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подсти ца ње са рад ни ка на пре по зна -
ва ње про бле ма и ре ша ва ње истих, као
и при вред ног сек то ра као но си о ца
раз во ја дру штва, кључ не су ства ри ко -
је под ра зу ме ва ова по зи ци ја.

l Мо же те ли да из дво ји те не што
што би сте на зва ли лич ним успе хом?
Шта су вам би ли нај ве ћи иза зо ви?

– Као ло кал па три о ти, нај ве ћи иза -
зов сво је вре ме но ми је би ло ства ра ње
мо гућ но сти за по ди за ње при вре де,
отва ра ње но вих рад них ме ста и при -
вла че ње ин ве сти то ра, бу ду ћи да 2012.
го ди не ни смо има ли шта да по ну ди -
мо. По др шком пред сед ни ка и Вла де
РС, на кон фор ми ра ња се вер не по -
слов не зо не и ин ве сти ци о них ула га ња
у њу, тим ским ра дом смо ство ри ли
пред у слов за при вред ни на пре дак на -
шег гра да и за да ља ци ља на ула га ња у
низ ква ли тет них про је ка та, ка ко у ин -
фра струк ту ри, из ме ђу оста лог пу тем
про је ка та јав но-при ват ног парт нер -
ства, та ко и оних у ве зи с ре ша ва њем

упи са град ске имо ви не, не ре ше них
имо вин ско-прав них од но са... Ра ди мо
и на уре ђе њу свих шко ла и до мо ва
здра вља, деч јих игра ли шта, спорт -
ских те ре на и обје ка та, а ба ви мо се и
из ра дом план ских до ку ме на та за
осми шље ни раз вој и ула га ња. Не
смемо за бо ра ви ти да по ме не мо уре -
ђе ње јав них по вр ши на, по пут оних

пар ков ских и град ског ке ја, и још ве -
ли ки број про је ка та, а све то чи ни мо
уз ме ре штед ње ка ко би но вац на ших
гра ђа на био нај ква ли тет ни је утро шен.
Не бих из два ја ла ни је дан успех као
свој лич ни, јер ми ра ди мо као тим и
са мо та ко ства ра мо мо гућ ност да наш
град бу де бо ље ме сто за жи вот. Мој
по сао је да бу дем до ступ на и мо рам
од го вор но да га ра дим. Ства ра њем по -
ме ну тих пред у сло ва, уз по др шку гра -
ђа на ко ји ма смо од го вор ни, ко ји буд -
но пра те наш рад, има мо ве ли ку од го -
вор ност и оба ве зу, али и по тен ци јал,
мо гућ ност и спрем ност да од го во ри -
мо мар љи вим ра дом.

l Да ли је ва ша уло га и са ве то дав -
на? Ко је ва ма и ко ме сте ви нај бли -
жи са рад ник у Град ској упра ви?

– Сход но то ме да ова по зи ци ја са
со бом но си и ве ли ки број ви ше и ма -
ње ва жних, али сва ка ко зна чај них
ин фор ма ци ја, мо же мо ре ћи да је мо -
ја уло га и са ве то дав на, ако же ли те да
је и та ко фор му ли ше те. Нај ва жни ја
је са рад ња с гра до на чел ни ком, али
ни шта ма ње ни је бит на она с на чел -
ни ком Град ске упра ве, град ским већ -
ни ци ма, као и са свим но си о ци ма
јав них функ ци ја у ко му нал ном сек -
то ру, се кре та ри ма се кре та ри ја та, ме -
сним за јед ни ца ма, ин сти ту ци ја ма,
за ступ ни ци ма јав ног ин те ре са. Ме -
ђу соб на по ве за ност, са рад ња и по -
што ва ње у вр ше њу функ ци ја су
основ ни еле мен ти на ко ји ма се ба зи -
ра наш сва ко днев ни рад.

l Не дав но је за вр шен пр ви део
дру ге фа зе уре ђе ња Град ског пар ка...

– Да, на за до вољ ство свих на ших
гра ђа на, ко ји са да има ју цен трал но
град ско ше та ли ште ка кво и за слу жу -
ју. За ову ло ка ци ју све нас за јед но ве -
зу ју ле пе успо ме не и по себ не емо ци -
је, а наш парк из гле дом не за о ста је за
цен трал ним тр го ви ма европ ских и

свет ских гра до ва. Од го вор ном по ли -
ти ком во ди ли смо ра чу на да об је ди -
ни мо све по тре бе и зах те ве. На кон
што 40 го ди на ни шта ни је ра ђе но,
ре ши ли смо низ про бле ма ко ји се од -
но се на ха ва ри је во до вод не мре же,
али и ре кон стру и са ли фе кал ну и до -
гра ди ли ат мос фер ску ка на ли за ци ју,
по ста ви ли но ве LED сту бо ве јав ног
осве тље ња и уре ди ли ур ба ни мо би -
ли јар. Та ко ђе, би ло нам је ја ко ва жно
да ура ди мо до дат но озе ле ња ва ње и
за сад је по са ђе но не што ви ше од два -
де сет сад ни ца, ве ли ки број укра сног
жбу ња и цвет них за са да. Упра во за
ове по тре бе смо до да ли два но ва хи -
дран та са поп-ап пр ска ли ца ма ко је
ће омо гу ћи ти до дат но на вод ња ва ње
зе ле них по вр ши на. Ра до ве на уре ђе -
њу под зем них ин ста ла ци ја ис ко ри -
сти ли смо и за уре ђе ње пар кинг-ме -
ста: до са да ни смо има ли при ли ку да
у бли зи ни згра де Град ске упра ве
има мо пар кинг-ме ста за по тре бе ли -
ца са ин ва ли ди те том, а са да смо, по
за кон ским ре гу ла ти ва ма, ство ри ли и
ту мо гућ ност. Ушли смо и у за вр шну
фа зу ра до ва на ше та ли шту у Ње го -
ше вој ули ци. На да мо се да ће нам
вре ме ићи у при лог и да ће мо све
успе шно за вр ши ти до кра ја го ди не.

l Ка да и ка ко гра ђа ни мо гу лич но
да вам се обра те?

– Упра во ко му ни ка ци ја с гра ђа ни -
ма ми је од пре суд ног зна ча ја. Че сто

ми се обра ћа ју и ду го го ди шњи тер -
мин при је ма гра ђа на је већ ско ро
сви ма по знат, а то је сва ке сре де од
10 до 12 са ти. До бра при пре ма за са -
стан ке омо гу ћа ва да гра ђа ни нај че -
шће при пр вом ви ђе њу до би ју од мах
и од го вор. Сви за ин те ре со ва ни се мо -
гу ја ви ти и пу тем меј ла. Због пан де -
ми је су се окол но сти ма ло про ме ни -
ле, па се гра ђа ни углав ном опре де љу -
ју за ова кав вид ко му ни ка ци је, иа ко
ве ли ки број њих во ли и лич но да до -
ђе, јер чи ни ми се да та ко има ју ути -
сак да су си гур ни ји да ће про блем би -
ти ре шен или раз ма тран.

С. Трај ко вић

На те ри то ри ји гра да Пан че ва жи ви
125.000 ста нов ни ка. Мно го је по сло ва
ко је сва ко днев но тре ба оба вља ти ка ко
би гра ђа ни има ли усло ва да ква ли тет -
но жи ве и ра де. Ти ме се ба ве број не
јав не уста но ве и јав на ко му нал на
пред у зе ћа, за по сле ни у Град ској упра -
ви и ме сним за јед ни ца ма. Град ски
ме на џер има за да так да бу де јед на вр -
ста ко ор ди на то ра свих њи хо вих ак -
тив но сти. Ту од го вор ну функ ци ју у
на шем гра ду оба вља Ма ја Вит ман.

ПАН ЧЕ ВАЦ: С об зи ром на то да вам
је ово дру ги ман дат на ме сту град ске
ме на џер ке, ка ква су вам до са да шња
ис ку ства, шта је оно што сте на са -
мом по слу на у чи ли, а до име но ва ња
ни сте зна ли?

МА ЈА ВИТ МАН: За хва љу ју ћи ја -
сно де фи ни са ној по ли ти ци ко ју
спро во де наш пред сед ник и Вла да
Ре пу бли ке Ср би је, а с об зи ром на то
да до ла зим с по зи ци је ди рек то ра 
ЈП-а Ди рек ци ја за уре ђе ње и из град -
њу, где сам сте кла из у зет но ис ку ство,
по сао ми се за сни ва на на став ку за -
по че тих и при пре ма ма но вих про је -
ка та у ци љу ре а ли за ци је кон ти ну и те -
та за бо љу бу дућ ност гра ђа на. Ула га -
њем у зна ње, пра те ћи све про ме не у
спро во ђе њу ак тив но сти, сва ко днев но
сти чем но ва зна ња, ко ја су не са мо
ме ни већ сви ма ко ји вр ше ва жне
функ ци је од ве ли ког зна ча ја. Ре ша -
ва ње ве ли ког бро ја не ре ше них про -
бле ма, за пу ште ност и не бри га ко ја
нас је са че ка ла и ка та стро фал но ста -
ње ко је смо за те кли 2012, иза зо ви су
с ко ји ма сам се ухва ти ла уко штац.
Из у зет на са рад ња с ци вил ним сек то -
ром, то ком ко је па жљи во слу шам о
про бле ми ма и до би јам су ге сти је, сва -
ка ко је до при не ла да што бо ље пре -
по знам кључ не про бле ме.

l Шта по сао град ске ме на џер ке
под ра зу ме ва?

– По зи ци ја град ског ме на џе ра је ве -
о ма од го вор на, не тр пи гре шке, под -
ра зу ме ва до ста ра да, али и стр пље ња.
Во дим се по ли ти ком ко ју за сту пам:
сва ко днев но пре по зна ва ње и ре ша ва -
ње про бле ма, од нај бит ни јих еле мен -
тар них ства ри до сит ни ца ко је чи не
жи вот на ших су гра ђа на на пред ни јим.

Нај ва жни ја став ка у сва ко днев ном
по слу за сни ва се на да љем раз во ју
гра да, има ју ћи у ви ду да су пре нас де -
це ни је из гу бље не и да се мо ра бр зо
ра ди ти, при том ис ко ри сти ти сва ки
мо гу ћи по тен ци јал и пре по зна ту шан -
су у ци љу ре а ли за ци је про је ка та од
ва жно сти. Раз го во ри с гра ђа ни ма и
са рад ња с ме сним за јед ни ца ма,
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Хе ро ји су
ме ђу на ма

Баш је на и шло не ко чуд но вре -
ме. Брат бра ту за ви ди, се стра
се стру не во ли, а ни при ја тељ -
ства ви ше ни су као што су не -
ка да би ла... Фа ми ли ја се све
ре ђе оби ла зи, све се ма ње по -
шту је. Ра ди је би ра мо не ке
„стран це”, ви ше нас за ни ма ју
њи хо ва ми шље ња, а не оних
што нас во ле и по шту ју...

Ту ђем се злу мно ги ра ду ју.
Од љу бо мо ре, ваљ да, за ви сти,
или че га већ. Не где су не ста ли,
као да су се из гу би ли и по што -
ва ње, раз у ме ва ње и са о се ћај -
ност пре ма дру ги ма. Жи ви се
пре бр зо, ју ри се за нов цем, за
бо љим жи во том, а опет се тра -
жи пар че сло бод ног вре ме на.
Не, не ће нам би ти бо ље све док
не про ме ни мо по на ша ње јед ни
пре ма дру ги ма, пре ма не че му
уз ви ше ни јем од ма те ри јал ног.
Све док не схва ти мо да наш
„ча мац” сва ка ко пло ви кроз
ре ку жи во та, а да смо ми ту да
га ма ло усме ри мо и не до зво -
ли мо му да се баш на су че на
не ка кав спруд...

Ма, џа ба сав но вац, сви фа -
кул те ти и ди пло ме, ако не ста не
људ ско сти у чо ве ку. Ако се за у -
век из во ка бу ла ра из бри шу ре -
чи по пут „хва ла”, „из ви ни” или
„мо лим”, ако не ста не осе ћа ја и
по тре бе за ле пим, до брим и ху -
ма ним де ли ма.

Пан че во, на сву сре ћу, има
сво је хе ро је ко ји ули ва ју на ду и
ве ру да ни је све оти шло до вра -
га. Удру же ње до брих љу ди „Ог -
њи ште”, ко је као пр ви ме ђу јед -
на ки ма пред во ди Слав ко Ра -
дој чић, је дан је од нај бо љих до -
ка за за то. Овај наш су гра ђа -
нин, за јед но са чла но ви ма сво -
је по ро ди це и при ја те љи ма,
али и број ним Пан чев ка ма и
Пан чев ци ма ко ји се ода зи ва ју
ње го вим апе ли ма за по моћ бо -
ле сни ма и угро же ни ма, ус пео
је у мно гим ху ма ни тар ним ми -
си ја ма. А у по ноћ из ме ђу пет ка
и су бо те кре ће и на пут хо до ча -
шћа од 86 ки ло ме та ра од Пан -
че ва до ма на сти ра Ним ник, то -
ком ко јег ће се при ку пља ти
при ло зи за ма лу Ми њу Ма тић.

Но ви хе ро ји на шег гра да су
и: Па вле Га ву ра, Ла још Ереш,
Не ма ња Др жа јић, Не над Јан ко -
вић и Ни ко Да вид, мом ци ко ји
су у Бе о гра ду спа сли ти неј џер -
ку од по жа ра ко ји је из био у ње -
ном ста ну на де се том спрату.

Иза шли су на те ра су ко ја је
од мах ис под те ра се ко ја је го ре -
ла, јед ног од њих ве за ли су ка на -
пом, по пе ли га на огра ду... Де -
вој чи ца је спа се на. А са да је све
исто ри ја. Оста ће за пи са но ве ли -
ко хе рој ство, хе ро ја из Пан че ва.

Сва ка част, љу ди!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Александар Живковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

Пр ви део дру ге фа зе ра до ва на уре ђе -
њу цен трал ног град ског је згра за вр -
шен је 23. ок то бра. Из ве де ни су ра до -
ви на ре кон струк ци ји и до град њи во -
до вод не, фе кал не и ка на ли за ци о не
ин фра струк ту ре, уре ђе не су зе ле не
по вр ши не, за ме ње на је улич на ра све -
та, ре кон стру и сан по сто је ћи мо би ли -
јар и угра ђен нов. Гра до на чел ник
Алек сан дар Сте ва но вић про ше тао је
кроз парк са из ве шта чи ма „Пан чев -
ца” и том при ли ком ре као:

– Пан чев ке и Пан чев ци до би ја ју
парк ка кав за слу жу ју и ко јим Пан че -
во мо же да се по но си. У про те клом
пе ри о ду смо ра ди ли за ме ну под зем -
них ин ста ла ци ја, али и уре ди ли смо
про стор. Има мо ком плет ну но ву ра -
све ту, мо дер не кан де ла бре са LED
осве тље њем, нов ур ба ни мо би ли јар,
клу пе, жар ди ње ре, сти жу и но ве кан -
те. На ста вља мо озе ле ња ва ње: зе ле на
по вр ши на по ред нас је би сер овог

дела пар ка. За са ђе но је два де сет сад -
ни ца, oд ко јих је не ко ли ко ста ри јих
од де сет го ди на, по сто ји ве ли ки број
цвет них за са да и на ста вља мо сад њу.
За си јао је и грб гра да Пан че ва. Иде -
мо да ље у том сме ру и план је да у
на ред ном пе ри о ду у пот пу но сти ре -
кон стру и ше мо парк, да си ја пу ним

сја јем, на ра дост и по нос
на ших су гра ђа на.

Же ља град ских чел ни ка
је да ожи ве цен тар гра да,
јер су се не ка да сва бит на
де ша ва ња, као што су раз -
не ма ни фе ста ци је, пр ве
шет ње и из ла сци, до га ђа ла
упра во ов де. На ме ра им је
да са обра зов ним уста но -
ва ма и спорт ским клу бо -
ви ма и удру же њи ма ко ји
де лу ју у гра ду и у на се ље -
ним ме сти ма отво ре овај
про стор та ко да они мо гу

да пла ни ра ју сво је ак тив но сти у бу -
дућ но сти и у пар ку. Та ко ђе, иде ја је да
атрак ти ван из глед и бо га ти са др жа ји
ани ми ра ју и под стак ну вла сни ке обје -
ка та на обо ди ма ше та ли шта да уре де
фа са де, те да отво ре вра та сво јих обје -
ка та с не ком но вом по ну дом ка ко би
ожи ве ли град ско је згро. С. Т.

