, „На пред у про шлост”,
„Су пер его” и „Blues Delivers”.

l Ко ли ко је ова ма ни фе ста -
ци ја зна чај на за вас?

– Зна чај но ми је, јер се це ле
го ди не ба вим ти ме. Иде ја је
би ла да не ка ко вра ти мо ро -
кен рол, да се на пра ви та не ка
кри тич на ма са ко ја ће има ти
зна чај.

l Ка ко вам се до па да пан че -
вач ка му зич ка сце на да нас?

– Оду ше вљен сам. У по след -
њих не ко ли ко го ди на она бу ја.
А мо рам да при знам да су за
то за слу жни и „Да ни пан че вач -
ког ро кен ро ла”, ко ји ма ло под -
се ћа ју на не ка да шње „Ги та ри -
ја де”. Сви до ђу да по ка жу сво -
ју му зи ку. Ту је и фе сти вал
„Moonwalk” ко ји ор га ни зу је Не -
да Ме са рош... Ја се та ко ђе тру -
дим да де ца ко ја по ха ђа ју шко -
лу ги та ре стал но не где го сту ју.

l Где је ро кен рол да нас?
– Ро кен рол је уме сто свет -

ског мејнстри ма по стао ин те -
лек ту ал ни мејнстрим. Мно ги
обра зо ва ни љу ди га слу ша ју
или се ба ве рок му зи ком или
блу зом. Ви ђао сам на ка на лу
„На ци о нал на ге о гра фи ја” ка ко
не ки вр хун ски фи зи чар при ча
о астро ном ским фе но ме ни ма
док се ди у сво јој га ра жи с бен -
дом ко ји та ко ђе чи не про фе -
со ри, углав ном сви но бе лов ци.
И сви ра ју ро кен рол. Че сто мла -
ди ма го во ри ма да је не ми ре ње
са ства ри ма ко је те окру жу ју
не кон форм но и те шко, али да
је то ис ку ство ка да идеш сво -
јим пу тем и не са кри ваш се
иза ту ђег ста ва – не за мен љи во. 

l Шта је за вас ро кен рол?
– Ро кен рол не ма ма те ри јал -

ну и со ци јал ну сте гу, већ бун -
тов нич ки ка рак тер. То је од по -
чет ка би ла иде ја у ње го вој осно -
ви. Тур бу лен ци је у све ту су ве -
ли ке, па ми слим да ће и бу -
дућ ност из не дри ти до бру ро -
кен рол му зи ку. Ми слим да су
на ша де ца бо ља од нас и да ће
она кре и ра ти бо љи свет. Ми
смо га до би ли на упра вља ње и
ни смо се баш про сла ви ли.

Мир ја на Ма рић

Иа ко је фонд за из град њу јед -
не од нај леп ших и нај у пе ча -
тљи ви јих гра ђе ви на у Пан че -
ву – Еван ге лич ке или Еван ге -
ли стич ке не мач ке цр кве осно -
ван још 1891. го ди не, зи да ње
овог зда ња по че ло је 1904. и
оно је ко нач но за вр ше но 1906.
го ди не.

Осни вач Еван ге ли стич ке
вер ске оп шти не у Пан че ву
био је Фри дрих Квер фелд,
гра ђе ви нар и пред у зи мач. У
но вем бру 1894. го ди не от ку -
пље на је ку ћа Ва се Ћур чи на
за 7.000 кру на и тај плац (у
да на шњој ули ци Ми те То па -
ло ви ћа) од ре ђен је за бу ду ће
ме сто град ње цр кве. У пу -
бли ка ци ји „Исто ри ја Еван -
ге ли стич ке цр кве не оп шти -
не АВ у Пан че ву” Г. Швал -
ма, ко ју је про шле го ди не
об ја вио Исто риј ски ар хив у
Пан че ву, на во ди се да ско ро

да ни је би ло по је дин ца ко ји
ни је дао до при нос за из град -
њу ове цр кве, без об зи ра на
ве ру и на ци ју. Мно га еван -
ге ли стич ка дру штва из дру -
гих др жа ва та ко ђе су фи нан -
сиј ски по ма га ла град њу. Пре -
ма по ме ну том из во ру, гра -
ђе вин ска ко ми си ја је рас пи -
са ла кон курс за план но ве
цр кве, а за нај бо љи је иза -

бран план „Лу тер” бу дим пе -
штан ских ар хи те ка та Ју лију -
са Па па и Фран ца Са бол ча.
На црт гра ђе вин ског пла ца
ура дио је град ски ин же њер
Ми ли вој Ма тић. Оп шти на је
за пред став ни ка ар хи те ка та
и кон трол ног гра ђе вин ског
и над зор ног са вет ни ка јед -
но гла сно иза бра ла Ау ре ла
Сел де ра, а Гра ђе вин ска ко -
ми си ја се 30. апри ла 1905.

од лу чи ла за гра ђе ви на ра и
пред у зи ма ча Ло рен ца Бал -
га ча, ко ји је био нај по вољ -
ни ји и нај при хва тљи ви ји. Уз
Ау ре ла Сел де ра за над зор -
ни ка је по ста вљен и Ми ли -
вој Ма тић. Ло ренц Бал гач је
25. мар та 1906. пре ми нуо,
али се град ња на ста ви ла под
над зо ром гра ђе ви на ра Кар -
ла Хе фу е ра.

Швалм на во ди да је за ли -
ве ње и ис по ру ку зво на од ре -
ђе на фир ма Фран ца Ту ри ја
из Бу дим пе ште и зво на су
сти гла по чет ком ју на 1906.
го ди не. Нај ве ће се зва ло „Ве -
ра” и на ње му је био нат пис
као и на ста рој бо го мо љи:
„Сви сте ви де ца Бож ја ве -
ром у Ису са Хри ста”. Дру го
зво но, сред ње ве ли чи не, зва -
ло се „Љу бав” и но си ло је
нат пис: „Ако је зи ке чо ве чи је
и ан ђе о ске го во рим, а љу бав

не мам, он да сам као зво но
ко је је чи или ким вал ко ји
зве чи”. Тре ће, нај ма ње, зва -
ло се „На да” и на ње му је пи -
са ло: „Бу ди те у на ди ра до -
сни, а у не во љи бу ди те тр пе -
љи ви, у мо ли тви бу ди те по -
сто ја ни”. Зво на су се пр ви
пут огла си ла 14. ју на 1906,
уз при су ство мно гих гра ђа на
раз ли чи тих ве ро и спо ве сти.

Цр ква је осве шта на 4. но -
вем бра 1906. го ди не, уз при -
су ство мно гих вер ни ка, зву -
ке ор гу ља и пе ва ње Лу те ро -
ве пе сме „Чврст град је Бог
наш”. Осно ва цр кве не гра -
ђе ви не је кр сто о бра зна. У
олтар ском про сто ру – на
олта ру је ком по зи ци ја Христа
Спа си те ља, уље на плат ну,
ди мен зи ја 242 x 120 цен ти -
ме та ра.