БИ О ГРА ФИ ЈА

Ма ја Вит ман је ро ђе на у Вр шцу

1973. Основ ну и сред њу шко лу

за вр ши ла је у Пан че ву. Има зва -

ње ма стер еко но ми сте. Пр ва рад -

на ис ку ства из обла сти гра ђе ви -

нар ства и ме наџ мен та сти ца ла је

у Ка на ди, где је бо ра ви ла осам

го ди на. По по врат ку у Ср би ју ра -

ди ла је у ком па ни ја ма „Дел та М”

и „При мекс”, где је оба вља ла од -

го вор не функ ци је. У ЈП-у Ди рек -

ци ја за из град њу и уре ђе ње Пан -

че ва за по сли ла се 2013, где је на

по чет ку ка ри је ре оба вља ла по -

сло ве ко о р ди на то ра сек то ра и за -

ме ни ка ди рек то ра. У два на вра та

је вр ши ла ду жност ди рек то ра

овог јав ног пред у зе ћа. Го во ри

ен гле ски и фран цу ски је зик.

ИН ТЕР ВЈУ: МА ЈА ВИТ МАН, ГРАД СКА МЕ НА ЏЕР КА

Фруштук.

У центру града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК ОБ И ШАО УРЕ ЂЕ НИ ПАРК

Сте ва но вић: за си јао би сер гра да

ОД ГО ВОР НОСТ И УЛА ГА ЊЕ У ЗНА ЊЕ

Маја Витман

РА ЦИ О НАЛ НО У ВЕ ЗИ С ПУ ТЕ ВИ МА

У ве зи са ши ри ном пу те ва ко ји се

гра де, за ни ма ло нас је ка ко ће Пан -

че во иза ћи у су срет по љо при вред -

ни ци ма, од но сно ка ко ће Град ре а -

го ва ти. Град ска ме на џер ка ка же:

– Ако ми сли те на про је кат јав но-

-при ват ног парт нер ства у ве зи с

ре кон струк ци јом и одр жа ва њем

ули ца у гра ду и на се ље ним ме сти -

ма, он да бих ре кла ра ци о нал но,

спро во ђе њем мо гућ но сти ко је су

де фи ни са не про јек том ко ји се те -

ме љи на за ко ни ма у при ме ни. Ве -

ру јем да смо до дат не зах те ве

реши ли, а на рав но ба ви ће мо се

ре ша ва њем и свих бу ду ћих.
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Уна пред или уна зад? У но ћи
из ме ђу су бо те и не де ље по но -
во је по ме рен сат, по че ло је
зим ско ра чу на ње вре ме на. Ка -
заљ ке су по мак ну те за сат
унатраг – увек до бра вест за
спа ва ли це.

Ипак, да се пи та са мо Европ -
ски пар ла мент, би ло би то по -
след ње по ме ра ња са та.

– С по ме ра њем са та тре ба
пре ста ти – об ја вио је пре две
го ди не и та да шњи шеф Европ -
ске ко ми си је Жан-Клод Јун кер
на кон што се у он лајн ан ке та
84 од сто гра ђа на ЕУ из ја сни ло
про тив по ме ра ња са та.

У мар ту про шле го ди не и
Европ ски пар ла мент се ве ли -
ком ве ћи ном из ја снио за пре -
ста нак по ме ра ња ка заљ ки од
2021. го ди не.

Ср би ја је при пре ми ла но ви
за кон о ра чу на њу вре ме на, ко -
ји би обез бе дио да са то ви бу ду
ускла ђе ни са европ ским окру -
же њем – у пре во ду, ка ко од лу -
чи ЕУ, та ко ће и Ср би ја, а ве -
ро ват но и оста ле зе мље ре ги о -
на ко је још ни су у ЕУ.

Лоп ти ца је сад код др жа ва
чла ни ца ЕУ, ко је мо ра ју да од -
лу че хо ће ли трај но за др жа ти
лет ње или зим ско ра чу на ње
вре ме на. Али ко нач на од лу ка
је још да ле ко.

Из кру го ва европ ских ди пло -
ма та мо гло се ове сед ми це чу -
ти да се о тој те ми не ће пу но
рас пра вља ти за вре ме не мач -
ког пред се да ва ња Уни ји (до
кра ја ове го ди не). Ка жу, има
мно го ва жни јих те ма. Европ -
ски са вет је са оп штио да још
не ма кон сен зу са, а по треб на је
ба рем „ква ли фи ко ва на ве ћи на
зе ма ља чла ни ца”.

Зва нич ни Бер лин још не за -
го ва ра ни трај но зим ско ни трај -
но лет ње ра чу на ње вре ме на. Не -
мач ко Ми ни стар ство еко но ми -
је са оп шти ло је је ди но да је ва -
жно спре чи ти „вре мен ска остр -
ва”, то јест да це ла ЕУ тре ба да
по сту пи исто ка ко би за јед нич -
ко тр жи ште оста ло у хар мо нији.

У Бер ли ну ка жу и да Европ -
ска ко ми си ја још ни је из ра ди -
ла де таљ ну ана ли зу по сле ди ца
ове или оне од лу ке.

По сле ди це би сва ка ко би ле
знат не. У ЕУ по сто је три вре -
мен ске зо не, а нај ве ћа је она
ко ја об у хва та сред њо е вроп ско
вре ме – се же од Пољ ске до
Шпа ни је.

Ако би се при хва ти ло трај но
лет ње ра чу на ње вре ме на, на за -
па ду и се ве ро за па ду кон ти нен -
та зи ми би се раз да ни ло тек
то ком пре по дне ва. У Ви гу, на
шпан ској атлант ској оба ли, сун -
це би 21. де цем бра иза шло тек
у 10.01, у фран цу ском Бре сту
у 10.07, а у се вер но не мач ком
Ем де ну у 9.45.

Код трај ног зим ског ра чу на -
ња вре ме на ле ти би се не са мо
ра ни је смра чи ло не го би на ис -
то ку кон ти нен та сун це иза шло
из у зет но ра но. У пољ ском Бја -
ли сто ку сун це би 21. ју на иза -
шло у 3.01, у Вар ша ви у 3.15, а
у Бер ли ну у 3.44.

Но и са да шња прак са по ме -
ра ња са та мно гим љу ди ма ства -
ра про бле ме. Не мач ко здрав -
стве но оси гу ра ње ДАК је на
осно ву ре пре зен та тив ног ис пи -
ти ва ња об ја ви ло да 29 од сто
љу ди у Не мач кој има те ле сне
и пси хич ке про бле ме на кон по -
ме ра ња са та.

Осе ћа ју се умор но, има ју по -
те шко ћа да за спу и че шће се
бу де но ћу. Чак 76 од сто ис пи та -
ни ка сма тра да је по ми ца ње сата
су ви шно и да га тре ба уки ну ти.

Но из гле да да се Нем ци мно -
го ви ше ба ве овом те мом не го
оста так кон ти нен та. Јер европ -
ско ис пи ти ва ње јав ног мње ња
пре две го ди не по ка за ло је да
је од 4,6 ми ли о на уче сни ка ан -
ке те чак три ми ли о на би ло из
Не мач ке. (DW)

ЗИМ СКО РА ЧУ НА ЊЕ ВРЕ МЕ НА

ИГРА КА ЗАЉ КА МА – КО ЛИ КО 
ЋЕ МО ЈОШ ПО МЕ РА ТИ САТ?

ОД ЛУ КА ЖИ РИ ЈА ЗА ДО ДЕ ЛУ НО ВЕМ БАР СКЕ НА ГРА ДЕ

Ла у ре ат Оп шта бол ни ца Пан че во
Жи ри за до де лу Но вем бар ске
на гра де Гра да Пан че ва до нео
je јед но гла сну од лу ку да се Но -
вем бар ска на гра да за 2020. го -
ди ну до де ли Оп штој бол ни ци
Пан че во, за из у зе тан успех у
обла сти здрав стве не за шти те.

Сва ко ме је ја сно за што је
ова уста но ва ово го ди шњи ла -
у ре ат: ле ка ри, ме ди цин ско осо -
бље и сви оста ли за по сле ни у
Оп штој бол ни ци ула га ли су
над људ ске на по ре, а то и да ље
чи не, ка ко би си ту а ци ја про у -
зро ко ва на пан де ми јом ко ро -
на ви ру са би ла што без бол ни је
пре ва зи ђе на, од но сно да би би -
ло спа се но што је ви ше мо гу -
ће људ ских жи во та.

Нај сли ко ви ти је је пи смо ко -
јим је брач ни пар Кр стић пред -
ло жио жи ри ју Оп шту бол ни цу
Пан че во за до бит ни ка нај ви -
шег град ског при зна ња, па га
за то пре но си мо:

„За ово го ди шњу Но вем бар -
ску на гра ду пред ло жи ли би -
смо на шу пан че вач ку бол ни цу

с об зи ром на окол но сти ко је
су нас као брач ни пар за де си -
ле у ју лу ове го ди не. По ко сио
нас је ко вид ви рус у при лич но
те шком об ли ку, те смо за вр -
ши ли у бол ни ци као и мно ги
дру ги. Би ли смо рас по -
ре ђе ни на два раз ли чи та
оде ље ња – Ин фек тив но и
ОРЛ. Пр ви кон такт с ме -
ди цин ским тех ни ча ри ма
и се стра ма био је охра -
бру ју ћи. На рав но, мо гли
смо им ви де ти са мо очи,
али то пао по глед и љу ба -
зност ули ва ли су по ве ре -
ње. Ме ди цин ске се стре су
се ве о ма тру ди ле да нас
удоб но сме сте и охра бре
за да љи опо ра вак. То ком
те шког пе ри о да ле че ња увек
су се тру ди ле да у со бу уђу на -
сме ја не и рас по ло же не и да
да ју све од се бе ка ко би нам
по мо гле да пре бро ди мо те шке
да не. Би ле су не жне, упр кос
те шко ћа ма око на ших бол них
ве на ко је су се по ву кле због

бо ле сти, а оне су би ле при мо -
ра не да нам стал но ва де крв и
укљу чу ју ин фу зи је.

„Ле ка ри су че сто до ла зи ли
у ви зи те и пра ти ли на ша те -
шка ста ња. Тру ди ли су се да

бу ду увек рас по ло же ни и да
нам ули ју на ду за брз опо ра -
вак. Та ква по др шка и не га мно -
го зна че у те шкој си ту а ци ји.

„Освр ну ли би смо се и на же -
не ко је одр жа ва ју хи ги је ну у
бол ни ци. Оне су увек би ле
спрем не да нам при тек ну у по -

моћ шта год да нам за тре ба и
тру ди ле се да у сва ком тре -
нут ку све бу де бес пре кор но чи -
сто и дез ин фи ко ва но.

„По хва ле и за ку хи њу. Уку -
сна, све жа и ра зно вр сна хра на

сти за ла нам је за сва ки
оброк. Чак су ку ва ри це,
чув ши да нам је по ја чан
укус за сла но, по че ле ма -
ње да со ле хра ну за ко -
вид па ци јен те. То ли ко
су се сви тру ди ли око
нас да смо и са ми би ли
за те че ни то ли ком бри -
гом и тру дом.

„На кра ју би смо са мо
још до да ли јед но ве ли -
ко ’бра во’ за на шу пан -
че вач ку бол ни цу, це ло -

куп но осо бље и на рав но ме -
наџ мент бол ни це, јер без њи -
хо ве до бре ор га ни за ци је све
ово не би та ко до бро функ ци -
о ни са ло.

„Ве ли ко хва ла од Та тја не 
и Зо ра на Кр сти ћа из 
Пан че ва.” С. Т.

За вод за здрав стве ну за -
шти ту рад ни ка „Пан че вац”,
пр ва и је ди на уста но ва тог
ти па у Вој во ди ни, кон -
стант но ра ди на про ши ре -
њу бо га тог спек тра сво јих
услу га, због чи јег ква ли -
те та је већ по стао не пре -
ва зи ђен, и то не са мо по
ми шље њу број них Пан че -
ва ца и Пан чев ки већ и
станов ни ка чи та вог 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,
Оп ште бол ни це Пан че во
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 Жељ ка Ко ва че вић
из Кли нич ког цен тра
Србије.

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 ологије са Ин -
сти ту та „Де ди ње”.

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.
За пре гле де из обла сти
ги не ко ло ги је за ду же на је
др Ве сна Но ви чић Ђо но -
вић из До ма здра вља Па -
ли лу ла.

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

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

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

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

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

сата.
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 ко ји посе -
ду ју ло јал ти кар ти це Ауто-
цен тра „Зо ки”, по гле дај те
на ре клам ним стра на ма
на шег ли ста.

До дат не ин фор ма ци је
мо же те до би ти на 013/21-
90-900 и 013/21-90-903,
а но во сти пра ти те и на
сај ту www.zavodpance-
vac.rs, као и на „Феј сбук”
стра ни ци Заво да. Д. К.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

ПРОМО

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ПОЗИВ ДАВАОЦИМА
КРВИ

Трансфузиомобил
вас чека у петак

Црвени крст Панчево оба-
вештава суграђане да ће ван-
редна градска акција за при-
купљање крви бити органи-
зована у петак, 30. октобра,
од 10 до 13 сати, у Улици
војводе Радомира Путника,
испред Галерије савремене
уметности. Ту ће даваоце че-
кати такозвани трансфузио-
мобил – модерно опремље-
но возило за прикупљање кр-
ви на терену.

Циљ низа акција добро-
вољног давалаштва које се
тренутно спроводе широм
Војводине јесте да се пред-
упреде несташице крви, као
и да се повећају залихе које
су тренутно на минимуму.
Тренутно су посебно пове-
ћане потребе за залихама
О+ и О– крвне групе. У Цр-
веном крсту истичу да се
све акције реализују уз по-
штовање препоручених епи-
демиолошких мера. Редов-
не градске акције одржава-
ју се сваке среде од 9 до 12
сати у просторијама Црве-
ног крста, у Улици Жарка
Зрењанина 15. Д. К.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАНЧЕВО

Реновирано Инфективно одељење

ВА ЖНО ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ

Се дам са ти без во де
1. но вем бра

Пред у зе ће „Во до вод и ка на -
ли за ци ја” оба ве шта ва су гра -
ђа не да ће у не де љу, 1. но -
вем бра, од по но ћи до 7 са ти
ују тру, цео град Пан че во, као
и на се ље на ме ста Стар че во,
Омо љи ца, Ба нат ски Бре сто -
вац, Ива но во и Ка ча ре во
оста ти без во де.

Раз лог за ово сед мо ча сов -
но ис кљу че ње, об ја шња ва ју
у „Во до во ду”, је сте мон та жа
опре ме у глав ној за тва рач -
ни ци на објек ту по стро је ња
за про из вод њу во де. Д. К.

Захваљујући донацији компа-
није ЈУБ, комплетно Инфек-
тивно одељење панчевачке Оп-
ште болнице добило је ново ру-
хо. Зидови су окречени, а сто-
ларија је офарбана, па су сада
просторије спремне за пријем
нових пацијената, пре свега
оних оболелих од ковида 19. 

Донатори материјала из ком-
паније ЈУБ посетили су 23. окто-
бра то одељење како би се и
сами уверили у то како су про-
текли радови и колико просто-
рије сада изгледају лепше. Њих
је, заједно с колегама, дочекао
директор болнице др Слободан
Овука.

– Захваљујем компанији ЈУБ,
која је одговорила на наше зах-
теве и донирала нам материјал
да бисмо могли да окречимо и
офарбамо комплетно Инфектив-
но одељење, које није кречено
више година, а један део одеље-
ња и више деценија. Успели смо
да у овом „благом” делу године,
између другог и трећег таласа
коронавируса, средимо одеље-
ње: да окречимо просторије,
офарбамо столарију и доведемо
централни кисеоник не би ли
наши запослени у наредном пе-
риоду имали мало боље услове
за рад, а пацијенти за пријатнији
боравак – рекао је Овука. Д. К.



Пра во на под но ше ње имо вин -
ско прав ног зах те ва има: оште -
ће ни, као и сва ко ли це чи је је
лич но или имо вин ско пра во
кри вич ним де лом по вре ђе но,
од но сно као под но си лац се мо -
же по ја ви ти, по ред оште ће ног,
и ли це на ко је је имо вин ско -
прав ни зах тев пре нет прав ним
по слом, или у слу ча ју смр ти,
на сле ђи ва њем.

Ка да сте оште ће ни из вр ше ним
кри вич ним де лом, има те пра -
во да зах те ва те да вам се при -
чи ње на ште та, на ста ла услед
из вр ше ња кри вич ног де ла, на -
док на ди у кри вич ном по ступ -
ку, јер се ту мо же те мно го бр -
же и без ве ћих тро шко ва обе -
ште ти ти не го да на кон окон -
ча ња кри вич ног по ступ ка сво -
ја пра ва оства ру је те у по себ -
ном пар нич ном по ступ ку.

То ће те оства ри ти под но ше -
њем имо вин ско прав ног зах те -
ва у кри вич ном по ступ ку.

Пре ци зно од ре ђи ва ње

Као чест про блем, по ја вљу је се
си ту а ци ја да не мо же те да на -
кна ди те ште ту од окри вље ног,
јер не ма при ма ња, не по се ду је
соп стве ну имо ви ну, ни ти му је
ика ква имо ви на у ве зи с кри -
вич ним де лом мо гла би ти од у -
зе та. Овај про блем, на жа лост,
још увек ни је ре шен. Уко ли ко
вас суд упу ти на пар нич ни по -
сту пак за на кна ду ште те, по -
треб но је да до бро раз ми сли те
пре из ла га ња тро шко ви ма пар -
нич ног по ступ ка.

Од лу чи ва ње о имо вин ско -
прав ном зах те ву пред ста вља
по себ ну вр сту по ступ ка у окви -
ру кри вич ног по ступ ка, а до -
ка зи ко је суд из во ди у ци љу
до ка зи ва ња кри вич ног де ла и
кри ви це учи ни о ца нај че шће су
и до ка зи ко ји ука зу ју на осно -
ва ност и ви си ну имо вин ско -
прав ног зах те ва.

На кон што по ста ви те и опре -
де ли те свој имо вин ско прав ни
зах тев у по гле ду ви си не ште те
ко ју сте пре тр пе ли, кри вич ни
по сту пак се на ста вља по слу -
жбе ној ду жно сти и ви ше се не
мо ра те из ла га ти тро шко ви ма,
у сми слу при су ство ва ња сва -
ком глав ном пре тре су. За ме -
ник јав ног ту жи о ца је пр ви ко -
ји до ла зи у кон такт са оште ће -
ним и има за кон ску оба ве зу да
вас по себ но упо зо ри у ве зи с
пра вом оства ри ва ња ва шег имо -
вин ско прав ног зах те ва.

Имо вин ско прав ни зах тев мо -
ра би ти пре ци зно од ре ђен. Ово
вр ло че сто ни је слу чај у прак -
си, јер се оште ће ни из не при -
пре мље но сти и не зна ња са мо
уоп ште но из ја сне да ис ти чу имо -
вин ско прав ни зах тев, али да ће
ви си ну на кнад но опре де ли ти.
Ово по пра ви лу не учи не до за -
вр шет ка глав ног пре тре са, па је
ре зул тат то га да се сам кри вич -
ни по сту пак окон ча, а оште ће -
ни он да упу ти на пар ни цу, јер
кри вич ни суд не по се ду је до -
вољ но по да та ка на осно ву ко -
јих би мо гао од лу чи ти о имо -
вин ско прав ном зах теву.

Мо гу ћи пред ме ти

Пред мет ва шег имо вин ско прав -
ног зах те ва мо же би ти:

1. На кна де ште те – ма те ри -
јал не и не ма те ри јал не.

Ма те ри јал на ште та се од но -
си на фи нан сиј ске или нов ча -
не гу бит ке, као што су ме ди -
цин ски, бол нич ки и по греб ни
тро шко ви, гу би так бу ду ћих за -
ра да и по вла сти ца ве за них за
за по сле не, не ис пла ће не пла те,
као и тро шко ви за ште ту на не -
ту имо ви ни. Пра во на на кна ду
ште те пред ста вља нај ва жни је
ори ги нер но пра во жр та ва кри -
вич них де ла.

Не ма те ри јал на, мо рал на ште -
та од но си се на сва ки дру ги не -
фи нан сиј ски или не нов ча ни

губи так, нпр. ду шев ну пат њу,
гу би так угле да или ча сти, бол
и пат њу, не у год но сти, гу би так
жи вот не ра до сти, гу би так дру -
штве ног жи во та и гу би так парт -
не ра – при ја те ља. Код имо вин -
ско прав ног зах те ва за на кна ду
ште те, као оште ће ни ду жни сте
да вр ло пре ци зно, уз од го ва ра -
ју ће до ка зе, опре де ли те и обра -
зло жи те вр сту и ви си ну ште те.

2. По вра ћај ства ри – по крет -
них и не по крет них, уз нео п хо -
дан услов да исте бу ду вр ло
пре ци зно опи са не, ин ди ви ду -
а ли зо ва не, ка ко би се са си гур -
но шћу мо гло утвр ди ти да су то
баш ва ше ства ри, од но сно ства -
ри ко је при па да ју оште ће -
ном и од ког су од у зе те при -
ли ком из вр ше ња кри вич ног
де ла (нпр. ра чун, фо -
то гра фи ја, све до ци...).

Суд не мо же при -
хва ти ти зах тев за по вра ћај ства -
ри ко је је окри вље ни ку пио
нов цем ко ји је про тив -
прав но при ба вио од
вас као оште ће ног;
та да мо же те
тра жи ти са мо
на кна ду ште -
те у сми слу
имо вин ско -
п р а в  н о г
зах те ва.

3. По ни -
штај прав -
ног по сла –
ко ји је
про ис те -
као из кри -
вич ног де ла и
ко ји је имо вин ско -
прав не при ро де
(нпр. по ни штај не -
ког уго во ра).

Од лу ка о по ни -
ште њу прав ног
по сла не ди ра
пра ва тре ћих ли ца, јер она не
уче ству ју у по ступ ку и не ма ју
мо гућ ност да за шти те свој ин -
те рес. По ни штај се мо же из вр -
ши ти са мо у од но су на окри -
вље ног, а зах тев пре ма тре ћим
ли ци ма се мо же по ста ви ти са -
мо у пар ни ци.

Крај њи рок за под но ше ње
имо вин ско прав ног зах те ва у
кри вич ном по ступ ку тра је до
за вр шет ка глав ног пре тре са (су -
ђе ња) пред пр во сте пе ним су -
дом. Уко ли ко про пу сти те овај
рок, ово пра во он да мо же те
оства ри ти са мо у пар нич ном
по ступ ку.

Пре гле ди и ве шта че ња

Има ју ћи у ви ду да се имо вин -
ско прав ни зах тев мо же од но -
си ти на на кна ду ште те, по вра -
ћај ства ри или по ни штај од ре -
ђе ног прав ног по сла, за од лу -
чи ва ње о ово ме суд, у ве ли ком
бро ју слу ча је ва, мо ра ан га жо -
ва ти струч на ли ца с по себ ним
зна њем у не кој обла сти (ве шта -
ке од го ва ра ју ће стру ке). Тро -
шко ве ових рад њи сва ка ко сно -
си суд, а не ви као оште ће ни.
Оба ве за је су да да утвр ди све
чи ње ни це у ве зи с по ста вље -
ним имо вин ско прав ним зах те -
вом и по себ но са слу ша окри -
вље ног на ове окол но сти.

Та ко ђе, у то ку кри вич ног по -
ступ ка, као оште ће ни, че сто ће -
те би ти под врг ну ти од ре ђе ним
ле кар ским пре гле ди ма и ве -
шта че њи ма, ра ди утвр ђи ва ња
од ре ђе них чи ње ни ца ко је су ва -
жне за кри вич ни по сту пак. У
тој си ту а ци ји по треб но је да,
уко ли ко суд то не учи ни, са мо -
стал но пред ло жи те да ве штак
при ли ком из ра де ве шта че ња
исто вре ме но ура ди и про це ну
ви си не не ма те ри јал не ште те,
или се из ја сни о па ра ме три ма
ва жним за ваш имо вин ско прав -
ни зах тев. Та кав до каз мо же се
ко ри сти ти у кри вич ном по ступ -
ку, али и у евен ту ал ном пар -
нич ном по ступ ку, ра ди оце не
ви си не на ста ле штете.

Не по ве ћа вај те из нос свог
имо вин ско прав ног зах те ва, на
са мом кра ју по ступ ка у за вр -
шној ре чи, без де таљ ни јег обра -
зла га ња, јер би у та квим окол -
но сти ма суд по но во мо рао да
ис пи та окри вље ног. У та квим
си ту а ци ја ма суд би оправ да но
про це нио да ово во ди оду го -
вла че њу кри вич ног по ступ ка,
те вас упу тио да свој имо вин -
ско прав ни зах тев оства ри те у
пар нич ном по ступ ку.

Да кле, ствар је оце не су да
ко ји во ди кри вич ни по сту пак

да ли ће од -
лу чи ти о

ва шем

имо вин ско прав ном зах те ву
или ће вас упу ти ти на пар нич -
ни по сту пак. За то, ка да по ста -
вља те имо вин ско прав ни зах -
тев, са мо стал но или пу тем пу -
но моћ ни ка (адво ка та), ка ко би -
сте из бе гли си ту а ци ју да вас
суд упу ти на пар нич ни по сту -
пак, по треб но је да он од са мог
по чет ка бу де: што пре ци зни ји,
кон крет ни ји и, по мо гућ ству,
пот кре пљен до ка зи ма.

По тен ци јал ни епи ло зи

У за ви сно сти од од лу ке су да о
кри ви ци окри вље ног, од лу ка
о имо вин ско прав ном зах те ву
мо же би ти: да суд у це ло сти
усво ји ваш имо вин ско прав ни
зах тев, да суд де ли мич но усво -
ји имо вин ско прав ни зах тев, а
за пре о ста ли део вас упу ти на
пар ни цу, да вас суд у це ло сти
упу ти на пар ни цу ра ди 
оства ре ња имо вин ско прав ног
захтева.

Суд мо же од ре ди ти и при -
вре ме ну ме ру ка ко би се ваш
имо вин ско прав ни зах тев обез -
бе дио. То зна чи да у то ку кри -
вич ног по ступ ка оште ће ни или
ње гов пу но моћ ник мо ра су ду
по ста ви ти зах тев за обез бе ђе -
ње имо вин ско прав ног зах те ва.

Суд мо же при вре ме но за бра -
ни ти рас по ла га ње сред стви ма
или их од у зе ти окри вље ном.
Ка да се на тај на чин обез бе ди
мо гућ ност оства ри ва ња из имо -
ви не окри вље ног, та да се пре -
су дом мо же оба ве за ти окри -
вље ни да ис пла ти имо вин ско -
прав ни зах тев, али суд мо же и
сам од ре ди ти да се из при вре -
ме но од у зе те имо ви не ис пла -
ти имо вин ско прав ни зах тев, у
це ло сти или де ли мич но.

Имо вин ско прав ни зах тев, у
од ре ђе ним слу ча је ви ма, мо же
би ти под нет и јав ном ту жи о -
цу. Уко ли ко пред ту жи ла штвом
до ђе до од ла га ња кри вич ног
го ње ња окри вље ног тзв. усло -
вље ног опо р ту ни те та, као
оштеће ни има те мо гућ ност да

оства ри те свој имо вин ско прав -
ни зах тев на вр ло ефи ка сан и
брз на чин, кроз оба ве зу окри -
вље ног, ко ју му из ри че јав ни
ту жи лац, да вам на кна ди при -
чи ње ну ште ту у од ре ђе ном ро -
ку. Уко ли ко окри вље ни не ис -
пу ни сво ју оба ве зу, кри вич ни
по сту пак пре ма ње му ће се на -
ста ви ти и та да има те сва прет -
ход но на ве де на пра ва.

Уко ли ко пред ту жи ла штвом
до ђе до за кљу че ња спо ра зу ма
о при зна њу кри вич ног де ла или
спо ра зу ма о све до че њу окри -
вље ног, спо ра зум јав ног ту жи -
о ца и окри вље ног о ва шем имо -
вин ско прав ном зах те ву мо ра
би ти ње гов оба ве зан део, и ту
је та ко ђе по треб но да као оште -
ће ни, на кон по зи ва ту жи ла -
штва, пре ци зно из не се те свој
имо вин ско прав ни зах тев.

У си ту а ци ји ка да не до ђе до
по кре та ња кри вич ног по ступ -
ка, и кри вич на при ја ва бу де

од ба че на, та да јав ни ту жи -
лац ви ше ни је овла шћен

за од лу чи ва ње о имо -
вин ско прав ном зах те -
ву. Та да вам пре о ста -
је са мо мо гућ ност по -
кре та ња пар нич ног
по ступ ка.

За крај, још јед -
ном је по треб но иста -
ћи да су пред но сти
под но ше ња имо вин -
ско прав ног зах те ва
у кри вич ном по ступ -
ку из угла оште ће -
ног очи глед не.
Оште ће ни не мо ра
да во ди по нов ни
посту пак ко ји би га
из ла гао суд ским
тро шко ви ма, евен -
ту ал ном по нов ном
са слу ша ва њу и ис пи -

ти ва њу о тра у ма тич -
ном до га ђа ју, су сре ту са

окри вље ним. Као оште ће ни,
уко ли ко сте не за до вољ ни од -
лу ком пр во сте пе ног су да, има -
те пра во да из ја ви те жал бу на
део пре су де ко ји се од но си на
од лу ку о ва шем имо вин ско -
прав ном зах те ву.

Та ко ђе, че сто пар нич ни су -
до ви че ка ју да се кри вич ни по -
сту пак окон ча прав но сна жном
пре су дом, па да тек он да од лу -
чу ју о на кна ди ште те. Ме ђу -
тим, ва жно је на по ме ну ти да,
ка да се од лу ка о ва шем имо -
вин ско прав ном зах те ву до но -
си у кри вич ном по ступ ку, у
пре су ди ко јом се окри вље ни
огла ша ва кри вим, он да је ова -
ква од лу ка ве за на за суд би ну
пре су де. Уко ли ко евен ту ал но
до ђе до уки да ња пре су де по
жал би окри вље ног или ту жи -
ла штва, он да се мо ра уки ну ти
и део пре су де (од лу ка) о имо -
вин ско прав ном зах те ву, да би
се у но вој пре су ди на кон по но -
вље ног по ступ ка од лу чи ло по -
но во и о имо вин ско прав ном
зах те ву. Уко ли ко би у по но вље -
ном по ступ ку би ла до не та осло -
ба ђа ју ћа пре су да или се об у -
ста вио по сту пак, суд ви ше не
би мо гао од лу чи ва ти о имо -
вин ско прав ном зах те ву, већ би
имао са мо мо гућ ност да вас
упу ти на пар ни цу.

У том сми слу пар нич ни по -
сту пак је сте по тен ци јал но си -
гур ни ји, али и ду жи пут да
оства ри те сво је пра во. Из бор је
на ва ма.

Ма ри ја Мом чи ло вић, 
ту жи лач ка са рад ни ца 

у Апе ла ци о ном јав ном 
ту жи ла штву у Но вом Са ду
(Текст је об ја вљен на сај ту

„Отво ре на вра та пра во су ђа”)
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Ка ко ми сли те да би ло ко је по зо ри ште оп ста не са та ко
ма ло пу бли ке. Бо ље он да да се ди мо и ћу ти мо и да не
игра мо.

(Глу мац Ла не Гу то вић, те ле ви зи ја „Пр ва”, 20. ок то бар)

* * *
„Сва ко је ти ра нин, кад му се диг не”, пи сао је Де Сад још у
18. ве ку. Нај лак ша жр тва та да су кул тур ња ци, умет ни ци,
књи жев ни ци, ре жи се ри и глум ци ко ји се је ре тич ки усу де
да про го во ре о кри ви ци, од го вор но сти и са ди зму не дав -
них ра то ва и рат них зло чи на. А ова иста ет но на ци о на ли -
стич ка звер ди же се и пре ма све му про гре сив ном, сло бо -
до ум ном, фе ми ни стич ком, ли бе рал ном, со ци ја ли стич -
ком, ми ров ном па и мо дер ном уоп ште, а што се усу ди да
пу сти дру га чи ји и кри тич ки глас. Два де сет го ди на на кон
ра то ва, још увек ни смо схва ти ли да је на ци о на ли зам онај
ствар ни не при ја тељ срп ског на ро да, ан ти срп ска иде о ло -
ги ја и не па три от ска по ли ти ка. На кон свих ових ужа са,
шта је за и ста стра шни је, цр теж или – на ци о на ли зам?

(Со ци о лог Алек сеј Киш ју хас, „Да нас”, 25. ок то бар)

* * *
По бро ју мла дих љу ди ко ји же ле да бу ду ис тра жи вач ки
но ви на ри упр кос све му, по бро ју љу ди из ин сти ту ци ја
си сте ма ко ји нам тај но по ма жу, по бро ју гра ђа на ко ји
по др жа ва ју ис тра жи вач ке но ви на ре, по све му то ме су -
дим да имам пра ва да ве ру јем да Ср би ја мо же бо ље.

(Но ви нар Бран ко Че чен, „Бе та”, 26. ок то бар)

* * *
Ра до мир Кон стан ти но вић упо зо ра ва да ин те лек ту ал ци
жи ве под ста кле ним зво ном, тј. под кро вом ко ји их, то -
бо же, шти ти од по ли ти ке и од све га што се до га ђа у дра -
ми вре ме на да са чу ва ју свој ком фор и при ви ле ги је. Ака -
де ми ци с ре пу та ци јом бе смрт ни ка, по себ ном на год бом,
кал ку ли шу са сва ком вла шћу да до би ју из да шне на гра де,
из др жав не ка се си му ли ра ју ту де мо кра тич ност, на ре чи -
ма пре тва ра ју ћи се у порт па ро ле иде о ло ги је на вла сти.