ИСТО РИ ЈА ЕВАН ГЕ ЛИЧ КЕ ЦР КВЕ

Зво на зва на „Љу бав”,
„Ве ра” и „На да”

Мислим да су наша
деца боља од нас и да
ће она креирати бољи
свет. Ми смо га
добили на управљање
и нисмо се баш
прославили.

Зоран Илић

Разгледница с почетка прошлог века
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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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

На пу ту сте да оства ри те ду го
же ље ни циљ и да се поп не те
на ле стви ци у по слов ној хи је -
рар хи ји. Па жљи во и оба зри -
во би рај те ко ме из но си те сво -
је ста во ве да вам се све не
оби је о гла ву.

На мно ге до га ђа је не ће те
мо ћи да ути че те, али од по -
ну ђе ног ис ко ри сти те оно за
шта ми сли те да је нај бо ље за
вас. Ле њост је ва ша ве ли ка
ма на, крај ње је вре ме да се
по кре не те.

По треб на вам је емо тив на
по др шка парт не ра или при ја -
те ља. На ве ли кој сте пре -
крет ни ци. Нов ча на си ту а ци ја
ни је сјај на. Не ме шај те осе -
ћа ња у по сло ве да не би сте
за па ли у не во ље.

По слов но вам жи вот иде уз -
ла зном пу та њом, али до га ђа -
ња у по ро ди ци вас успо ра ва -
ју. Не од би јај те из не над ни
пут, јер вам то мо же про ме -
ни ти жи вот на бо ље.

Нај бит ни је је да ове сед ми це
одр жи те по зи тив ност и ства -
ри ће се од ви ја ти бо ље од
пла ни ра ног. Има те ја сан циљ
ка ко ме иде те и ни шта вас
не ће по ко ле ба ти. Пре пре ке
схва ти те као иза зов.

По не кад се упла ши те од
могу ћег оства ре ња соп -
ствених же ља. Усред сре ди -
те се на оно што ствар но
жели те и кре ни те. Не мо гу ће
је са мо оно че га се са ми
одрек не мо.

Рас тр за ни сте из ме ђу од го -
вор но сти и лич них ам би ци ја.
По ста ви те ја сну гра ни цу и не
до зво ља вај те љу ди ма да вас
емо тив но ис ко ри шћа ва ју, по -
го то во ако има те не ко ше фов -
ско ме сто.

Бу ди те му дри и ис ко ри сти те
све по ну ђе не шан се да из ву -
че те мак си мал ну фи нан сиј -
ску до бит. Љу бав је у ва зду -
ху, али у њој мо же те да ужи -
ва те са мо ако сте и по слов но
ис пу ње ни.

Пре тр пи те кри ти ке ко је вам
упу ћу ју са рад ни ци или над -
ре ђе ни на по слу. Ни је све та -
ко цр но, до дај те ма ло бо је и
по зи тив но сти све му и лак ше
ће те пре бро ди ти пе ри од пред
со бом.

Ако има те суд ске спо ро ве,
они ће се за вр ши ти по вољ но
по вас. Оп те ре ће ни сте по -
сло ви ма, али сте и не за до -
вољ ни. Емо тив ни парт нер и
при ја тељ у јед ном је сте оно
што вам тре ба.

Ни сте баш у мо гућ но сти да
би ра те шта би сте ра ди ли, а
овог тре нут ка као да ни сте
спо соб ни да се по кре не те.
Дај те се би ма ло оду шка.
Про во ди те вре ме с парт не -
ром или при ја те љи ма.

Емо тив но сте рас тр за ни.
Про шлост се вра ћа у ваш жи -
вот, би ло да сте са ми, би ло
да сте у бра ку, али оно што
јед ном ни је ва ља ло, ве ро ват -
но не ће по но во. Ста ви те тач -
ку на то.

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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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.

Но жи ца
Не дав но је на ули ци про на -
ђе на ку ца му шког по ла, ста ра
око пет ме се ци, ко ја има упа -
лу плу ћа и пре лом, та ко да
ше па и ни је по жељ но да оста -
не на ули ци.

Ве те ри нар ка же да ће но га за ра сти, али да је овај пре слат -
ки пас не ће ко ри сти ти, јер је је ди ни лек опе ра ци ја, али не
зна се ко ли ко ће она ко шта ти. Но жи ца је са да мно го бо ље, а
ку ца ће до би ја ти ан ти би о ти ке још не ко ли ко да на, па је по -
жељ но да јој се на ђе не ко дво ри ште.

Све ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 063/738-21-01.

Бра ћа чу пав ци
Ове че ти ри ку це, ста ре око
ме сец да на, тра же удо ми -
те ље и од го вор не вла снике.
Оне се на ла зе у на се љу Ка -
ра у ла, у Ри бар ској улици,
ве о ма су ве се ле и живах не
и не пре ста но трчка ра ју.

Чу пав ци је ду са ми, а нео -
п ход но им је ма ло па жње
и стр пље ња око од ра ста ња
и на ви ка ва ња.

Кон такт-те ле фон: 063/329-384.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Је сте ли и ви не ка да, у мла до -
сти, ле то ва ли у Спли ту? Пам -
ти те ли и да ље пре ле пу Ри ву
ка ко се по но си то ку па у чи стом
ме ди те ран ском сун цу ба шка -
ре ћи се под др во ре ди ма пал -
ми? Ухва ти ли вас но стал ги ја
кад пре мо та те филм и вра ти те
се у та до бра ста ра вре ме на?

А мо же те ли да за ми сли те на
тој ис тој Ри ви, ле та го спод њег
две хи ља де де вет на е стог, не пре -
глед ну ко ло ну на сме ја не де це
и на по чет ку те ко ло не три за -
ста ве – три нај ве ћа др жав на
обе леж ја Хр ват ске, Бо сне и Хер -
це го ви не и Ср би је? Де ца свих
нас ко ји Сплит пам ти мо из не -
ких бо љих вре ме на да нас ули -
ца ма тог истог гра да хо да ју за -
гр ље на и на сме ја на, ле ту ју за -
јед но, игра ју се и так ми че...

И ни је то не ка но ва вест. Та -
ко је, ка да је о клин ци ма из Ср -
би је реч, сва ког ав гу ста, већ шест
го ди на. Бо сан ци су у тој при чи
де вет го ди на, а све је по че ло за -
хва љу ју ћи Спли ћа ни ну Здрав ку
Ма ри ћу, ко ји је пре два де сет
три го ди не у свом гра ду осно -
вао Спорт ске игре мла дих...

За ми слио је да то бу де так ми -
че ње на ме ње но свој де ци, без
об зи ра на то ко ли ко су на кло -
ње на спор ту, и оста вио им је
мо гућ ност да ода бе ру јед ну од
де сет ди сци пли на: шах, од бој -
ку, од бој ку на пе ску, те нис, сто -
ни те нис, атле ти ку, ко шар ку,
ру ко мет, ма ли фуд бал или игру
из ме ђу две ва тре.