(Пе сник Бо жи дар Шу ји ца, „Да нас”, 24. ок то бар)

* * *
То што се до го ди ло де ве де се тих је оно што би се мо гло
на зва ти са да шња про шлост, то је још увек то ли ко жи во
да је на не ки на чин ја ко бли ско са са да шњо шћу и ако се
ти ме не ба вим, ја не знам ка ко ћу да иза ђем из све га то -
га. Та ко да је „По шу ма ма и го ра ма” ро ман ко ји је на стао
и због то га што сам то мо рао ста ви ти на па пир и ви де ти
шта сад, шта са тим на сле ђем де ве де се тих ко је по ста је
све жи вље и све ви ше уз не ми ра ва. Ако поч не мо да на
чет ни ке гле да мо као на ан ти фа ши сте, да на уста ше гле -
да мо као на љу де ко ји су пр ви оства ри ли ти сућ љет ни хр -
ват ски сан, он да се бо јим да нам сле де при лич но мрач не
пер спек ти ве. А то се ов де већ до га ђа. Пар ти за ни су да нас
ле ва сме та ла и љу ди ко ји су до при не ли ужа сном стра да -
њу срп ског на ро да.

(Пи сац Ми лен ко Бо ди ро гић, пор тал „Лу пи га”, 20. 
ок то бар)

* * *
Кул ту ра је стра те шко пи та ње, под јед на ко ва жно као стру -
ја, во да или наф та.

(Глу мац Ми ки Ма ној ло вић, пор тал „Но ва.рс ”, 22. 
ок то бар)

* * *

* * *
Но ви нар ство је са мо по се би не по жељ но. Да кле, про па -
ган да – да, но ви нар ство – не. Ако се но ви нар ство не жи -
ви, то он да ни је то. Ако ра диш као но ви нар, ту је твој ин -
те гри тет већ на ру шен, а ако си но ви нар, он да ни је. Про -
цес га ше ња но ви нар ства је одав но по чео… Са др жај је
одав но пот пу но не бит на ствар, због че га ми слим да ће
ко ро на са мо убр за ти про цес га ше ња „пра вих ве сти”.

(Но ви нар Алек сан дар Ре љић, „Фо Нет”, 26. ок то бар)

* * *
Ко ро на-кри за је про и за шла из кри зе ка пи та ли зма и из
ви ше ве ков не де ва ста ци је око ли ша и жи во та. Она је за о -
штри ла и ого ли ла већ по сто је ће дру штве не не јед на ко -
сти. Де це ни је фе ти ши зма по зи ти ви зма, сво ђе ње дру -
штве них од но са на кал ку лус, ха о тич на ди ги та ли за ци ја
све га и сва че га узе ли су свој да нак. Ми слим да се ова
кри за још ду го не ће раз ре ши ти због ду бо ке со ци јал не
фраг мен та ци је и због то га што се на пр во ме сто ста вља
раст про фит них сто па, а не здра вље љу ди. У том кон тек -
сту, за тва ра ње кул тур них ин сти ту ци ја и от ка зи ва ње 
изло жби, кон це ра та и по зо ри шних пред ста ва у про ле ће
ове го ди не до ве ли су до то га да се рад ни ци у сек то ру
кул ту ре за пи та ју да ли је умет ност она ква ка ква је сте
ико ме по треб на. На кон цу ства ри, не ма бу дућ но сти за
умет ност ако је не ма за дру штво, со ци ја ли зам је ов де ну -
жна ал тер на ти ва.

(Мул ти ме ди јал ни умет ник Вла дан Је ре мић, пор тал
„Но во сти”, 25. ок то бар)

КОНЦЕПТ ГРА ЂА НИН И ЊЕ ГО ВО ПРА ВО

КА КО ОСТВА РИ ТИ НА КНА ДУ ШТЕ ТЕ 
У КРИ ВИЧ НОМ ПО СТУП КУ?

Страну припремио

Синиша 
Трајковић



Са мо стал но при ја вљи ва ње
за ута ју

Тре ба на ми ри ти по рез за
претходних пет година

Не ма кри вич не, са мо
прекр шај на при ја ва

По ди гла се ве ли ка пра ши на због на -
ме ре По ре ска упра ве да санк ци о ни -
ше нео д го вор не про гра ме ре, ју тју бе -
ре, фри лен се ре, ар хи тек те, ди зај не -
ре. На и ме, По ре ска упра ва је утвр ди -
ла да по ре ски об ве зни ци фи зич ка ли -
ца ко ја у ино стран ству оства ру ју при -
ход пру жа њем услу га раз во ја софт ве -
ра, пре во ђе ња, др жа ња ча со ва стра -
ног је зи ка, гра фич ког ди зај на, за тим
ју тју бе ри и ин флу ен се ри, не пла ћа ју
по рез и дру ге до при но се.

Ка ко твр де, на осно ву рас по ло жи вих
по да та ка о упла та ма из ино стран ства и
по ре ђе њем тих по да та ка с под не тим
по ре ским при ја ва ма уста но вље на је ви -
со ка сто па не по што ва ња по ре ских про -
пи са упра во код ових ли ца. По ре ска
упра ва ис ти че да се ове за ра де оства ру -
ју по осно ву пру жа ња ра зних вр ста услу -
га и по зва ла је сва фи зич ка ли ца ко ја
су про пу сти ла да под не су по ре ске при -
ја ве да пре от по чи ња ња по ре ске кон -
тро ле или под но ше ња зах те ва за по -
кре та ње пре кр шај ног по ступ ка са мо и -
ни ци ја тив но об ра чу на ју по рез и до при -
но се с при па да ју ћом ка ма том и из ми -
ре сво је за кон ске оба ве зе, ка ко би из бе -
гла пре кр шај ну од го вор ност.

За ни мљи во, тра жи се да се по тра -
жи ва ња на ми ре ре тро ак тив но за прет -
ход них пет го ди на (ка жу прав ни ци –
овај рок је узет јер по ре ске оба ве зе
за ста ре ва ју по сле пет го ди на).

Ком пли ко ва на ра чу ни ца

По је ди не пан че вач ке не пла ти ше до -
би ле су од По ре ске упра ве упо зо ре ња,

од но сно да то им је до зна ња да по ре -
ски слу жбе ни ци зна ју то ко ве нов ца на
њи хо вим ра чу ни ма. Став ве ћи не про -
гра ме ра, ју тју бе ра, фри лен се ра и пре -
да ва ча стра них је зи ка је ја сан – мно ги
не ће да пла те и ће ра ће се с др жа вом
јер ве ру ју да је ово са мо бле фи ра ње

др жав них ор га на. Сма тра ју да је крај -
ње нео збиљ но да са ми из ра чу на ва ју
ко ли ки по рез тре ба да пла те (шта се и
ко ли ко опо ре зу је) и да је са свим су ма -
ну то то што др жа ви тре ба да при пад -
не, на осно ву по ре за, од 48 до 80 од сто
укуп не за ра де од за вр ше ног по сла.

Ви си на по ре за и до при но са за ви си
од вр сте при хо да, да ли је ау тор ски
хо но рар или уго вор о де лу, од то га да
ли је осо ба за по сле на или не, ка жу
струч ња ци. Чи тав је низ раз ли ка, од
сто па до до зво ље ног од бит ка. Пре ма
про ра чу ну, ка да се све узме у об зир,
оба ве зе се кре ћу од 29,5 до 80 од сто.
У слу ча ју хо но ра ра од би так иде од 34
до 50 од сто, а код уго во ра о де лу он је
20 од сто. Чи ње ни ца је да мно ги не
зна ју да об ра чу на ју по рез и за то ће
мо ра ти да ан га жу ју књи го во ђу – а то
ко шта око 100 евра.

За ни мљи во је да, ка да је реч о уго -
во ри ма о из бе га ва њу дво стру ког опо -
ре зи ва ња, сам об ве зник мо ра да зна
да ли га с др жа вом из ко је сти жу
сред ства на ша зе мља има или не ма.
Нај че шће се по ре зи пла ћа ју по ме -
сту бо рав ка оно га ко ји при хо ду је.
Зна чи да нај ве ћи број њих, по што су
гра ђа ни Ср би је, мо ра ју да пла ћа ју
оба ве зе у на шој зе мљи. У слу ча ју др -
жа ва с ко ји ма не ма мо ова кав уго -
вор, по сто ји опа сност од дво стру ког
опо ре зи ва ња.

Ка да је реч о са мој при ја ви, по ре -
зни ци је под но се за сва ки при ход по -
на о соб. Де та љи по сто је и на сај ту По -
ре ске упра ве Ср би је, ма да не до вољ но
об ја шње ни и не до ре че ни, без из но са
нор ми ра них тро шко ва ко ји се из у зи -
ма ју из об ра чу на. Прин цип об ра чу на
је сле де ћи: од из но са кон крет ног при -
хо да од у зи ма се про це нат нор ми ра -
них тро шко ва, а на оста так се об ра -
чу на ва по рез. Па, та ко, за по сле ном
ко ји при хо ду је 120.000 ди на ра из ино -
стран ства и има пра во на при зна те
тро шко ве од 50 од сто по пла ћа њу по -
ре за и до при но са за ПИО оста је око
92.000 ди на ра.

Др жа ва обез бе ди ла олак ши це

С дру ге стра не, др жав ни ор га ни под -
се ћа ју фри лен се ре да су и ра ни је би -
ли у оба ве зи да пла ћа ју по рез, да је

ва жно да за кон ске оба ве зе из ми ру ју
на вре ме, као и да су за ову и на ред не
две го ди не већ до би ли олак ши це за
IT сек тор. Пла ћа ње по ре за на за ра де
из ино стран ства већ је ре гу ли са но За -
ко ном о по ре зу на до хо дак гра ђа на.
Та оба ве за већ го ди на ма по сто ји, а
ово је би ла јед на до бра на ме ра По ре -
ске упра ве, пре не го што кре не у кон -
тро лу, да још јед ном упо зо ри оне ко -
ји при ма ју при хо де из ино стран ства
да морају да пла те по рез.

Од ове го ди не на сна зи је но ви тип
олак ши ца по осно ву за по шља ва ња ви -
со ко ква ли фи ко ва них ли ца и оне су
пре по зна те и у IT сек то ру. Реч је о
по пу сти ма на по ре зе и до при но се, од -
но сно ПИО, и ти по пу сти то ком 2020.
го ди не из но се 70 од сто по ре за и 100
од сто ПИО до при но са, а за на ред ну
го ди ну пред ви ђе но је 65 од сто по ре за
и 95 од сто ПИО до при но са.

Би ло ка ко би ло, по рез ће мо ра ти
да се пла ти, твр де др жав ни ор га ни.
Но мно ге не пла ти ше, увре ђе не што
мо ра ју да ис пу ња ва ју за кон ску оба ве -
зу, спре ма ју се да отво ре ра чу не у Бу -
гар ској и да с вре ме на на вре ме по се -
те су се де те ус пут по ку пу ју оно што
им је нео п ход но и та ко оста ве део
нов ца стран ци ма, а не на шим про -
дав ци ма. Уз гред, мно ги IT уре ђа ји да -
ле ко су јеф ти ни ји пре ко не го код нас,
јер су се ди ма не тре ба да пла те по рез.
А ца ри ни ци као ца ри ни ци, има ју дру -
га по сла, а не да раз ва љу ју та па ци -
рун ге и се ди шта ком пју тер ским ги -
ко ви ма и по зна тим ју тју бе ри ма. Је -
дан сел фи за де те би ће до во љан да се
пре ђе гра ни ца без про бле ма…
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ШТА ДР ЖА ВА ПРИ ЗНА ЈЕ

Вре ди зна ти и сле де ће. Об ве зни ку

се при зна ју сле де ћи нор ми ра ни

тро шко ви: 50 про це на та од бру то

при хо да – за ва јар ска де ла, та пи се -

ри је, умет нич ку ке ра ми ку, ке ра мо -

пла сти ку, мо за ик и ви траж, за

умет нич ку фо то гра фи ју, мод но кре -

а тор ство и умет нич ку об ра ду тек -

сти ла (тка ни тек стил, штам па ни тек -

стил и сл.); 43 про цен та од бру то

при хо да за сли кар ска де ла, гра фич -

ка де ла, ин ду стриј ско об ли ко ва ње

са из ра дом мо де ла и ма ке та, сит ну

пла сти ку, ра до ве ви зу ел них ко му -

ни ка ци ја, ра до ве у обла сти уну тра -

шње ар хи тек ту ре и об ра де фа са да

итд.; 34 про цен та од бру то при хо да

– за ин тер пре та ци ју од но сно из во -

ђе ње естрад них про гра ма за бав не и

на род не му зи ке, про из вод њу фо но -

гра ма, про из вод њу еми си је, про из -

вод њу ба зе по да та ка и за дру га ау -

тор ска и срод на пра ва ко ја ни су на -

ве де на у пр ве две гру пе и 20 про це -

на та од бру то при хо да – за оста ле

при хо де ко ји ни су ау тор ска и срод на

пра ва (де фи ни са не чла ном 85 За ко -

на о по ре зу на до хо дак гра ђана).

ПО РЕ СКА УПРА ВА ЧЕ ШЉА РА ЧУ НЕ ГРА ЂА НА

Рат ин флу ен се ра и др жа ве

Струч ња ци твр де да ће за
пет го ди на „ма ши не” 
преу зе ти по ло ви ну по слова

Ан ке ти ра ни по сло дав ци
ви ше ве ру ју AI тех но ло ги ји
не го љу ди ма

С вас пи та чима, 
на став ни ци ма и 
умет ни ци ма још ко ју го ди ну

Пан де ми ја ко ро на ви ру са убр за ла је
про ме не на тр жи шту ра да и у сле де -
ћих пет го ди на, пре ма на во ди ма из
из ве шта ја Свет ског еко ном ског фо -
ру ма, по ло ви ну свих са да шњих рад -
них ме ста у сред њим и ве ли ким фир -
ма ма пре у зе ће од љу ди ве штач ка ин -
те ли ген ци ја. Пре ма овом до ку мен ту,
„ре во лу ци ја ро бо та” отво ри ће 97 ми -
ли о на рад них ме ста ши ром све та, али
ће, исто та ко, то ли ки број рад ни ка
оста ти без по сла – на ро чи то они ко ји
руч но ра де, по пут шва ља и но са ча,
као и зи да ри и те са ри јер ће се објек -
ти зи да ти 3Д тех но ло ги јом. По ред
њих, AI тех но ло ги ја од ме ни ће по -
слов не се кре та ре и ра чу но во ђе (област
ад ми ни стра ци је и об ра де по да та ка),
твр де струч ња ци Свет ског еко ном ског
фо ру ма.

С дру ге стра не, по ра шће по тре бе за
здрав стве ном не гом, у IT сек то ру (пре
све га раз вој ве штач ке ин те ли ген ци -
је), за струч ња ци ма ро бо ти ке, опе ра -
те ри ма сер ви се ри ма ме ха трон ских си -
сте ма итд. Ис тра жи ва ње Фо ру ма об у -
хва ти ло је 300 нај ве ћих свет ских ком -
па ни ја, ко је за по шља ва ју осам ми ли -
о на љу ди ши ром све та. Ви ше од 50
од сто ан ке ти ра них по сло да ва ца ре -
кло је да већ са да спро во ди ау то ма ти -
за ци ју не ких рад них ме ста у соп стве -
ним ком па ни ја ма, док је 43 од сто ре -
кло да ће у на ред ном пе ри о ду до са да -
шња рад на ме ста ве ро ват но би ти усту -
пље на са вре ме ној тех но ло ги ји.

Са свим је ја сно да је пан де ми ја ко -
ро на ви ру са на гло убр за ла про цес гло -
бал не ро бо ти за ци је про из вод ње и услу -
га и са да, са вим је ја сно, ком па ни је
на сто је да сма ње тро шко ве и усво је

но ве на чи не ра да, јер су про фит и ег -
зи стен ци ја при о ри тет сва ког по сло -
дав ца. Све ово рад ни ке ста вља у ве о -
ма те жак по ло жај – убр за ва се ау то -
ма ти за ци ја и сле ди еко ном ска ре це -
си ја због ко ви да 19.

Про гра ме ри и сер ви се ри

Око 1,7 ми ли о на рад них ме ста од
2000. го ди не у про из вод њи пре у зе ли
су ро бо ти. Од то га, 400.000 у Евро пи,
260.000 у САД и 550.000 у Ки ни, на -
во ди се у ис тра жи ва њу.Тре нут но око

тре ћи ну свих рад них за да та ка ре а ли -
зу ју ма ши не, док љу ди ра де на пре о -
ста лим ме сти ма, али струч ња ци пред -
ви ђа ју да ће се до 2025. рав но те жа
дра стич но про ме ни ти. Па ипак, има
на де за обич не смрт ни ке – по сло ви
ко ји се осла ња ју на људ ске ве шти не,
по пут са ве то ва ња, до но ше ња од лу ка,
за кљу чи ва ња, ко му ни ци ра ња и ин тер -
ак ци је по ста ће све тра же ни ји.

Порашће по тра жња за рад ни ци ма у
зе ле ној еко но ми ји у обла сти ин же -
њер ства и про гра ми ра ња у кла у ду (ис -
по ру ка ра чу нар ских услу га на зах тев,
из ра да апли ка ци ја итд.).

По сло ви ма ко ји зах те ва ју ви ше са -
о се ћа ња, кре а тив но сти и со ци јал не
ин те ли ген ци је љу ди ће се ба ви ти још
не ко ли ко де це ни ја. А љу ди на по зи -
ци ја ма по пут за ко но да ва ца, би зни -
сме на, рад ни ка и на став ни ка мо ра ју
да раз ви ју ве шти не ка ко би се при ла -
го ди ли ау то ма ти за ци ји.

Све у све му, ми ли о ни ће мо ра ти да
се пре ква ли фи ку ју да би се из бо ри ли
с про ме ном и у том по слу би ће им
по треб на зна чај на по др шка др жа ве.

Ау то ма ти за ци ја свести

Пре ма ана ли зи ком па ни је „Окс форд
eкономикс”, обла сти у ко ји ма ра де
љу ди с ма ње ве шти на, ко је до но се ма -
ње при хо де и има ју ве ћу сто пу

незапосле но сти мо гу би ти нај ви ше по -
го ђе не овом за ме ном. Рад ни ци ко ји
пре ста ну да ра де у ди рект ној про из -
вод њи пре ла зе на дру ге по сло ве, по -
пут тран спор та, из град ње, кан це ла риј -
ског и ад ми ни стра тив ног, али ни ту
не ће оста ти ду го, твр де струч ња ци, јер
су ова под руч ја ра да под ло жна ау то -
ма ти за ци ји, на во ди се у ис тра жи ва њу.
Ка ко сто ји у њи хо вој сту ди ји, сва ки
но ви ин ду стриј ски ро бот успе ва да за -
ме ни 1,6 руч них по сло ва, за ко је су
по треб не нај ма ње ква ли фи ка ци је. У

про се ку, сва ки но во ин ста ли ра ни ро -
бот у обла сти ма где ра де ма ње ква ли -
фи ко ва ни љу ди мо гао би да до ве де до
дво стру ко ви ше гу бит ка рад них ме ста
од оних зе ма ља у ко ји ма ра де ви со ко -
ква ли фи ко ва ни љу ди, чи ме се по го -
ро ша ва еко ном ска не јед на кост.

За ко ју го ди ну ау то мо би ле ће пра ти
ро бот, по слов не за дат ке до би ја ће мо
од софт ве ра, а ме га мар ке ти ће би ти

са бла сна зда ња у ко ја ви ше ни ко не
ула зи јер ће се сва ку по ви на оба вља ти
он лајн. Па ипак, не ко ће мо ра ти и да
до ста ви ро бу, и да над гле да ве штач ку
ин те ли ген ци ју, али у ту има ка ва ка –
„Ама зон” већ са да дро но ви ма спу шта
на руџ бе ни це на бал ко не или у дво ри -
шта на ру чи о ца, а пр вак све та у ша ху
(ина че ра чу нар) сам се бе учи.

Не ко ће ре ћи: ма, дај, ми смо ипак
Ср би ја, не ће то још код нас.

Ми, Пан чев ци, ја ко до бро зна мо
шта до но си мо дер ни за ци ја. Сло жи -
ће те се – и до бро и ло ше. Се ти мо се
са мо ау то ма ти за ци је про из вод ње у
Ра фи не ри ји наф те Пан че во због ко је
су мно ги оста ли без по сла. Обич но
ма ну ел но од вр та ње и за вр та ње вен -
ти ла не ка да је би ло део рад не оба ве -
зе, а са да чи тав тај про цес оба вља
софт вер. Не ка да се услед по гре шног
од вр та ња и за вр та ња спа љи ва ла си -
ро ви на и са мим тим за га ђи ва ла жи -
вот на сре ди на и угро жа ва ло здра вље
љу ди. Са да се ва здух за га ђу је због дру -
гих ства ри, али то ће, за рад про фи та,
би ти ре ше но. Јер је и от пад ни гас пун
уљо во до ни ка си ро ви на ко ја мо же да
се ис ко ри сти, зар не!?

ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ПАН ДЕ МИ ЈЕ КО РО НА ВИ РУ СА ЗА ПО СЛОВ НУ ПО ЛИ ТИ КУ

ДО БАР ДАН, ГО СПО ДИ НЕ ХАЛ 9000

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ОН ЛАЈН СР БИ ЈА

У Ср би ји је по ну да и по тра жња

он лајн услу га дра стич но ско чи ла

од по чет ка епи де ми је ко ро на ви -

ру са и све ве ћи број ком па ни ја

окре ће се он лајн про да ји. По ред

то га, код нас је ве о ма по пу лар но

и пи са ње тек сто ва за блог, дра -

стич но се раз ви ја ди ги тал ни мар -

ке тинг. Ујед но ра сте и еду ка ци ја

у обла сти ма ових услу га.

Пре ко ви да кур се ви из раз ли -

чи тих област одр жа ва ли су се

ужи во (80 од сто), а са да је дру га -

чи је. По тра жња за он лајн услу га -

ма ско чи ла је за око 55 до 60 од -

сто, а по тра жња за он лајн обу ка -

ма за 30 од сто.

Ка да је у пи та њу за ра да, љу ди

у Ср би ји ко ји ра де он лајн по сло -

ве у про се ку за ра де 300 евра.



Петак, 30. октобар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ЗДРАВЉЕ

КА КО УKЛОНИТИ БЛОKАДЕ НА ПУ ТУ ДО БЕ БЕ

ЗА ПУ ШЕ НИ ЈА ЈО ВО ДИ – ЈЕ ДАН ОД
ГЛАВ НИХ УЗРО КА НЕ ПЛОД НО СТИ

У мо ру стре со ге них и ка та -
стро фич них ин фор ма ци ја ко -
је сва ко днев но при ма мо те -
шко је са чу ва ти мен тал ну рав -
но те жу и оп ти ми зам. Ја сно
је да су ове осо би не нео п хо -
дан део на шег ква ли тет ни јег
жи во та и здра вља и да су оне
под ве ли ким ути ца јем окру -
же ња у ко ме жи ви мо. По др -
шка по ро ди це и при ја те ља,
ма те ри јал но ста ње, здрав стве -
не и емо тив не
при ли ке ве о ма
су ва жни еле -
мен ти на ше
ис трај но сти и
ста бил но сти.

У кри зним
в р е  м е  н и  м а
дру штве на за -
јед ни ца мо ра
по себ ну па жњу
да по све ти
сво јим нај ра -
њи ви јим чла -
но ви ма. Ве о ма
угро же не ка те -
го ри је су на ши
ста ри ји су гра -
ђа ни на ру ше ног здра вља, де -
ца и мла ди. Не тре ба да за бо -
ра ви мо уса мље не осо бе ка ко
у град ској, та ко и у се о ској
сре ди ни. Ли ца ко ја има ју про -
бле ме у раз во ју, мен тал не бо -
ле сти или бо ле сти за ви сно -
сти не мо гу са мо стал но да се
из бо ре с не ком но вом си ту -
ци јом ко ја угро жа ва њи хо во
здра вље и би ти са ње. Но ве
окол но сти су по ве ћа ле број
не за по сле них ли ца и оних са
ума ње ним при хо ди ма. У та -
квим при ли ка ма бри га о соп -
стве ном здра вљу обич но пре -
ста је да бу де при о ри тет.

Со ли дар ност и бри га о дру -
ги ма че сто има ве о ма по зи -
тив но деј ство на на ше мен -
тал но здра вље. Ти ме ја ча мо
соп стве не ка па ци те те да се из -
бо ри мо са од ре ђе ним про бле -
ми ма, али и ка па ци те те за јед -
ни це у ко јој жи ви мо. У су о ча -
ва њу са здрав стве ним про бле -
мом или епи де ми јом ко ја угро -
жа ва за јед ни цу ве о ма је ва жно
да има мо на рас по ла га њу про -
ве ре не чи ње ни це. Одр жа ва ње
фи зич ке дис тан це ни ка ко не
би сме ло да бу де пут у со ци -
јал ну изо ла ци ју. На про тив, ко -
му ни ка ци ја с дра гим љу ди ма
тре ба ло би да се одр жа ва рас -
по ло жи вим сред стви ма, те ле -
фо ном или пу тем ан др о ид
апли ка ци ја. Ме ре огра ни ча ва -
ња кре та ња ста ри јих су гра ђа -
на мо гу до при не ти са мо још
ве ћем осе ћа њу изо ло ва но сти
и из оп ште но сти. Да ле ко је свр -
сис ход ни је пру жи ти од го ва ра -
ју ће ин фор ма ци је о то ме ко -
ме се мо же мо обра ти ти за по -
моћ или са вет. Мен тал но здра -
вље на ро да не мо же се ни ка ко

чу ва ти та ко што
ће се ко ро на ви -
ру су при пи си -
ва ти сва мо гу -
ћа свој ства ко -
ја не ки ви рус
мо же да има.
Ве о ма је ва жно
има ти на уму
да тра ја ње епи -
де ми је по ве ћа -
ва мо гућ ност
сла бље ња ви ру -
са, па та ко и
мо гућ ност ор -
га ни зма да се
ефи ка сно из бо -
ри са ин фек ци -

јом. Ово сва ка ко ни је по зив
на ма њак опре за, већ ука зи ва -
ње на чи ње ни цу да удру же -
ним на по ри ма и с ве ром у бо -
ље су тра мо же мо да са вла да -
мо све пре пре ке.

За по че так, на пра ви мо па -
у зу у пра ће њу ве сти, со ци јал -
них мре жа или дру гих сред -
ста ва ин фор ми са ња ко ји нас
сва ко днев но бом бар ду ју но -
вим ин фор ма ци ја ма о ак ту -
ел ној епи де ми ји. По све ти мо
ви ше вре ме на ак тив но сти ма
ко је нас ис пу ња ва ју, вра ћа ју
осмех на ли це и да ју рав но -
те жу на шим емо ци ја ма.

При о ри тет: са чу ва ти
здрав ра зум

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Веома је важно
имати на уму да
трајање епидемије
повећава могућност
слабљења вируса, 
па тако и могућност
организма да се
ефикасно избори 
са инфекцијом.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ако вас је то ком да на са млео

стрес и по треб но вам је не што да

вас сми ри, не мој те се ола ко хва -

та ти ра зно ра зних ле ко ва за сми -

ре ње. По ред то га што има ју низ

штет них нус по ја ва, они иза зи ва -

ју и за ви сност и ни ка ко се не

сме ју узи ма ти на сво ју ру ку. Уме -

сто та бле та, бо ље ода бе ри те не ки од при род них пре па ра та и ча -

је ва ко ји про ве ре но уми ру ју на пе те нер ве.

Је дан од њих је елик сир од ме да и пер шу на. По тре бан вам је

је дан ки ло грам ко ре на и ли ста пер шу на и 1,5 кг ме да. Пер шун

до бро опе ри те, исец кај те и са ме љи те на ма ши ни за ме со. По ме -

шај те до бро с ме дом, си пај те у те гле и ста ви те у фри жи дер. Узи -

мај те шест пу та днев но по јед ну ка ши чи цу. До бро жва ћи те и на

кра ју све про гу тај те.

Про тив на пе то сти су до бри и сле де ћи ча је ви. По ме шај те по

три ка ши ке хме ља, ка ми ли це, ма јо ра на, на не и ма тич ња ка. Јед -

ну ка ши ку ме ша ви не пре лиј те са два де ци ли тра во де, по кло пи те

и оста ви те да се про хла ди. Пиј те два-три пу та днев но пре је ла.

Увек спре мај те свеж чај.

По ме шај те 40 г ко ре на одо ље на, 20 г хај дуч ке тра ве, 15 г на -

не, 10 г ка ми ли це и 15 г ма тич ња ка. Две ка ши ке ме ша ви не пре -

лиј те са два де ци ли тра кљу ча ле во де, па оста ви те да од сто ји 20

ми ну та. Пиј те не за сла ђе но, три пу та днев но по шо љу.

По ме шај те осам гра ма хме ља, 30 г ма тич ња ка, 15 г вра ни лов -

ке, 15 г ве рем тра ве, пет гра ма ко ре на лин цу ре, 25 г мај чи не ду -

ши це, осам гра ма гло го вог цве та, 20 г бо сиљ ка и 25 г ко ре ва ле -

ри ја не. Три ка ши ке ме ша ви не пре лиј те са 750 мл кљу ча ле во де,

до дај те две ка ши ке ме да од ма тич ња ка, по кло пи те и оста ви те да

сто ји 15 ми ну та. Про це ди те и пиј те мла ко по сле је ла.

Елик си ри за
напе те нер ве

По сто ји ве ли ки број раз ло га
ко ји до во де до не плод но сти,
али ис тра жи ва ња по ка зу ју да
су у го то во 40% слу ча је ва за
тај про блем кри ви оште ће ни
или за че пље ни ја јо во ди. У по -
је ди ним слу ча је ви ма све тло на
кра ју ту не ла ипак по сто ји...

Kада су ја јо во ди не про ход ни,
спер ма то зо и ди не мо гу сти ћи
до јај не ће ли је, ни ти опло ђе но
ја ја шце мо же да пре ђе пут до
ма те ри це, па је та ко за че ће не -
мо гу ће. По не кад се овај про -
блем ре ша ва ла ко, али има слу -
ча је ва ка да, чак и на кон ду го -
трај ног ле че ња, успех из о стане.

Kада су оба ја јо во да бло ки -
ра на, до труд но ће, на жа лост,
не мо же до ћи при род ним пу -
тем, већ је је ди на оп ци ја ван -
те ле сна оплод ња. Уко ли ко је
не про хо дан са мо је дан, шан се
за оста нак у дру гом ста њу по -
ве ћа ва ју се при ме ном хор мон -
ске те ра пи је. По сто је и слу ча -
је ви ка да су ја јо во ди са мо де -
ли мич но про ход ни, али то до -
во ди до но вих про бле ма, као
што су ван ма те рич на труд но -
ћа, ком пли ка ци је при ли ком ње -
ног пре ки да ња, али и му ке то -
ком по ку ша ја по нов ног за чећа.

Без зна ко ва за уз бу ну

Симп то ми ко ји би нам мо гли
ука за ти на то да су нам јај ни ци
не про ход ни вр ло су рет ки, ако
их уоп ште има. Не ма не ре дов -
них мен стру ал них ци клу са, као

што је то слу чај с не ким дру -
гим про бле ми ма с ре про дук -
тив ним здра вљем, а из у зет но
рет ко ја вља се бол у аб до ме ну
или сум њи ви се крет. Упра во
због то га што зна ко ви из о ста ју,
ве ћи на же на схва ти да има про -
блем тек ка да по ку ша ји да оста -
ну у дру гом ста њу на кон ду жег
вре ме на не уро де пло дом.

У нај ве ћем бро ју слу ча је ва
до не про ход но сти ја јо во да до -
во ди упа ла или отек ну ће вра та
ма те ри це, ко је се струч но на -
зи ва цер ви ци тис. Ова упа ла нај -
че шће је по сле ди ца бак те риј -
ских ин фек ци ја степ то ко ка ма
или ста фи ло ко ка ма, али мо же
се ја ви ти и као нус по ја ва пол -
но пре но си вих бо ле сти као што
су го но ре ја, ХПВ, хла ми ди ја,
хер пес и три хо мо ни ја за.

Ово је су нај че шћи слу ча је ви
у прак си, али на за че пље ње ја -
јо во да ути чу и ра зни дру ги фак -
то ри, као што су: ин фек ци ја
ма те ри це на ста ла на кон по ба -
ча ја, на пр сну ће сле пог цре ва,
опе ра ци ја аб до ме на или не ки
за хват ко ји је укљу чи вао и ја -
јо во де, ван ма те рич на труд но -
ћа, ен до ме три о за или ду го го -
ди шње ко ри шће ње пи лу ла за

кон тра цеп ци ју. На след ни фак -
тор та ко ђе има ути ца ја.

Јај ни ке мо гу бло кра ти при -
ра сли це и ожиљ ци, али се за -
гу ше ње мо же ја ви ти и као хи -
дро сал пингс – у том слу ча ју
бло ка да иза зи ва про ши ре ње јај -
ни ка, ко је се по том ис пу ња ва
теч но шћу. Ако је бло ка да ис -
пу ње на гно јем, го во ри мо о пи -
о сал пинг су, ко ји се ле чи ан ти -
би о ти ци ма, а по не кад и опе -
ра тив ним за хва том.