На јед ном је пра ви лу та да
осам на е сто го ди шњи Ма рић по -
себ но ин си сти рао: по бе да на
Игра ма ни је при о ри тет, већ је
нај ва жни је уче ство ва ти, игра -
ти се и сте ћи што ви ше при ја -
те ља. Ова ко здра ва иде ја би ла
је про сто осу ђе на на успех.

Два де сет три го ди не про шле
су од тог да на, а Игре су да нас
нај ве ћа ма ни фе ста ци ја ама тер -
ског спор та у овом де лу Евро -
пе, ко ју је при знао Ме ђу на род -
ни олим пиј ски ко ми тет и кроз
ко ју је до са да про шло ви ше од
1,7 ми ли о на на ше де це. Не ке
од тих кли на ца гле да мо у по -
след њих де се так да на на свим
ТВ ка на ли ма, на свим пор та -

ли ма и у свим днев ним но ви -
на ма у ре ги о ну. Они и тре ба да
бу ду глав на вест, јер од њих и
те ка ко има мо шта да на у чимо!

Зла то и брон за за Пан чев це

Ме ђу при бли жно 1.000 уче сни -
ка ово го ди шњег су пер фи на ла
Спорт ских ига ра мла дих, ко ји
су бо ра ви ли у Спли ту од 16. до
22. ав гу ста, би ло је и око 300
чла но ва де ле га ци је „Ду нав оси -
гу ра ње” Спорт ских ига ра мла -
дих из Ср би је.

У тој про бра ној ску пи ни би -
ло је и на ших Пан че ва ца, а уз
њих је и ср цем, али и на ли цу

Коваче вић, са вет ник ми ни стра
про све те, на у ке и тех но ло шког
раз во ја Вла де Ре пу бли ке Ср -
би је, Жељ ко Та на ско вић, пред -

сед ник Са ве за за школ ски спорт
Ср би је, Лу ка Сен тан дреа, ди -
рек тор ком па ни је „Ко ка-Ко ла
Ср би ја” и мно ги дру ги.

ме ста, био и „Пан че вац”. За -
хва љу ју ћи од лич ном пла сма ну
на др жав ном фи на лу Ига ра у
Бе о гра ду, у Спли ту су нас пред -
ста вља ли ша хи сти Мар ко Ми -
ла но вић и Ми ли ца Ами џић,
од бој ка ши це на пе ску Ана Жи -
ва но вић и Јо ва на Мар ко вић из
ОК „Мла дост” из Омо љи це, као
и ма ли фуд ба ле ри из ОШ „До -
си теј Об ра до вић” из Омо љи це,
ко ји су се у Сплит пла си ра ли
за хва љу ју ћи по бе ди на Ма лим
олим пиј ским игра ма.

Нај бо љи ре зул тат у Спли ту
по сти гао је Мар ко Ми ла но вић,
ко ји је осво јио злат ну ме да љу.
Од бој ка ши ца ма и фуд ба ле ри -
ма из Омо љи це при па ла је
брон за, а ша хист ки ња Ми ли ца
Ами џић би ла је че твр та.

Прет пла ћен на успех

Злат ни Пан че вац Мар ко Ми -
ла но вић одав но се прет пла тио
на пр ва ме ста у ша ху, па ње гов
од ли чан пла сман у Спли ту ни -
је био из не на ђе ње.

Мар ко је, на и ме, ви ше стру -
ки пр вак Ср би је у свим ша хов -
ским ди сци пли на ма. До са да
је осво јио пре ко 300 пе ха ра и
ме да ља на так ми че њи ма из ша -
ха и сто ног те ни са. Ње го ву по -
ли цу с тро фе ји ма већ кра си јед -
но зла то с фи на ла Ига ра у Спли -
ту, осво је но пре две го ди не.

– Обо жа вам Сплит и Спорт -
ске игре мла дих. Уче ство вао
сам на пу но так ми че ња, али
ниг де ни је то ли ко по зи тив на

ат мос фе ра и та ко до бро дру -
же ње као на Игра ма. Пла сман
је ов де у дру гом пла ну, ва жно
је да се сви ле по дру жи мо и
до бро за ба вља мо. Жао ми је
што про шле го ди не ни сам мо -
гао да уче ству јем, али имао сам
оправ дан раз лог: баш у то вре -
ме так ми чио сам се на Европ -
ском пр вен ству као део ре пре -
зен та ци је Ср би је. На ме ра вам
и на ред них го ди на да уче ству -
јем на Игра ма, а сле де ће го ди -
не ћу се ве ро ват но так ми чи ти
у сто ном те ни су, ко ји је мој
дру ги оми ље ни спорт – ре као
је Мар ко за „Пан че вац” од мах
по сле так ми че ња.

До жи вља ји за не за бо рав

И ма ли фуд ба ле ри, уче ни ци
ОШ „До си теј Об ра до вић”, ко ји
у сеп тем бру по ла зе у че твр ти
раз ред, из Спли та но се нај леп -
ше успо ме не. С њи ма су на
Игра ма би ле и учи те љи це Дра -
га на Ко ка но вић и Љи ља на Ми -
ла ди но вић, ко је ка жу да је чи -
тав про грам дру же ња и так ми -
че ња у Спли ту био ве о ма ле по
и ква ли тет но осми шљен.

– На ша де ца су се, то ком бо -
рав ка у овом пре ле пом гра ду,
упо зна ла и дру жи ла с вр шња -
ци ма из Шап ца, Кур шу мли је,
Опо ва, Ту зле, Сла вон ског Бро -
да... Сте кли су но ве при ја те ље
и по зи тив на ис ку ства ко ја ће
пам ти ти чи та вог жи во та. По -
ред ужи ва ња у ку па њу, дру же -
њу и игри, уче ни ци су се и так -
ми чи ли у ма лом фуд ба лу са
еки па ма из Бо сне и Хер це го -
ви не и Хр ват ске. Утак ми це ни -
су би ле ни ма ло ла ке, би ло је
на пе то и не из ве сно, а ве ли ку
по др шку де ци су пру жи ли број -
ни на ви ја чи. Осво ји ли смо тре -
ће ме сто и у Омо љи цу се вра -
ти ли с брон за ном ме да љом. Ово
при зна ње ђа ци ма мно го зна чи,
али им слу жи и као мо ти ва ци -
ја да на ред не го ди не по но во
оду у Сплит ка ко би по но ви ли
див но ис ку ство и осво ји ли још
не ку ме да љу – ре кла нам је учи -
те љи ца Љи ља на Ми ла ди но вић.

Ва тро мет за крај

По ред то га што су по ка за ли
шта уме ју то ком два емо ци ја -
ма на би је на так ми чар ска да -
на, клин ци из Ср би је, Бо сне и
Хер це го ви не и Хр ват ске има -
ли су до вољ но вре ме на и да
ужи ва ју у мо ру, ку па њу, сун -
ча њу, оби ла ску пре ле пих сплит -
ских зна ме ни то сти или обли -
жњих остр ва.