Нај бо ље ме то де пре вен ци је су
за шти та од сек су ал но пре но си -
вих бо ле сти и бла го вре ме но ле -
че ње упа ла у ма лој кар лици.

Kако се по ста вља ди јаг но за

Kада наш ги не ко лог по сум ња
да су нам ја јо во ди не про ход -
ни, на рас по ла га њу му је не ко -
ли ко ме то да ко ји ма ће ис пи -
та ти оправ да ност сво јих сум -
њи. Ме ђу њи ма су нај че шће
хи сте ро сал пин го гра фи ја (ХСГ)
и ла па ро ско пи ја.

Хи сте ро сал пин го гра фи ја се
вр ши по мо ћу ренд ге на или
евен ту ал но ул тра зву ка. У врат
ма те ри це нај пре се уне се
контраст на теч ност, а по том се
по сма тра ње но пу то ва ње кроз
ја јо во де све до јај ни ка. У слу -
ча ју да су ја јо во ди не про ход ни,
на сним ку ће се ви де ти да теч -
ност ни је про шла кроз све обла -
сти. Овај пре глед се вр ши пре
ову ла ци је и ни је увек по у здан.

Ла па ро ско пи ја је хи рур шка
ме то да ко јом се кроз ма ли рез
на тр бу шном зи ду уво ди оп -
тич ки ин стру мент ла па ро скоп.
По мо ћу ње га се по сма тра ју ја -
јо во ди, јај ни ци и ма те ри ца, а
на овај на чин је мо гу ће и из ве -
сти хи рур шки за хват и от кло -
ни ти пре пре ке ко је су до ве ле
до не про ход но сти ја јо во да.

Две оп ци је плус при ро да

На кон ус по ста вља ња пре ци зне
ди јаг но зе и са гле да ва ња узро -
ка ко ји су до ве ли до не про ход -
но сти ја јо во да, ле кар ће од лу -
чи ти на ко ји на чин ће спро ве -
сти ле че ње. Нај ве ро ват ни је ће
се од лу чи ти за про ду ва ва ње ја -
јо во да или за опе ра тив ни захват.

На сву сре ћу, по сто је и при -
род ни ле ко ви ко ји, уз про ме ну
од ре ђе них жи вот них на ви ка,
мо гу до при не ти то ме да се овај
про блем убла жи или чак у пот -
пу но сти ре ши. По је ди не ле ко -
ви те биљ ке мо гу нам по мо ћи у
бор би про тив бак те ри ја, као
што је кан ди да, ко је мо гу иза -
зва ти ин фек ци је и та ко ути ца -
ти на не плод ност. С бак те ри ја -
ма ће те се нај бо ље из бо ри ти
по мо ћу ки не ске ан ђе ли ке, ка -
ми ли це, бе лог лу ка, оле ан дра,
кур ку ме, ко ре на цр ве ног бо жу -
ра, та мја на и ка лен ду ле.

По сто је раз ли чи те ком би на -
ци је би ља ка ко је до ла зе у об -
ли ку ча је ва или су пле ме на та и
ко ри сте се за ле че ње бло ки ра -
них јај ни ка. Ми ће мо ов де на -
бро ја ти оне нај ва жни је. Ипак,
не мој те их ни по што узи ма ти
на сво ју ру ку и не на се дај те на
огла се ко ји ну де чу до твор не ре -
зул та те, већ се о све му нај пре
по са ве туј те са сво јим ле ка ром.

Сту ди је су по ка за ле да је ко -
рен цр ве ног бо жу ра бо гат ан -
ти ок си дан си ма. Нај ве ро ват ни -
је је то раз лог што ки не ска тра -
ди ци о нал на ме ди ци на пре по -
ру чу је ову биљ ку у ле че њу бло -
ки ра них ја јо во да. Kорен ка над -
ског љу ти ћа или злат ног ту ља -
на је дан је од нај ја чих при род -
них ан ти би о ти ка. Ова биљ ка
сма њу је упа ле и ин фек ци је и

ти ме спре ча ва по ја ву ожи ља ка
и при ра сли ца. Kорен ђум би ра
по бољ ша ва цир ку ла ци ју, сма -
њу ју ћи упа ле и бло ка де. Глог и
ме две ђе гро жђе по ма жу у сма -
ње њу за гу ше ња и ви шка те ле -
сних теч но сти, чи ме се ре ша -
ва про блем јај ни ка за пу ше них
упра во на ку пља њем теч но сти.

Ве ру је се да дру ги на зив ма -
ци не тра ве – очај ни ца асо ци ра
на же не ко је су у оча ја њу због
не плод но сти про на ла зи ле спас
у овој биљ ци. Тра ва ри твр де да
тинк ту ра очај ни це ле чи не про -
ход не јај ни ке, укла ња ци сте и
ми о ме и сти му ли ше функ ци ју
ре про дук тив них ор га на.

Kинеска ан ђе ли ка, као што
јој са мо име ка же, ко ри сти се у
тра ди ци о нал ној ки не ској ме ди -
ци ни и нај по зна ти ја је по свом
бла го твор ном деј ству на жен -
ски ре про дук тив ни си стем. По -

ма же код обо ље ња јај ни ка, ми -
о ма ма те ри це, ПМС-а, не плод -
но сти и мно гих дру гих бо лести.

Ва жна је и ис хра на

Из бе га вај те на мир ни це ко је са -
др же хор мо не, као што је ме -
со, јер они мо гу ути ца ти на
жен ски пол ни хор мон – естр о -
ген. Уме сто то га, не ка у ва шој
ис хра ни пре о вла ђу је хра на бо -
га та ан ти ок си дан си ма, ко ји
убра за ва ју опо ра вак. Ан ти ок -
си дан си су при сут ни у све жем
во ћу и по вр ћу и биљ ним уљи -
ма, по го то во у ма сли но вом. Чај,
чо ко ла да, со ја и ци мет бо га ти
су фла во но и ди ма, па сло бод -
но ужи вај те у овим на мир ни -
ца ма. Са мо – без пре те ри ва ња.

Пре по ру чу ју се и на мир ни -
це бо га те ка ро те но и ди ма, биљ -
ним ен зи ми ма спо соб ним да
ре ду ку ју ства ра ње сло бод них
ра ди ка ла. Kаротеноида има у
ја ји ма, жу том, цр ве ном и на -
ран џа стом во ћу, као и у по вр -
ћу, као што су шар га ре па, фе -
фе ро ни, спа наћ и ти кви це.

Два кључ на ви та ми на

Ви та мин Ц је нео п хо дан за ја -
ча ње иму но си сте ма и за ап -
сорп ци ју гво жђа, а до бар је са -
ве зник и у бор би про тив ин -
фек ци ја. Ако су јај ни ци бло -
ки ра ни због ин фек ци је или упа -
ле, ви та мин Ц мо же по мо ћи

да се овај про блем ре ши. По -
са ве туј те се с ле ка ром око до -
зи ра ња, јер пре ве ли ке до зе мо -
гу иза зва ти ди ја ре ју и дру ге не -
же ље не ефек те.

Ће ли је жен ског ре пр о дук -
тив ног си сте ма, укљу чу ју ћи и
ја јо во де, бо га те су ре цеп то ри -
ма ви та ми на Д. Kада у те лу
има до вољ но тог ви та ми на, он
се ве зу је за ре цеп то ре ка ко би
ре гу ли сао ге не ре про дук тив -
ног си сте ма и пот по мо гао про -
из вод њу естр о ге на. Сто га је од
ве ли ке ко ри сти сун ча ти се и
уно си ти на мир ни це бо га те
вита ми ном Д.

ЗА БО РА ВИ ТЕ НА ДУ ВАН И АЛ КО ХОЛ

Нат пи си на ку ти ја ма ци га ре -

та не ла жу: ду ван ски про -

изво ди, као и ал ко хол, до ка -

за но спа да ју у нај зна чај ни је

узроч ни ке за пу ше но сти ја јо -

во да, а са мим тим и не плод -

но сти. У овом слу ча ју ни је

до вољ но са мо сма њи ти кон -

зу ми ра ње пи ћа и ци га ре та,

већ их мо ра те у пот пу но сти

из ба ци ти из свог жи во та.

Ци га ре те и ал ко хол оста -

вља ју ло ше по сле ди це на

чи тав ор га ни зам – на све

ор га не, ко жу, ко су, зу бе и

нок те. Осло бо ди те се ових

ло ших на ви ка ка ко би сте по -

бољ ша ли це ло куп но здрав -

стве но ста ње.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ЧАЈ ПРО ТИВ НЕПЛОД НО СТИ

По ме шај те 200 г ма ци не

тра ве, 100 г хај ду чи це, 100

г вир ка, 50 г бо кви це и 50 г

здрав ца.

Пет су пе них ка -

ши ка ме ша ви не

пре лиј те ли тр ом

кљу ча ле во де, по -

кло пи те и

оста ви те да

од сто ји сат

вре ме на. Пиј те то ком да на у

ма њим гу тља ји ма.

Kад за труд ни те, за ме ни те

овај чај ме ша ви ном

100 г ма ли не и

100 г ма тич ња ка.

При пре ма је иста,

осим што чај тре ба

да од сто ји по ла

са та уме сто сат

вре ме на.
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Marele Festival de Folclor al Românilor din
Voivodina - R. Serbia, ajuns la ediţia a 60 a
promovat valorilor cultural-identitare ale mi-
norităţii noastre. Festivalul a avut loc pe data
de 26 septembrie, în sala de spectacole a Că-
minului Cultural „Doina” din Uzdin, fără pu-
blic. Pe scenă, au evoluat soliștii vocali și in-
strumentiști, promotori ai muzicii populare
din satele noastre.

Dat fiindcă festivalul durează timp de șase de-
cenii, anul acesta accentul s-a pus pe continui-
tate și pe necesitatea organizării. Însă de data
aceasta, din cauza pandemiei de COVID-19,
festivalul s-a desfășurat în condiții specifice.
Trebuie menționat faptul că spre deosebire de
edițiile precedente, din motive bine cunoscu-
te, festivalul s-a desfășurat fără public.

Festivalul a început cu un concurs la care
s-au prezentat doar soliști vocali și instru-
mentiști. Soliștii au interpretat cântece pe ca-
re le-au mai cântat la ediţiile anterioare ale
Marelui Festival. Este vrednic de menționat
faptul că în program nu au participat ansam-
blurile folclorice.

Iubitorii de muzică populară românească
au avut prilejul să urmărească programul în
transmisiune directă asigurată de C.P.E. „Li-
bertatea” iar Radioteleviziunea Voivodinei,
care a înregistrat concertul, a difuzat specta-
colul în emisiunile sale.

Cuvinte de salut

Orchestra de Muzică Populară a Românilor
din Voivodina, dirijor Roman Bugar, a asigu-
rat acompaniamentul pe tot parcursul con-

certului. În această ordine de idei, concertul
a început cu acordurile orchestrei. Coordo-
nator artistic a fost Graţian Petrovici.

Marius Rămianţ, președintele Comitetu-
lui Local de Organizare, a subliniat
importanța organizării Marelui Festival pen-
tru păstrarea continuităţii și a tradiţiei româ-

nești pe aceste meleaguri, indiferent de for-
ma în care s-ar desfășura evenimentul. Dân-
sul a mulțumit Consiliului Naţional, Comu-
nei Covăciţa și Bisericii Ortodoxe Române
din Uzdin pentru sprijinul financiar.

Dorel Cina, președintele Marelui Festi-
val, a vorbit despre specificul ediţiei din

acest an. Dânsul a mulţumit Orchestrei de
Muzică Populară a Românilor din Voivodi-
na în frunte cu Roman Bugar, soliștilor vo-
cali și instrumentiști, comunei Covăciţa,
Consiliului Naţional Român, Consiliului
Executiv al Marelui Festival, Casei de Presă
și Editură „Libertatea”, Institutului de Cul-

tură al Românilor din Voivodina, redacţii-
lor programului în limba română ale Radio-
televiziunii Voivodinei, tuturor celor care
au susținut festivalul.

- Având în vedere situația impusă de pan-
demie, pentru prima dată am încercat să gă-
sim o modalitate de a organiza festivalul fără
public. Am convenit cu gazdele ca soliștii vo-
cali și instrumentiștii să participe la concert,
pentru a interpreta aranjamente vechi. Am
luat măsuri de precauție. Sănătatea fiecăruia
dintre noi este pe primul loc. Apoi, orice al-
tceva va veni - a spus Cina.

Daniel Magdu, președintele Consiliului
Național Român, a menționat că această edi-
ţie s-a bucurat de sprijinul Consiliului chiar
dacă festivalul se desfășoară în alte condiții.
Dânsul speră că ediţiile care urmează vor fi
așa cum ne-am obișnuit. Daniel Magdu a
mai precizat că asociaţiile culturale care par-
ticipă la festival se bucură de sprijinul finan-
ciar al Consiliului pentru ca în anii care ur-
mează acestea să fie mai numeroase și să 

prezinte un program calitatativ, fiind mai
pregătite și mai dotate cu ceea ce este necesar.

Participanții la festival

Cinstea de a inaugura ediţia a revenit preșe-
dintelui comunei Covăciţa, Jaroslav Hrubik,
care a menționat că este important ca tradiţia
Marelui Festival de Folclor al Românilor din
Voivodina să se mențină, exprimându-și gra-
titudinea pentru că festivalul a început și
continuă să existe în comuna Covăciţa, mai
precis la Uzdin.

Programul propriu-zis a reunit 22 de so-
liști vocali și instrumentiști din Uzdin, Se-
leuș, Ovcea, Ecica, Iancaid, Torac, Alibunar,
Satu Nou și Petrovasâla. Prima solistă care a
urcat pe scenă a fost Vanesa Creţu din Uzdin,
urmată de Cristina Motorojescu din Uzdin și
de saxofonistul Matei Magda din Seleuș. Toţi
trei sunt debutanţi la Marelui Festival.

S-au prezentat și solistele vocale Graţiela
Brăgean, din Ovcea, Isidora Ioviţă din Ian-
caid, Ana Maria Damian din Torac, Gabriela
Petrovici din Satu Nou, Georgeta Sfrâncioc
din Torac și Andreea Evi din Ovcea, saxofo-
nisul Marian Roșu din Alibunar și violoniștii
Adrian Bugar și Denis Lupșor din Ecica.

Au evoluat Angela Bugar, violonistă din
Ecica, Darko Neda, acordeonist din Uzdin,
solistele vocale Virginia Totan din Uzdin și
Valentina Secheșan din Petrovasâla, Victor
Radu, violonist din Ecica și Gheorghe Mur-
gu, clarinetist din Alibunar. 

În partea finală a programului, s-au pre-
zentat solistele vocale Andreea Șoșdean din
Uzdin și Cristina Mic din Satu Nou, urmate
de acordeonistul Sebastian Bogdan din Satu
Nou și de solista vocală Firuţa Cina din Ov-
cea. Ultimul moment al concertului a
aparținut Orchestrei de Muzică Populară a
Românilor din Voivodina.

Aranjamentele muzicale le-au semnat
Constantin Arvinte, Petru Popa, Ilie Cojocar,
Janiel Șublea, Graţian Petrovici, Nicola Pascu,
Filip Baloș, Todor Ursu și Ionel Budișteanu.

Atât organizatorii, cât și participanţii, s-au
despărţit cu speranţa că urmează ani mai buni
fără de pandemie și că autorităţile vor acorda
mai multă atenţie culturii amatoricești, păs-
trării tradiţiei și promovării valorilor cultural-
identitare ale minorităţii noastre.

Eugenia Bălteanu

„TEZAUR BĂNĂŢEAN”, PERIODIC AL MARELUI FESTIVAL
Cu prilejul ediţiei a LX-a a Marelui
Festival de Folclor al Românilor din
Voivodina a apărut numărul 12 al
„Tezaurului bănăţean”, periodic al
Marelui Festival, adaptat momentu-
lui jubiliar.

Teodora Smolean, redactor șef și
responsabil al săptămânalului ”Li-
bertatea”, s-a ocupat de conținutul
ediţiei care a fost editată de C.P.E.
„Libertatea”.

În periodicul „Tezaur bănățean”
găsim informaţii despre această edi-
ţie a Marelui Festival, despre pregă-
tirile gazdelor şi gândurile organiza-
torilor precum şi date din istoria fes-
tivalui de folclor românesc. Acest
număr cuprinde informaţii despre în-
ceputurile festivalului, despre lau-
reaţi şi mesajele adresate la ceas
aniversar de cei care au contribuit la
desfăşurarea festivalului.

Dorel Cina, preşedintele Marelui Festival

MARELE FESTIVAL DE FOLCLOR – UZDIN 2020

PĂSTRAREA CONTINUITĂŢII ȘI A TRADIŢIEI 
ROMÂNILOR DIN VOIVODINA



Toate sărbătorile ale românilor din
Voivodina își au specificul lor, cu țelul
de a păstra cu sfințenie și evlavie
tradiția strămoșilor noștri. Privind
sărbătoarea de iarnă a Crăciunului, a
Nașteri Mântuitorului nostru Iisus
Hristos, ne bucurăm de cele mai fru-
moase obiceiuri strămoșești, când pri-
vim și auzim cum străzile satelor noas-
tre răsună de glasurile colindătorilor.

La Ajunul Crăciunului, în fața casei se
face un foc mare, în fața Sfintei Bise-
rici din localitatea respectivă, pe care
preotul paroh îl aprinde și îl binecu-
vintează. În jurul acestui priveghi,
credincioșii din localitate, cântă co-
linzi, care conțin mesajul  Nașterii
Domnului nostru Iisus Hristos. De la
acest priveghi, credincioșii iau flacăra
cu care aprind focul din fața caselor
lor. Acest priveghi simbolizează pri-
veghiul la care sau încălzit păstorii
din Betleem, păzind turmele de oi.
Acești păstori sunt primii care au pri-
mit mesajul divin de la îngeri, care au
vestit cu bucurie mare Nașterea
Domnului, precum și chemarea lor
de a fi martori la acest eveniment
Sfânt și istoric, de al vedea pe Fiul lui
Dumnezeu cum S-a năcut din Fe-
cioara Maria într-o iesle. 

Cei trei Crai de la Răsărit

Cei trei Crai de la Răsărit, cei trei
Magi, care au călătorit privind stelele

și urmând acea stea strălucitoare, ca-
re lumina cu razele ei locul în care se
găsește Mesia, au sosit și s-au închi-
nat. Regele al Persiei, Melchior, care
a fost cel mai în vârstă dintre magi, a
adus  în dar pruncului Iisus. Aurul
simbolizează statutul regal, cum se

cuvine unui „Mare Împărat”. Balta-
zar, regele Arabiei care a adus în dar
smirnă, ceea ce simbolizează natura
umană, precum și viitoarea moarte a
unui rege. Cel de-al treilea Crai, este
Gașpar, regele Indiei, care a adus ca

și dar de închinare, tămâie, ceea ce se
oferă marilor preoți și simbolizează
divinitatea. Din aceste evenimete re-
ligios istorice, scripturistice, avem
tradiția și obiceiurile de a colinda, de
a vesti  nașterea lui Isus prin localita-
te, mergând din casă în casă.

Colinda este o creație populară,
ce îmbină melodia cu textul, având
la bază mesajele specific al sărbătorii,
însoțite de gesturi și simboluri cu o
influență spirituală străveche. Colin-
dele pot conține mesaje religioase,

care transmit mesajul Nașterii Dom-
nului, sau pot conține mesaje profa-
ne sau laice, fiind improvizații la
adresa gazdelor urate. 

La colindat participă copiii îmbrăcați
în costume naționale pe înserat, iar
noaptea merg prin sat oamenii mai

maturi. Colindătorii umblă din casă
în casă, vestind Nașterea Domnului,
urând sănătate, bucurie, fericire și un
an bun gazdelor, care apoi împart co-
lindătorilor, cozonac, prăjituri, covrigi,
nuci, mere, gutui, colăcei și băutură.

Totul este pregătit din timp și fiecare
familie, îi așteaptă pe colindători cu
mare bucurie. Casa care nu este colin-
dată, este considerată blestemată, lo-
cuită de oameni răi, zgârciți și urâți,
care nu vor avea noroc în anul care va
veni. Colindele religioase sunt asemă-
nătoare în toate zonele ale românului
creștin, având mici variații, iar cele
mai cunoscute sunt: ”O, ce veste mi-
nunată”, ”Trei păstori”, ”Steaua”, ”La
Vifleem colo-n jos”, ”Moș Crăciun”,
”Plugușorul”, ”Capra”, ”Cerbul”etc.

Impodobirea bradului de
Crăciun

În seara de Ajun, în fiecare casă,
se împodobește bradul de Crăciun
cu beteală, globuri, bomboane, ghir-
lande, beculețe luminoase care se
pun astăzi în locul lumânărilor, iar
sub Brad se pun cadourile făcute din
timp pentru cei dragi din casă, sau
pentru oaspeți care vin la colindat.
Noaptea, Moș Crăciun pribeag
sosește, aducând cadouri și daruri
multe la copiii cei buni și ascultători,
pe care le pune sub Brad sau în ghete
care sunt puse frumos la fereastră,
sau la cămin, astfel încât copiii să le
găsească a doua zi dimineață și să se
bucure.

Dar de unde provine acest obicei
de a aduce în casă și de a împodobi
acest Brad de Crăciun? Bradul de
Crăciun este o datină foarte veche,

încât este considerată de origine
precreștină, simbolizând „Pomul
vieții”. Creștinii acordă o
semnificație a pomului cunoașterii
binelui și a răului, care era în mijlo-
cul Edenului (raiului de pe Pământ),
pomul interzis, având în vedere, că
primi oameni, Adam și Eva au avut o
singură poruncă de la Dumnezeu
Creatorul, să nu mănânce din acest
pom. Din această cauză, Bradul era
înpodobit cu mere roșii, având în ve-
dere de evenimentul scripturstic al
păcatului originar. Această datină
era considerată păgână, până în se-
colul al XIV-lea. În anul 1605, la
Strasbourg, a fost înălțat primul brad
de Crăciun, într-o piață publică, care
era înpodobit cu mere roșii. Acest
obicei s-a răspândit treptat încât în
anul 1611 ducesa Dorothea Sybille
von Schlesien, împodobește primul
brad de Crăciun, la Breslau, cu glo-
buri, beteală, mere, nuci și lumini,
așa cum îl împodobim și noi astăzi.
Această tradiție germană a cucerit
întreaga Europă, iar prin interme-
diul coloniștilor europeni, acest obi-
cei de a se împodobi bradul de Cră-
ciun, este extins și cunoscut peste
toată lumea.

La sfârșitul secolului al XIX-lea,
Bradul de Crăciun, precum și oferi-
rea de cadouri celor dragi nouă, a
devenit o datină universală.

Sorin Ianeş

Poet, eseist, dramaturg, publicist, edi-
tor s-a născut pe data de 26 august
1960 la Locve/Sân-Mihai. În anul
2001 Parlamentul Voivodinei îl
numește în funcţia de director al Ca-
sei de Presă și Editură „Libertatea.
Nicu Ciobanu își va lăsa amprenta și
în privinţa aspectului vizual al săptă-
mânalului, oferind și conceptul grafic
primei pagini a ziarului, precum și o
restructurare conceptuală a
conținutului, concept care a rămas și
astăzi. În plan profesional, ca direc-
tor al Casei de Presă și Editură „Li-
bertatea” din Panciova, a susținut
acele tendinţe care au evidenţiat po-
tenţialul creativ, precum și integrita-
tea profesională. A ținut cont că
instituția pe care o conduce este sin-
gura instituție românească care apă-
ră valorile autentice, prin dreptul la
informare în limba maternă. Activi-
tatea ultimelor decenii ale Casei a
fost înalt apreciată de președintele
României, Klaus-Werner Iohannis
care a conferit Casei de Presă și Edi-
tură „Libertatea” ordinul „Meritul
cultural” în grad de Ofițer, categoria
F – „Promovarea culturii”. Înalta
distincție reprezintă și o încununare
a activității ca director și practică de
bună gestionare și bună colaborare în
cadrul colectivului Casei.

În domeniul culturii, limbii, literatu-
rii si a spiritualitatii noastre autenti-
ce, Nicu Ciobanu, opiniei publice s-a
impus și ca poet, fiind considerat
unul dintre cei mai talentaţi poeţi
contemporani. care își afirmă
importanța deosebită în peisajul cul-
tural. Este autorul numeroaselor vo-
lume de versuri. Este traducătorul în
limba sârbă al volumului de proză
scurtă românească a secolului XX,
„Nadomak Vitlejema” („Nu departe
de Betleem”), Editura Libertatea,
2010. Antologia, care cuprinde 20 de
mari prozatori români ai secolului
XX, este distinsă cu premiul Cartea
anului editorial (Panciova, 2011) și
Premiul special al Uniunii Scriitori-
lor din România (Filiala Timișoara)
pentru anul editorial 2010. Deţină-
tor al mai multor premii și menţiuni,
cu precădere pentru creaţia literară
și publicistică.
l Cum percepe lumea poetul Nicu
Ciobanu?
- Ca pe o construcție divină, per-
fectă, pe care omul prin optica sa
imperfectă, în final, prin
imperfecțiunea sa, o denaturează.

Există mai multe lumi. Unele sunt
chiar lumi paralele. Care este lumea
cea adevărată? Cea reală, concretă,
fizică, care de multe ori ne duce spre
nicăieri și care este, în final, o goană
după vânt? Lumea ireală, imaginară,
care și ea, de lumea fizică este consi-
derată tot o goană după vânt?
Atunci, cum putem percepe lumea?
Probabil ca pe o posibilă trăire a
cunoașterii și a experiențelor acu-
mulate de-a lungul timpului în care
reușim, sau nu, să ne confirmăm
existența.
l Oare căutările în expresia poetică
suportă rătăciri? Care au fost rătăci-
rile poeziei dumneavoastră?
- Fiecare dintre noi caută forma
desăvârșită sau măcar tinde spre așa
ceva. Probabil că în acele căutări
există și eșecuri pe care le putem
numi rătăciri. Deci, nu știu dacă pu-
tem vorbi de rătăciri sau în exclusivi-
tate de rătăciri, poate mai degrabă de
căutări care nu întotdeauna ne duc
spre punctul dorit, dar care totuși

construiesc ceva, care se prezintă
mai altfel decât ne-am imaginat că ar
fi, dar care pot fi acceptabile; am pu-
tea vorbi de încercări care nu întot-
deauna satisfac așteptările noastre.
Dacă doriți le putem numi rătăciri.
Ele sunt firești. Dacă n-am avea par-
te de rătăciri n-am cunoaște farme-
cul disperării și al revelației. Rătăci-
rile sunt inevitabile, nu le putem
ocoli, măcar până nu atingem un
anumit nivel al cunoașterii. Când
vorbim de rătăciri în poezie, dacă ac-
ceptăm termenul de rătăciri, ele țin
de acceptarea sau neacceptarea anu-
mitor modele pe care ne construim
lumea poetică; ele țin de căutarea
unor forme în comunicare pe care le
dorim desăvârșite, în dialogul/co-
municarea noastră cu eul nostru, cu
lumea. Rătăcirile știu să fie și benefi-
ce dacă le acceptăm ca reușite în
evoluția noastră. Întreaga mea poe-
zie e o căutare spre altceva, spre ceva
ce îmi doresc să ating, sunt formele
evolutive, nu neapărat rătăciri. Rătă-

cirile/căutările se termină atunci
când poetul încetează să nască lumi.
l Poezia este în esență mânuirea cu-
vântului. De unde vine pasiunea
dumneavoastră pentru poezie?
- Din necesitatea de a comunica mai
diferit, din necesitatea de a contempla
lumea, din necesitatea de a împărtăși
trăirile mele pe care le găsesc relevan-
te și pentru alții. Poezia înseamnă și
pasiunea pentru frumos, este oglinda
sufletului, reflecția trăirilor pe care nu
le putem ține încătușate.
l Sunt multe emoții și stări sufletești
când citești poezie. Ce înseamnă
pentru dumneavoastră poezia?
- Expresia cea mai rafinată a trăiri-
lor; vibrațiile care se propagă pre-
cum tunetul în câmpie. Acum, de-
pinde forma pe care o îmbracă acele
trăiri, vestimentația aparține cuvin-
telor. În cazul în care se nimerește
forma cea mai potrivită, dacă
corelația dintre ele este una fericită,
atunci presupun că am atins, am tre-
zit, și lumina care le dă viață.

l Ce rol a avut școala în formarea
dumneavostră ca poet?
- Un rol important. Important în
sensul că îți deschide anumite feres-
tre prin care poți să cunoști trăirile
altora, valori acumulate de-a lungul
istoriei, frumusețea și diversitatea
rostirii. Să înțelegi că începuturile s-
au produs acum câteva mii de ani și
că astăzi dacă am reuși, prin inedit,
să ne mișcăm cu un singur milime-
tru pe scara valorilor ar fi o mare iz-
bândă. S-a rostit atâta poezie în isto-
ria omenirii încât astăzi un singur
vers, absolut inedit, în totalitate dife-
rit de ceea ce și cum s-a scris până
acum, e atât de dificil să-l naști, iar
dacă totuși se întâmplă să avem parte
de o asemenea revelație înseamnă că
am reușit să mișcăm acea picătură
milimetrică din măreția poeziei.
l Ce a adus poezia în viaţa dumnea-
vostră?
Nu întotdeauna bucurie, nu întot-
deauna zbucium, deși am avut parte
de ambele. A adus frumusețea unei

alte lumi, mai perfecte decât cea pe
care o trăim în lumea fizică. O lume
alternativă, născută din cunoaștere și
trup imaterial și ca atare cu mult mai
pură decât materia care moare în cli-
pa nașterii, într-o agonie continuă
spre deșertăciune. Poezia aduce su-
blimul trăirilor noastre, un singur
vers adevărat are puterea de a mișca
avalanșele nemărginite ale purității
spiritului uman.
l Aveți o imagine cheie, o metaforă
care să vă definească expresia poetică?
- Nu cred că pot vorbi de o imagine
cheie, expresia poetică ține de o di-
versitate, de contexte, de clipa în care
se naște. Imaginea cheie, metafora...
cu asta se ocupă critica literară care,
în esență, este lipsită de creativitate.
l Ca poeți, avem oare acces la infini-
tatea spațiului și a timpului?
- Doar ca poeți avem acces, cu acea
condiție ca opera - precum în alte
sfere ale artei - să reziste judecății
timpului, iar asta se va petrece doar
dacă reușim, prin rostirea poetică, să
mișcăm acea picătură minusculă,
milimetrică, pe scara valorilor, dar
care înseamnă totul. Să nu uităm, a
avea acces nu înseamnă că vom
cunoaște infinitatea. Eu cred că totul
se va ruina cu mult înainte decât ce
ne putem imagina că vom putea
cunoaște infinitatea timpului.
l Dacă deja construiți o imagine
poetică și vă simțiți în stare să o
susțineți, ajungeți, până la urmă, să
credeți în ea?
- Întotdeauna! Altfel crezul poetic
ar fi o falsitate. Care ar fi sensul să
construiești ceva în ceea ce nu crezi?
Poetul crede în lumea pe care o creea-
ză, adică în poezia pe care o naște.
l Expresia poetică, stilul poetic
izvorăște din trăirile puternice, ex-
presive. Oare poezia lasă o dâră de
lumină în urma ei?
- Însăși poezia prin definiție e lumi-
nă. E lumină din lumină!
l Și dacă ar fi să faceți niște reco-
mandări, ce a-ți transmite tinerei
generații?
- Să nu renunțe la creație. Să creadă
în poezie, în puterea cvântului...
Poezia nu poate schimba lumea însă
poate să o facă mai bună. Tânăra
generație... să plece cât mai degrabă
din cercul strâmt minoritar, din mo-
cirla fără de vlaga creației. Să fugă
din această lume falsă a non valori-
lor minoritare, așa cum a făcut-o și
Vasko Popa, la timp.

Eugenia Bălteanu

Vineri, 30 Octombrie 2020

pancevac@pancevac-online.rs
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INTERVIU: NICU CIOBANU, POET ȘI PUBLICIST

POEZIA ESTE PASIUNEA PENTRU FRUMOS 
ȘI OGLINDA SUFLETULUI

OBICEIURI DE SFINTELE SĂRBĂTORI DE CRĂCIUN

Am venit să colindăm



ФЕ СТИ ВАЛ ФОЛ КЛО РА – УЗ ДИН 2020.

ОЧУ ВА ЊЕ КОН ТИ НУ И ТЕ ТА И ТРА ДИ ЦИ ЈЕ 
РУ МУ НА У ВОЈ ВО ДИ НИ
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Мултијезички додатак у недељнику / Supliment multilingv al săptămânalului

на румунском језику / în limba română

Поeзија јe страст
за лeпим
оглeдалом душe

» страна IV

Сва ко мо ра да
позна је ко ре не сво је
по ро ди це

» страна V

Наш умeтник 
мeђу лауре а ти ма

» страна V

Нај ва жни ји су
профе си о на ли зам
и ам би ци ја

» страна VI

Ве ли ки фе сти вал ру мун ске му зи ке и
фол кло ра у Вој во ди ни, ко ји про мо -
ви ше кул тур но-иден ти тет ске вред но -
сти на ше на ци о нал не за јед ни це, до -
сти гао је 60. из да ње. Фе сти вал је одр -
жан 26. сеп тем бра у са ли До ма кул -
ту ре „До и на” у Уз ди ну, без пу бли ке.
На сце ни су се сме њи ва ли во кал ни
со ли сти и ин стру мен та ли сти, про мо -
те ри на род не му зи ке...