Све ча на це ре мо ни ја за тва -
ра ња Ига ра при ре ђе на је у сре -
ду, 21. ав гу ста, ка да су на Ри ви
кон церт одр жа ле но во сад ске
„Фрај ле” и хр ват ска пе ва чи ца
Ми ја Дим шић, а на кон то га је
усле дио и спек та ку лар ни ва -
тро мет над мо рем. Ме ђу углед -
ним го сти ма на овој све ча но -
сти би ли су и Да вор Бо жи но -
вић, пот пред сед ник Вла де и
ми ни стар уну тра шњих по сло -
ва Ре пу бли ке Хр ват ске, Ива на
Јо ва но вић, пред сед ни ца „Ду -
нав оси гу ра ње” Спорт ских ига -
ра мла дих Ср би је, Ми лош

ОДР ЖА НО ФИ НА ЛЕ СПОРТ СКИХ ИГА РА МЛА ДИХ

КО СТЕК НЕ НАЈ ВИ ШЕ ПРИ ЈА ТЕ ЉА – ПО БЕД НИК!

Време је да почнемо да учимо од наше деце

Одбојкашице Ана Живановић и Јована Марковић

Златни Марко Милановић

Мали фудбалери из Омољице

„Панчевац” 
у Сплиту

Пише
Драгана Кожан
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ПАН ЧЕВ КА ПРЕД СЕД НИ ЦА ИГА РА У СР БИ ЈИ

На ша су гра ђан ка Ива на Јо ва но вић већ три го ди не је на че лу

„Ду нав оси гу ра ње” Спорт ских ига ра мла дих Ср би је. Она је за

„Пан че вац” из ја ви ла да је из у зет но за до вољ на ово го ди шњом

СИМ се зо ном и че сти та ла де ци из Ср би је не са -

мо на по стиг ну тим ус пе си ма већ и на ле пом

вас пи та њу и по што ва њу пра ви ла фер-пле ја

ко је су по ка за ла на свим ни во и ма так ми че ња.

– Упра во за хва љу ју ћи де ци на у чи ли

смо да смо за јед но ја чи. И са да, у

Спли ту, клин ци су на ма од ра сли ма

да ли при мер ка ко мо же мо за јед но и

ка ко тре ба во ле ти сво је и по што ва ти

ту ђе. Осме си и за гр ља ји ма ли ша на

са за ста ва ма свих зе ма ља на Ри ви,

њи хо ва енер ги ја и ути сци ко је су сви

по не ли из Спли та нај ве ћа су сна га

Ига ра. Че сти там свој де ци ко ја су уче -

ство ва ла на Игра ма. Ре зул тат је у дру -

гом пла ну: по бе ди ла је ча ро ли ја

нај леп ше спорт ске при че – ре кла је

Ива на Јо ва но вић.

МИ ЈА ТО ВИЋ: ВРЕ МЕ ЈЕ ЗА ШИ РЕ ЊЕ

Је дан од пр вих ам ба са до ра Ига ра, ко ји је уз ову ма ни фе ста -

ци ју већ ви ше од де це ни је, наш про сла вље ни фуд ба лер Пре -

драг Ми ја то вић, на це ре мо ни ји за тва ра ња Ига ра ни је крио

за до вољ ство због још јед не успе шне СИМ се зо не.

– Ве о ма сам по но сан на све што Здрав ко

Ма рић и ње гов тим ра де за мла де уче -

сни ке Спорт ских ига ра мла дих. Ове го -

ди не смо обо ри ли и је дан ре корд: чак

202.000 де це је уче ство ва ло на

Игра ма, што је за и ста не ве ро ва -

тан по да так. Сва ке го ди не сам

из не на ђен ко ли ко Спорт ске

игре мла дих на пре ду ју и ко ли -

ко је овај ре ги он по стао ма ли за

јед ну та кву ма ни фе ста ци ју, па је наш

циљ у пер спек ти ви да се Игре про ши ре

на бар још јед ну др жа ву – от крио је Ми -

ја то вић за „Пан че вац”.
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Пла ни нар ско-еко ло шки клуб
„Со ко” јед но је од не ко ли ко
удру же ња у Пан че ву и окру же -
њу ко ја на сто је да у нај то пли -
јем го ди шњем до бу што ви ше
вре ме на про ве ду у при ро ди.

Реч је о ни зу ак ци ја за све
уз ра сте, под на зи вом „Со ко
аван ту ра”, у ко је, по ред оби ла -
ска пла ни на и ре дов них ак тив -
но сти на ве штач кој сте ни, спа -
да и не ко ли ко од ла за ка на при -
род на пе ња ли шта, по пут Гор -
њач ке кли су ре, Вр шач ких пла -
ни на, Бор ског Сто ла...

Пла ни нар ско-еко ло шки клуб
„Со ко” је ове го ди не, као и ра -
ни је, при ре дио ви ше са др жа ја
за љу би те ље при ро де. Је дан од
нај ва жни јих, с об зи ром на то
да је реч о они ма на ко јим свет
оста је, ор га ни зо ван је по чет -
ком ав гу ста у Со ко ло вом гне -
зду на под руч ју Шу ма ди је.

У та мо шњој ди вљој при ро ди
де се так да на под ша то ри ма је
но ћи ло два де се так уче сни ка,
од че га пет на е сто ро де це – Ду -
ња и Ви шња Гру ба нов, Ми ли -
ца и Ди ми три је Ами џић, Ва ња
Га јан, Вук и Та ра Ров ча нин,
Ми хај ло Гве ро, Фи лип План -
до је вић, Пе тра и Ко ста Вуј ко,
Ми лан и Па вле Три фу но вић,
Ан дреа Јо ва но вић и Ми ли ца
Па ун ко вић.

Гре бен оштар као нож

О њи ма су се ста ра ли и под у -
ча ва ли их чла но ви клу ба и во -
ди чи Бо рис Гар ди но вач ки, Са -
ва Сте вић и Је ле на и Бра ни -
слав Ров ча нин, ко ји на во ди да
је ак це нат ак ци је био на то ме
да се деч ја па жња што ви ше
усме ри на ко ри сне ак тив но сти
у при ро ди.

– По ред че стих шет њи и ра -
да опре мом, учи ли смо их ка -
ко да пре по зна ју ле ко ви то би -
ље или да по мо ћу те ле ско па
по сма тра ју зве зде и пла не те.
При том, са вла да ли смо успон
на Остр ви цу, вул кан ску сте ну
ко ја до ми ни ра Шу ма ди јом. То
је је дан је од вр хо ва пла ни не
Руд ник, ко ји се ко ри сти се као
ал пи ни стич ки по ли гон. Пе ња -
ње је ор га ни зо ва но с ком плет -

ном опре мом, у шта спа да ју:
по јас, ка ци га, ви ја фе ра та сет...
За ни мљи во је да се на са мом
вр ху на ла зе оста ци сред њо ве -
ков ног гра да – ис ти че Ров ча -
нин.

Не што пре то га, кра јем ју ла,
ис ку сни ји пла ни на ри по хо ди -
ли су ис точ ну Ср би ју. И та мо
се но ћи ло под ша то ри ма, а оби -
ла же ни су но ви те ре ни. По ред
Ров ча ни на, у ак ци ји је уче ство -
вао и Иван Гру ји чић, ко ји ни је
крио фа сци ни ра ност кра јо ли -
ком.

– Асе но во ка ле је им по зант -
на сте на из над Зво нач ке ба ње
и ме сто где се гне зде су ри ор -
ло ви. Од лич но је за за гре ва ње,
па нам је то би ла пр ва тач ка,
на кон ко је је усле дио успон на
Гре бен пла ни ну. Тре ба обра ти -
ти па жњу на је дан део при вр -
ху ко ји је из у зет но екс по ни ран
и узак, па се зо ве и Нож и зах -
те ва опрез, због че га се не иде

по ло шем вре ме ну. Об и шли
смо и ма на стир По га но во на
ула ску у ка њон Јер ме, а по -
след њег да на на Ста рој пла ни -
ни кли су ру Ви со чи це и пе ћи -
ну Вла ди ки не пло че. Ту жно је
што је овај пре ле пи крај сла бо
на се љен, на ро чи то от кад не ра -
ди Зво нач ка ба ња – кон ста ту је
Гру ји чић.

Пла ни на ко ја др жи не бо

ПЕК „Со ко” при ре дио је и јед -
ну ви со ко гор ску ак ци ју, ка да
су се Пан чев ци пе ња ли пре ко
ви си не од 2.000 ме та ра, на Дур -
ми то ру, ко ји је сва ке го ди не у
ка лен да ру клу ба. Та мо су чла -
но ви Је ле на Бор ко вић, Ма ри -
на и Ми лан Гве ро и Је ле на и
Бра ни слав Ров ча нин та ко ђе
спа ва ли под ша то ри ма.

– Ова ту ра спа да у те же, па
су на не ко ли ко ме ста по ста -
вље не сај ле ра ди без бед но сти.
За ни мљив је гре бен ски пре лаз
од вр ха Тер зин бо газ пре ко Ве -
ли ког и Ма лог ме ђе да. По след -
њег да на об и шли смо ка њон
Су ши це, у са мом ср цу Дур ми -
то ра, као и Цр но је зе ро, јед но
од осам на ест лед нич ких је зе -
ра на „пла ни ни ко ја др жи не -
бо”, то јест на „со хи не бе ској”,
ка ко су је зва ли Вук Ка ра џић и
ве ли ки део та мо шњег на ро да.
На том пре див ном ме сту кре -
пи ли смо се бо ров ни ца ма, шум -
ским ја го да ма и ма ли на ма –
на во ди Ров ча нин.

Што се ти че про гра ма овог
клу ба у са мом Пан че ву, већ на -
ред ног ви кен да у Ба ру та ни
(при ја вљи ва ње је мо гу ће до че -
тврт ка, 29. ав гу ста) би ће ор га -
ни зо ван камп у окви ру ко јег
ће де ца спа ва ти под ша то рима,

а има ће при ли ке да на у че ка -
ко се по ста вља ша тор, ко ри сти
пла ни нар ска опре ма, па ли ва -
тра, пра ве чво ро ви, сна ла зи у

при ро ди. Би ће ор га ни зо ва на и
ма ла шко ла спорт ског пе ња ња
и ори јен та ци је у при ро ди, као
и еко ло шке ра ди о ни це. Камп
је на ме њен свим уз ра сти ма с

ци љем да се упо зна ју с пра ви -
ли ма бо рав ка у при ро ди и на у -
че пр ве ко ра ке за од ла зак на
озбиљ ни је ак ци је.

На овај на чин прак тич но ће
би ти отво ре ни ово го ди шњи „Да -
ни аван ту ре”, ко ји ће би ти одр -
жа ни 14. и 15. сеп тем бра.

Ј. Фи ли по вић

Са стој ци:
– бе ла ри ба (де ве ри ка, бо -
дор ка и слич на сит на ри ба),
– два дл сир ће та, два дл уља,
– би бер по же љи, две ка ши -
чи це со ли,
– ка ши чи ца биљ ног за чи на,
ло во ров лист, су ви пер шун,
цр ни и бе ли лук, ли мун.
При пре ма:
Пр во од стра ни те с ри бе пе -
ра ја и гла ву, а за тим ре ђај те
ри бу у под ма за ну шер пу та -
ко да пре кри је дно. На кон
то га по со ли те, до дај те ма ло
би бе ра и ма ло су вог биљ ног
за чи на, па по пр скај те уљем
и сир ће том. По сту пак по на -
вљај те док год има те са сто -
ја ка за при пре му.

Ста ви те шер пу на шпо рет
да про ври де се так ми ну та, а
за тим сма њи те тем пе ра ту ру
да се ри ба по ла ко крч ка. Оба -
ве зно по кло пи те шер пу и у
то ку ку ва ња је про др мај те
(ни ка ко не мој те ме ша ти).

Шер пу с ри бом (овог пу та
без по клоп ца) тре ба ста ви ти
у рер ну за гре ја ну на 160 сте -
пе ни и пе ћи још три де се так
ми ну та.

Овај ре цепт мо же те при -
пре ми ти та ко што ће те, уме -
сто у шер пу, ри бу и оста ле
са стој ке ре ђа ти у те гле. Ова -
ко при пре мље ну сар ди ну мо -
же те чу ва ти у фри жи де ру или
у шпај зу, да кле на су вом и
хлад ном ме сту.

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ 

СА УДИЦЕ

ДОМАЋА САРДИНА

Бодорка
Када прилазите води и све
време током лова будите ти-
хи, без много кретања и
трупкања. Врло је осетљива
на звучне вибрације и сум-
њиве сенке и тада брзо на-
пушта место јер је врло пла-
шљива и опрезна риба. Ипак,
не морате имати врхунски
прибор нити завидно знање
да бисте је ухватили.

Када тражите крупније бо-
дорке, потражите прво де-
лове воде где је дубина већа
од просека. Велике бодорке
воле депресије, јер су оне у
ствари места где се нагоми-
лава храна. Најбоље је пред-
вече, веома пажљиво, при-
ћи реци и потражити низо-
ве балончића које бодорке
остављају за собом у потра-
зи за храном, па на тим ме-
стима треба пецати.

Главни период пецања
крупних бодорки је од почет-
ка октобра до краја пецаро-
шке сезоне. Удице морају би-
ти такве да мамац на њима
делује природно. Хлеб је убе-
дљиво најбољи мамац за бо-
дорке. Није лоше прихрањи-
вати место пецања гњеченим
хлебом бар једном недељно.

У рано пролеће бодорка
агресивно узима храну и за
време мреста. Често се деша-
ва да скоро свака уловљена
бодорка има утробу пуну икре,
што значи да је у то доба го-
дине најактивнија, па је тада
риболовци масовно лове.

Бодорка је риба која тра-
жи стално прихрањивање. Без
прихране резултат улова би-
ће више плод случајности не-
го смишљеног риболова.

РИБОЛОВАЧКИ ПЛЕН

Сва ка ко нај ва жни ји део ри бо -
ло вач ке опре ме је ри бо лов ни
штап. Они се са да из ра ђу ју од
нај са вре ме ни јих ма те ри ја ла,
сва ко днев но се уса вр ша ва ју за
раз ли чи те тех ни ке пе ца ња, а
основ на по де ла шта по ва је на

оне за ла ки, сред њи и те шки
ри бо лов.

Шта по ви за ла ки ри бо лов су
пре те жно на ме ње ни за бе лу
ри бу. Обич но су ду жи не од три
до шест ме та ра, а нај ло ни ко -
ји су при клад ни за ову вр сту

шта по ва су про ме ра од 0,10 до
0,20 мм. Ова кви шта по ви се
нај че шће ко ри сте за пе ца ње на
пло вак.

Шта по ви за сред њи ри бо -
лов на ме ње ни су ло ву гра бљи -
ви ца (шту ка, смуђ, бу цов, клен)
и за лов круп ни је бе ле ри бе
(ба бу шка, де ве ри ка). Ду жи на
ових шта по ва је од 1,80 до че -
ти ри ме тра, а ду жи ну тре ба
би ра ти у за ви сно сти од те ре -
на на ком се пе ца. Тех ни ке
пе ца ња за ко је се овај штап
ко ри сти је су ва ра ли ча ре ње,
ду бин ски ри бо лов и ри бо лов
на пло вак. Нај лон ко ји се ко -
ри сти за ове шта по ве је од
0,25 до 0,30 мм.

Шта по ви за те шки ри бо лов
на ме ње ни су те шком ва ра ли -
ча ре њу и ло ву со ма, ша ра на,
аму ра. Кра ћи су од шта по ва за
сред њи и ла ки ри бо лов и обич -
но су ду жи не од 1,80 до 2,70 м.
Вр хо ви шта па за те шки ри бо -
лов не сме ју би ти та њи од три
ми ли ме тра. Нај ло ни ко ји се

ко ри сте за ове шта по ве су од
0,35 до 0,50 мм и де бљи.

Ду жи на шта па је углав ном
лич ни из бор ри бо лов ца. За пе -
ца ње из чам ца, ре ци мо, мно -
го су прак тич ни ји кра ћи шта -
по ви, а за ри бо лов ва ра ли ча -
ре њем пре те жно се ко ри сте
шта по ви ду жи не око три

метра. За фи ни ри бо лов
пловци ма упо тре бља ва ју се ду -
гач ки шта по ви – те ле ско пи,
ко ји се пре те жно ко ри сте на
такмиче њи ма.

Да кле, вре ме је за ак ци ју!
Сти же сеп тем бар, оми ље ни ме -
сец ри бо ло ва ца. Би стро!

А. Ж.

КА КО ОДА БРА ТИ ШТАП ЗА ПЕ ЦА ЊЕ

Ни риболовачког заната не ма без алата

Дурмитор, на путу ка Терзином богазу

Дечји камп „Соколово гнездо”

Детаљ са успона на Острвицу

ЛЕТ ЊЕ АК ТИВ НО СТИ ПЛА НИ НАР СКО-ЕКО ЛО ШКОГ КЛУ БА „СО КО”

У ЗНА КУ АВАН ТУ РЕ У ПРЕ ЛЕ ПОЈ, 
АЛИ ДИ ВЉОЈ ПРИ РО ДИ

ЛЕТ ЊЕ АК ТИВ НО СТИ ПЛА НИ НАР СКО-ЕКО ЛО ШКОГ КЛУ БА „СО КО”

У ЗНА КУ АВАН ТУ РЕ У ПРЕ ЛЕ ПОЈ, 
АЛИ ДИ ВЉОЈ ПРИ РО ДИ



Так ми ча ри Три а тлон клу ба
Та миш у не де љу, 25. ав гу ста,
на сту пи ли су на Пр вен ству
Ср би је у су пер спринт три а -
тло ну (300 ме та ра пли ва ња,
осам ки ло ме та ра во жње би -
ци кла и два ки ло ме тра тр ча -
ња), ко је је одр жа но у Срем -
ској Ми тро ви ци.

Нај зна чај ни је ре зул та те
оства ри ли су Ања Да ви до вић
и Мар јан Лу кић, ко ји су за -
слу жи ли ви це шам пи он ске ти -
ту ле. Ис пред њих је био дво -
јац из Кра гу јев ца: Ива Па вло -
вић и Стра хи ња Тра кић.

По из у зет но то плом вре ме -
ну око 120 так ми ча ра са вла -
да ло је дис тан це од лич но по -
ста вље не ста зе. Тр ка је има -
ла ме ђу на род ни ка рак тер јер
су на сту пи ли и три а тлон ци
из Бу гар ске, Хр ват ске, БиХ,
Ма ке до ни је и Ру му ни је.

За па же ни су би ли и оста ли
чла но ви ТК-а Та миш. Пи о нир -
ка Ми ли ца За рић оки ти ла се
сре бром, а брон зе су за ра ди ли

ка де ти Ду шан За рић, Ива Бо -
жич ко вић и Бог дан Је ла ча.
Ања Да ви до вић и Вла ди мир
Ко ка нов за слу жи ли су сре бр -
на од лич ја у кон ку рен ци ји ју -
ни о ра, а од лич ни су би ли и
ве те ра ни. Бог дан Не дељ ко вић
и Ду шан Лу кић осво ји ли су
брон зе, а Мар ја ну Лу ки ћу је
при па ло нај сјај ни је од лич је.

На ред но ис ку ше ње за пан -
че вач ке три а тлон це је Пр вен -
ство Вој во ди не, 8. сеп тем бра,
у Но вом Са ду.

У не де љу, 18. ав гу ста, у Сом -
бо ру је одр жа на још јед на у

ни зу тр ка ко је се бо ду ју за
так ми че ње СТУ куп. ТК Та -
миш је на сту пио са 22 так -
ми ча ра, ко ји су се у Пан че во
вра ти ли са шест ме да ља.

Нај сјај ни ја од лич ја за слу -
жи ли су ка дет Ду шан За рић и
Мар јан Лу кић у ка те го ри ји
так ми ча ра од 41 до 45 го дина.
Сре бром се оки тио Алек са Ке -
жић, а брон зе су за ра ди ли Пе -
тар Са вић и Јо ва на Но ва ков.

СПОРТ
Петак, 30. август 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – ДИНАМО 1945
недеља, 16.30

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. Карађорђево: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ–ПРОЛЕТЕР
недеља, 16.30

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ЈЕДИНСТВО (В)
Баранда: РАДНИЧКИ–СТРЕЛА
Алибунар: БУДУЋНОСТ–СЛОГА
утакмице се играју у недељу, од 16.30

Бо до ве осво ји ли и
Же ле зни чар и
Динамо 1945

У не де љу – фудбалска
по сла сти ца

Дру го ко ло Срп ске ли ге гру па
„Вој во ди на” до не ло је мак си -
ма лан учи нак пан че вач ких ти -
мо ва у овом ран гу так ми че ња.
И Ди на мо 1945 и Же ле зни чар
оства ри ли су по бе де, па су та -
ко на пра ви ли ле пу увер ти ру
пред град ски дер би ко ји ће би -
ти на про гра му у не де љу, 1.
сеп тем бра, на СЦ-у „Мла дост”.

У дру гом ко лу шам пи о на та
пан че вач ка „ди зел ка” је оства -
ри ла и дру гу пр вен стве ну по бе -
ду. Же ле зни чар је го сто вао у
Ба нат ском Ве ли ком Се лу, где
је са вла дао до ма ћу Ко за ру с 1:0.
Гол вре дан три бо да по сти гао
је Лу ка Сто ја но вић у 32. минуту.

Тре нер Же ле зни ча ра је по -
ве ре ње за овај меч по кло нио
еки пи у са ста ву: Кне же вић,
Јан ку лов, Бра јо вић, Плав шић,
Ани чић, Ив ко вић, Сто ја но вић,
Ко ва че вић, Илић, Јо ва но вић и
Ла за ре вић, а при ли ку су до би -
ли и: Лу кић, Ман дић и Вла ди -
са вље вић.

– Од ли чан меч. Че сти там мо -
јим игра чи ма, јер су има ли
пра ви при ступ утак ми ци свих
де ве де сет ми ну та. Ово је ва -
жна по бе да, јер смо са да спо -
ји ли два до бра ре зул та та и
после два ко ла има мо шест

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ПО БЕ ДЕ КАО ПО ЗИВ НИ ЦЕ ЗА ДЕР БИ

бодо ва. Ни је би ло ла ко по што
је Ко за ра чвр ста еки па, али за -
слу же но смо осво ји ли три бо -
да. По сти гли смо је дан гол, а
има ли смо још че ти ри иде ал -
не при ли ке. Мо ји мом ци су
још јед ном од и гра ли так ми -
чар ски сјај но. Иде мо да ље,
спре ма мо се за на ред ног ри ва -
ла – ре као је Ду шан Је врић.

По сле по ра за у Зре ња ни ну у
пр вом ко лу фуд ба ле ри Ди на ма
1945 об ра до ва ли су сво је сим -
па ти зе ре. Они су на свом те ре -
ну са вла да ли 1. мај из Ру ме с
3:1. Го ло ве за „бр зи воз” по сти -
гли су Бе лић и Ста нић (два).

Шеф струч ног шта ба до ма -
ћег ти ма Дра жен Ду кић ри валу

је су прот ста вио са став ко ји су
чи ни ли: То мић, Нин ко вић, Тер -
зић, Ка ри шик, Ми ло је вић, Бе -
лић, Бо бар, Ста нић, Чор да шић,
Шар че вић и Бо дло вић, а при -
ли ку су до би ли и Да шић, Сто -
ја нов ски и Ђо кић.

– Че сти там еки пи из Ру ме
на до број игри. Ми смо у овај
ду ел ушли пси хо ло шки оп те -
ре ће ни по ра зом у пр вом ко лу.
Го сти су има ли и две из ван -
ред не шан се, па се мо же ре ћи
да смо у тим тре ну ци ма има ли
и сре ће. Ра дио сам и у дру гим
сре ди на ма, у ви шем ран гу, и
мо гу да ка жем да је ова гру па
Срп ске ли ге нај ква ли тет ни ја.
Би ће мно го из не на ђу ју ћих ре -

зул та та до кра ја тр ке. Хва ла
мо јим игра чи ма на же љи и во -
љи ко ју су при ка за ли. Сви за -
слу жу ју по хва ле, а Ста нић је
по ка зао кла су и у пер спек ти ви
он ће би ти пер ја ни ца овог клу -
ба. Сле ди нам дер би про тив
Же ле зни ча ра. Мо ра мо да се
опо ра ви мо и спре ми мо за тај
ду ел, јер је та утак ми ца за нас
ве о ма ва жна – ис та као је на
кон фе рен ци ји за но ви на ре по -
сле утак ми це Дра жен Ду кић.

Да кле, у не де љу, 1. сеп тем -
бра, на про гра му је фуд бал ска
по сла сти ца у на шем гра ду. На
СЦ-у „Мла дост” сна ге ће од ме -
ри ти Же ле зни чар и Ди на мо
1945. Утак ми ца по чи ње у 16.30.

Тра ди ци о нал ни „Лет њи ми тинг
при ја тељ ства” одр жан је 21. ав -
гу ста у Срем ској Ми тро ви ци, а
на ње му су чла но ви АК-а Па -
но ни ја осво ји ли пет ме да ља.

Ни на Штр каљ је по бе ди ла у
тр ци на 60 м, док је на 200 м
тре ћа сти гла на циљ. Вла ди -
мир Мир ков је осво јио сре бр -
на од лич ја у ско ку удаљ и баца -
њу вор тек са, а Зан ди Штр каљ

је за ра дио брон зу у тр ци на
200 м.

Над ме та ли су се и: Ха на Ја -
ра маз, Ва лен ти на Мир ков, Лај -
чи Штр каљ и Иси до ра Па вло -
вић.

Та ко ђе у Срем ској Ми тро ви -
ци про шле су бо те је одр жа но
Пр вен ство Вој во ди не за ста ри -
је пи о ни ре.

Ана Дра го је вић је осво ји ла
сре бро у тр ци на 600 м, а Ни -
ко ла Бор ка био је тре ћи у над -
ме та њу на 2.000 м.

За па же ни су би ли и: Ан ђе ла
Ки ћо вић, Зан ди и Лај чи Штр -
каљ и Иси до ра Па вло вић.

АК ТИВ НО СТИ АК-а ПА НО НИ ЈА

АНА И НИ КО ЛА У 
ВОЈ ВО ЂАН СКОМ ВР ХУ На пи о нир ском Пр вен ству Вој -

во ди не у Срем ској Ми тро ви ци
мно го успе ха има ли су и атле -
ти ча ри Та ми ша.

У тр ци на 600 м нај сјај ни је
од лич је за слу жи ла је Са ња Ма -
рић. Са шка Ра да нов је тре ћа сти -
гла на циљ у тр ци на 1.500 м, а
брон зом се оки тио и Сте фан Ма -
рић у над ме та њу на 800 м.

На „Лет њем ми тин гу при ја -
тељ ства” чла но ви АК-а Та миш
осво ји ли су два тро фе ја.

Ни ко ли на Ра до ва но вић је по -
бе ди ла у ка те го ри ји атлет ских
шко ла у тр ци на 200 м, а Ања

Ма рић је осво ји ла брон зу у ско -
ку удаљ.

НАД МЕ ТА ЊЕ МЛАДИХ АТЛЕ ТИ ЧА РА

ЗЛАТНА СА ЊА МАРИЋ

Под по кро ви тељ ством Стре ли -
чар ског са ве за Ср би је не дав но

је у Те ме ри ну одр жан тур нир
на ко ме се над ме та ло де сет чла -

но ва СК-а Пан чево.
Злат не ме да ље

су осво ји ли се ни -
ор Сте фан Жи -
кић, ка дет Јо ван
Шпе хар и ста ри -
ји пи о нир Ла зар
Ан дре ев.

Сре бром се оки -
тио ве те ран Де јан
Фор го, а брон за ну
ме да љу је за слу -
жи ла се ни ор ка Је -
ле на Ба лаћ.

УСПЕХ ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ СТРЕ ЛИ ЧА РА

НА ВИ СИ НИ ЗА ДАТ КА

СУ ПЕР СПРИНТ ТРИ А ТЛОН

АЊА И МАР ЈАН ВИ ЦЕ ШАМ ПИ О НИ

На се ни ор ском Пр вен ству Ср -
би је, ко је је одр жа но у Кру -
шев цу, сјај не ре зул та те оства -
ри ле су на ше две су гра ђан ке.

Атле ти чар ка Ди на ма Зо ра -
на Бар јак та ро вић осво ји ла је
сре бр не ме да ље у тр ка ма на
100 и 200 ме та ра и та ко још
јед ном по ка за ла да је не у год -
на по вре да иза ње.

Сле де ће так ми че ње је Пр -
вен ство Бал ка на у Бу гар ској,
на ко ме ће, ако све бу де ка ко

тре ба, Зо ра на на сту пи ти у три
ди сци пли не: 100 и 200 м и
шта фе ти 4 x 100 м.

На Пр вен ству Ср би је у Кру -
шев цу, у тр ка ма на 100 и 200
ме та ра, три јум фо ва ла је та -
ко ђе на ша су гра ђан ка, чла -
ни ца Цр ве не зве зде, Ми ла на
Тир на нић. Она је ста зу од 100
ме та ра ис тр ча ла у вре ме ну
11,79, а на ду пло ду жој де о -
ни ци оства ри ла је ре зул тат од
24,35 се кун ди.

Вил њус је од 17. до 24. ав гу ста
био до ма ћин 62. кон гре са свет -
ске фе де ра ци је за ша хов ску ком -
по зи ци ју и 43. свет ског пр вен -
ства у ре ша ва њу ша хов ских про -
бле ма.

Ре пре зен та ци ја Ср би је на -
ступи ла је са два се ни о ра и два
јуни о ра. Част да пред ста вља на -
шу зе мљу до био је Пан че вац
Или ја Се ра фи мо вић. Пове ре ње
ко је му је ука за но оправдао је
на нај бо љи на чин и знат но до -
при нео да наш тим, иа ко петна -
е сти по старт ном реј тин гу, так -
ми че ње за вр ши на пе том ме сту.

Или ја је са 61,5 по е на од 90
мо гу ћих оства рио дру ги ре зул -
тат ме ђу на шим ре пре зен та -
тив ци ма, осво јио дру гу нор му
за ФИ ДЕ мај сто ра и за ра дио
но вих 55 бо до ва за реј тинг. Као
и на прет ход на три пр вен ства,
наш пет на е сто го ди шњи су гра -
ђа нин за бли стао је у сво јим
оми ље ним ди сци пли на ма.

На тур ни ру у ша хов ској ком -
по зи ци ји за ју ни о ре до 23 го ди -
не (ро ђе ни 1996. и мла ђи) по -
но во је осво јио ти ту лу нај бо љег.
Так ми че ње се са сто ја ло из три
те мат ска тур ни ра. Ре зул тат на

сва ком од њих до но сио је од ре -
ђе ни број бо до ва, на осно ву ко -
јих је од ре ђен укуп ни по бед ник.
Или ја је осво јио злат не ме да ље
на тур ни ри ма у ком по но ва њу
ма то ва у два по те за и по моћ -
них ма то ва, док је у ком по но ва -
њу ша хов ских сту ди ја био че -
твр ти. У укуп ном пла сма ну за -
ра дио је 68 по е на и да ле ко иза
се бе оста вио ко ле гу из Ру си је,
ко ји је осво јио 40 по е на.

Овим на сту пом Или ја је
оправ дао ре но ме нај пер спек -
тив ни јег мла дог ком по зи то ра
ша хов ских про бле ма на све ту.

СВЕТ СКО ПР ВЕН СТВО У РЕ ША ВА ЊУ ША ХОВ СКИХ ПРО БЛЕ МА

ЧЕ ТВР ТА ТИ ТУ ЛА ЗА ИЛИ ЈУ

Овог викенда
Фудбал

Прошлонедељни
резултати

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – 1. МАЈ 3:1
Б. В. Село: КОЗАРА–ЖЕЛЕЗНИЧАР 0:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ – ЈЕДИНСТВО (НБ) 4:1
С. Црња: БУДУЋНОСТ–БОРАЦ 4:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА – РАДНИЧКИ (Б) 3:2
Иваново: СТРЕЛА – ПАРТИЗАН (Г) 2:1
Потпорањ: ПОТПОРАЊ–ЈУГОСЛАВИЈА 3:2
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Avram

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дб3)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

НАД МЕ ТА ЊЕ НАЈ БО ЉИХ АТЛЕ ТИ ЧА РА

ПАН ЧЕВ КЕ НАЈ БР ЖЕ У СР БИ ЈИ

Страну припремио

Александар
Живковић
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Анастасија
Букумирић,
студенткиња:

     – Била сам на мору,
а онда сам наставила с
радним темпом.
Спремам испите, али
сам и запослена. Идем
на купање кад имам
времена.

Марко Стана,
средњошколац:

    – Одмарам се,
излазим с другарима,
идемо у биоскоп. Код
куће уживам уз серије и
филмове.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

И беда
На оно што добијеш с рођењем не можеш да утичеш.

    На скоро све остало можеш.

    Радом на себи.

    Образовањем и еманципацијом.

    Позитивном енергијом.

    Емпатијом и самопоуздањем.

    Ипак, дешавају се курцшлуси, беда свега.

    Треба то вољно заобићи.

Сјај
Ширити крила.

    Подизати се с тла.

    Хватати ствари широко.

    Мењати перспективе.

    Уочавати и велике и мале ствари.

    Научити како се прави разлика.

    Лепо је бити на земљи.

    И сјајно је летети.

До краја
Можеш бити вредан као коњ, па да не успеваш одмах.

    Или лењ као...

    И да ти све иде.

    Шансе да труд не успева нису велике.

    Као и да лењост духа и тела вечно пролази.

    Неће моћи!

    Не одустај!

    Добра енергија – до краја!

Филип Радека,
средњошколац:

     – Излазим с
друговима, идемо на
базене и у клубове,
играмо фудбал. Радим
код деде у фирми,
такође. Спремам се за
море.

Увелико траје 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 

20. септембра – награда

је ваша.

P. S. Допишите нам 

реченицу-две 

како вам је било...

Наградни конкурс

Поздрав из Баната, са румунске стране Дунава.
Сенка Павловић, Панчево

Елена, Сенка,
честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу

адресу. 

                      Редакција

Великииии поздрав из Будве.
Елена Бижић, Панчево