Бу ду ћи да фе сти вал тра је шест де це -
ни ја, ак це нат је био на кон ти ну и те ту.
Фе сти вал је по чео так ми че њем на ком
су на сту пи ли са мо во кал ни со ли сти и
ин стру мен та ли сти. Со ли сти су из ве -
ли пе сме ко је су пе ва ли на прет ход -
ним из да њи ма Ве ли ког фе сти ва ла.
Вре ди на по ме ну ти да на род ни ан сам -
бли ни су уче ство ва ли у про гра му.

Љу би те љи на род не му зи ке има ли
су при ли ку да гле да ју про грам у ди -
рект ном пре но су ко ји су обез бе ди ли
НИУ „Ли бер та теа” и Ра дио-те ле ви зи -
ја Вој во ди на.

По здрав не ре чи

Прат њу то ком кон цер та пру жао је Ор -
ке стар на род не му зи ке вој во ђан ских
Ру му на, с ди ри ген том Ро ма ном Бу га -
ром. У том сми слу, кон церт је за по -
чео акор ди ма ор ке стра. Умет нич ки
ко ор ди на тор био је Гра ци јан Пе тровић.

Ма ри јус Рамjанц, пред сед ник
локал ног ор га ни за ци о ног од бо ра, под -
ву као је ва жност ор га ни зо ва ња

Великог фе сти ва ла за очу ва ње
кон ти ну и те та и ру мун ске тра ди -
ци је на овим про сто ри ма, без об -
зи ра на об лик у ко јем се до га ђај
одр жао. За хва лио је На ци о нал -
ном са ве ту, Оп шти ни Ко ва чи ца
и ру мун ској пра во слав ној цр кви
у Уз ди ну на фи нан сиј ској по др -
шци. До рел Чи на, пред сед ник
ор га ни за ци о ног од бо ра Ве ли ког
фе сти ва ла, го во рио је о спе ци -
фич но сти ма ово го ди шњег из да -
ња. За хва лио је ор ке стру на род -
не му зи ке, во кал ним со ли сти ма
и ин стру мен та ли сти ма, Оп шти -
ни Ко ва чи ца, На ци о нал ном са -
ве ту Ру му на, Из вр шном ве ћу Ве -
ли ког фе сти ва ла и из да вач кој ку -
ћи „Ли бер та теа”, Ру мун ском ин -
сти ту ту за кул ту ру из Вој во ди не,
ре дак ци ји про гра ма Ра дио-те ле -
ви зи је Вој во ди не на ру мун ском
је зи ку и сви ма оста ли ма ко ји су
по др жа ли фе сти вал.

– С об зи ром на си ту а ци ју ко ју
на ме ће пан де ми ја, по ку ша ли смо
да про на ђе мо на чин да се фе сти -
вал пр ви пут одр жи без пу бли ке.
До го во ри ли смо се с до ма ћи ни -
ма да кон цер ту при су ству ју во кал ни
со ли сти и ин стру мен та ли сти, ка ко би
из ве ли ста ре аран жма не. Пре у зе ли
смо ме ре пре до стро жно сти. На пр -
вом ме сту је здра вље сва ког од нас.
Он да ће до ћи све оста ло – ре као је
Чи на.

Да ни јел Маг ду, пред сед ник На ци -
о нал ног са ве та Ру му на, на по ме нуо је
да је ово из да ње ужи ва ло по др шку
Са ве та иа ко се фе сти вал одр жа ва у
дру гим усло ви ма. Та ко ђе је пре ци зи -
рао да кул тур на удру же ња ко ја уче -
ству ју на фе сти ва лу ужи ва ју фи нан -
сиј ску по др шку Са ве та, та ко да ће у
на ред ним го ди на ма би ти број ни ја и
пред ста ви ти ква ли тет ни ји про грам,
за тим бо ље при пре мље на и опре мље -
на оним што је нео п ход но.

Уче сни ци про гра ма

Част да отво ри фе сти вал при па ла је
пред сед ни ку оп шти не Ко ва чи ца Ја -
ро сла ву Хру би ку, ко ји је на по ме нуо
да је ва жно да се одр жи тра ди ци ја
Ве ли ког фе сти ва ла фол кло ра Ру му на
у Вој во ди ни, из ра зив ши за хвал ност
што фе сти вал на ста вља да по сто ји у
оп шти ни Ко ва чи ца, тач ни је у Уз дину.

Про грам је оку пио два де сет дво је
во кал них и ин стру мен тал них со ли ста
из Уз ди на, Се ле у ша, Ов че, Еч ке, Јан -
ко вог Мо ста, Тор ка, Али бу на ра, Но -
вог Се ла и Вла ди ми ров ца. Пр ва со -
лист ки ња ко ја је иза шла на сце ну би -
ла је Ва не са Кре цу из Уз ди на, a за тим
су на сту пи ли Кри сти на Мо то ро же ску
и сак со фо ни ста Ма теј Маг да из Се ле -
у ша. Све тро је су де би тан ти. Пред ста -
ви ле су се и во кал не со лист ки ње
Грациjела Бра ђан из Ов че, Иси до ра
Јо ви ца из Јан ко вог Мо ста, Ана Ма ри -
ја Да мјан и Ђе ор ђе та Сфран чок из
Тор ка, Ан дреа Еви из Ов че и Габриjела
Пе тро вић из Но вог Се ла. На сту пи ли
су и ви о ли ни сти Адриjан Бу гар из Еч -
ке и Де нис Луп шор из Ов че, као и
сак со фо ни ста Мариjан Ро шу из Али -
бу на ра. На би ну су иза шли и Ан ђе ла
Бу гар, ви о ли нист ки ња из Еч ке, Дар ко
Не да, хар мо ни каш из Уз ди на, Вир ђи -
ни ја То тан, во кал на со лист ки ња из Уз -
ди на, Вик тор Ра ду, ви о ли ни ста из Еч -
ке, Ва лен ти на Се ке шан, во кал на со -
лист ки ња из Вла ди ми ров ца, и Ђе ор ђе
Мур гу, кла ри не ти ста из Али бу на ра.

У за вр шном де лу про гра ма пред -
ста ви ле су се во кал не со лист ки ње Ан -
дреа Шошдeан из Уз ди на и Кри сти на
Мик из Но вог Се ла, а за тим хар мо ни -
каш Се ба сти јан Бог дан из Но вог Се ла
и во кал на со лист ки ња Фи ру ца Чи на
из Ов че. По след њи тре ну так кон цер -
та при пао је Ор ке стру на род не му зи -
ке вој во ђан ских Ру му на.

Му зич ке аран жма не су пот пи са ли
Кон стан тин Ар вин те, Пе тру По па,
Или је Ко жо кар, Жа ни јел Шу бља, Гра -
ци јан Пе тро вић, Ни ко ла Па ску,
Филип Ба лош, То дор Ур су и Јо нел
Бу ди ште а ну.

Ор га ни за то ри и уче сни ци су се раз -
и шли с на дом да ће усле ди ти бо ље
го ди не, без пан де ми је, и да ће вла сти
ви ше па жње по све ти ти ама те ри зму,
очу ва њу тра ди ци је и про мо ци ји кул -
ту ре и иден ти те та ру мун ске на ци о -
нал не за јед ни це.

Еу ђе ни ја Бал те а ну

ПРЕ ГЛЕД ФЕ СТИ ВА ЛА „БА НАТ СКО БЛА ГО”

По во дом 60. из да ња Ве ли ког фе -

сти ва ла ру мун ске му зи ке и фол -

кло ра у Вој во ди ни по ја вио се 12.

број „Ба нат ског бла га”, пpeглед

Ве ли ког фе сти ва ла при ла го ђен ју -

би лар ном тре нут ку. Те о до ра Смо -

љан, глав ни и од го вор ни уред ник

„Ли бер та тее”, по бри ну ла се за са -

др жај из да ња.

У ча со пи су „Ба нат ско бла го” на -

ла зи мо ин фор ма ци је о овом из да -

њу Ве ли ког фе сти ва ла, о при пре -

ма ма до ма ћи на и по дат ке из исто -

ри је. Ово из да ње укљу чу је ин фор -

ма ци је о по че ци ма фе сти ва ла, ла -

у ре а ти ма и по ру ка ма ко је су упу -

ти ли не ки љу ди ко ји су до при не ли

раз во ју и оп стан ку фе сти ва ла.
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Све славе Румуна из Војводи-
не имају својe специфичности,
с циљем очувања обичаја и тра-
диције наших предака, који се
још увек негују у свакој војво-
ђанској породици. Када је реч
о Божићу, о рођењу Исуса Хри-
ста, негујемо најлепше обича-
је који су нам остављени у на-
слеђе, као када чујемо како на
улицама наших села одјекује
песма коринђаша.

На Бадње вече свештеник запа-
ли и благослови велику ватру
испред цркве у месту након ве-
черње службе. Верници се оку-
пљају око ватре и певају божић-
не песме и тиме преносе пору-
ку о Исусовом рођењу. Сваки
верник носи пламен из те ва-
тре, којим ће запалити ватру ис-
пред своје куће. Ова ватра сим-
болизује ватру око које су се
скупљали пастири из Витлеје-
ма када су чували стада оваца.
Ови пастири су први добили
свету поруку од анђела који су
донели срећну вест о Исусовом
рођењу, као и позив да буду све-
доци овог светог и историјског
тренутка, да би видели божјег
сина и Свету Марију у јаслама.

Три мудраца са истока

Три мудраца са истока, три ма-
га, путовала су гледајући звезде

и следећи звезду репатицу, Ви-
тлејемску звезду, да би нашли
месију и да би му се поклони-
ли. Када су нашли Исуса Хри-
ста, поклонили су му се и да-
ровали три дара: тамјан, злато
и племениту маст (смирну).
Краљ Персије, Мелкинор, нај-
старији од свих, донео је Ису-
су Христу злато, које је симбол
краљевског статуса; Балтазар,
краљ Арабије, донео је племе-

ниту маст, која симболизује
људски род, а трећи маг, Га-
шпар, краљ Индије, донео је
на дар тамјан, који симболи-
зује божанство. Од овог исто-
ријског, религијског даровања,
остала је и традиција обичаја
коринђања, како би се рођење
Исусово преносило од куће до
куће.

Коринђање у народној тра-
дицији је једна мелодија која

носи специфичне поруке вели-
ког славља и симболизује ду-
ховност. Божићне песме садр-
же духовне поруке, које у зави-
сности од расположења уједно
могу да буду и импровизације
на лицу места. На Бадње вече
деца обучена у народне ношње
коринђају од куће до куће, пе-
вају божићне песме, а мало
касније то исто раде и одрасли
из села. Док коринђају, они

преносе жеље за здравље, сре-
ћу, радост, благостање и успе-
шну годину домаћина, а до-
маћин је тај који дарује корин-
ђаше разним ђаконијама –
перецама, орасима, јабукама...

Сви ти дарови се спремају
раније и свака породица, сва-
ко домаћинство, с радошћу до-
чекује коринђаше. Кућа коју
не посећују коринђаши сматра
се уклетом кућом, где живе ло-
ши људи који неће имати сре-
ће у долазећој години. Божић-
не песме су сличне у свим зо-
нама где живе Румуни, с ма-
лим варијацијама, а најзначај-
није су: „О, каква дивна вест”,
„Три пастира”, „Звезда”, „Код
Витлејема, тамо горе”, „Божић
Бата”, „Јелен”...

Кићење јелке

На Бадње вече у свакој кући
кити се божићна јелка разним
декорацијама – светлећим укра-
сима, стакленим и пластичним
куглама, цвећем, бомбонама и
гирландама, јер је окићена јел-
ка симбол благостања, среће,
радости и наде. Испод јелке се
стављају поклони за све укућа-
не, за драге особе, за госте, ко-
ји коринђају. Ноћу Божић Ба-
та долази и доноси поклоне де-
ци. Те поклоне ставља испод
јелке или у чарапе на камину,

како би их деца сутрадан ују-
тру пронашла и обрадовала се.

Одакле потиче овај обичај
кићења јелке и даривања? Ки-
ћење јелке је веома стар оби-
чај и симболизује дрво живо-
та. Верници сматрају да је ки-
ћење јелке симбол доброте и
зла које потиче из раја (рај на
Земљи), зато што је дрво било
забрањено, али алудира на пр-
ве људе на Земљи, Адама и Еву,
који нису поштовали божју реч
и огрешили су се о Бога тако
што су појели јабуку. Овај оби-
чај се сматрао паганским до
14. века. У Стразбуру је 1605.
године црвеним јабукама оки-
ћена прва божићна јелка на
јавном тргу. Овај обичај је по-
чео да се шири, па 1611. годи-
не војвоткиња Доротеа Сибила
из Шлезије кити прву божић-
ну јелку у Вроцлаву, и то ку-
глама, гирландама, машнама,
јабукама, орасима и свећица-
ма – као што ми данас китимо
јелку. Овај немачки обичај про-
ширио се целом Европом, да
би касније кићење јелке за Бо-
жић постало познато широм
света.

Крајем 19. века божићна јел-
ка, као и даривање поклона
драгим особама постали су уни-
верзални обичај.

Сорин Јанеш

Пeсник, eсeјиста, дра ма тург и
пу бли ци ста Ни ку Чо ба ну рођeн
је 6. ав гу ста 1960. у Ло ква ма.
Скуп шти на АП Војводинe
имeновала га јe 2001. годинe за
дирeк тора Но вин ско-издавачкe
установe „Либeртатeа”. Ни ку Чо -
ба ну ћe оста ви ти траг и у поглeду
визуeлног аспeкт а нeдeљника;
по ста вљао је гра фич ки концeпт
првe странe и рeструкт урирао
са др жај, што јe оста ло до да -
нас. На профeсионалном пла -
ну, као дирeк тор НИУ
„Либeртатeа”, по др жа вао јe
стрeмљeња ко ја су по твр ди ла
крeативни потeнцијал и
профeсионални интeгритeт но -
ви на ра. Во дио јe ра чу на да ин -
сти ту ци ја ко ју је прeдводио бра -
ни аутeнтичнe румунскe
врeдности, кроз пра во на
информисањe на матeрњeм
јeзику. Ак тив ност „Либeртатeе”
послeдњих дeцeнија ви со ко јe
цeнио прeдсeдник Румунијe
Кла ус Вeрнeр Јо ха нис, на гра -
див ши је ордeном „Културнe
заслугe”.

Пeсмe Ни куа Чо ба нуа
прeвeдeнe су на вишe јeзика и
уврш тeнe у антологијe
саврeмeнe поeзијe. Ау тор јe
број них збир ки поeзијe. Прeвео
јe збир ку крат кe прозe 20. вeка
„На до мак Витлeјeма” на срп -
ски јeзик. Ова ан то ло ги ја, ко ја
са др жи двадeсeт вeликих ру -
мун ских про за и ста, проглашeна
јe књи гом издавачкe 2011.
годинe и до би ла је Спeцијалну
на гра ду Удружeња пи са ца
Румунијe. Чо ба ну је до бит ник
вишe на гра да и при зна ња,
углав ном за књижeвно ства ра -
ла штво и пу бли ци сти ку.

l Ка ко пeсник Ни ку Чо ба ну
опа жа свeт?

– Као јeдну бо жан ску,
савршeну кон струк ци ју све та.
По сто ји вишe свeтова. Нeки су
чак и паралeлни. Ко ји јe ства -
ран свeт? Онај рeалан, кон -
крeтан, фи зич ки, ко ји нас мно -
го пу та не во ди ни ку да и ко ји
јe за пра во јур ња ва за вeтром?
Или мо жда ира ци о нал ни, има -
ги нар ни свeт, ко ји фи зич ки
свeт такођe сма тра јур ња вом
за вeтром? Он да, ка ко можeмо
опа зи ти свeт? Вeроватно као
јeдно могућe проживљавањe са -
зна ња и ис ку ста ва сакупљeних
то ком врeмeна, у ко ји ма

успeвамо, или нe, да по твр ди -
мо својe бив ство.

l Да ли по тра га у поeтс ком
из ра зу под но си лу та ња? Ко ја
су би ла лу та ња у ва шој поeзији?

– Сва ко од нас тра жи
савршeнство или бар тeжи ка
њeму. Вeроватно да у тој по -

тра зи постојe и по ра зи којe
можeмо на зва ти лу та њи ма.
Даклe, нe знам да ли можeмо
при ча ти о лу та њи ма или мо -
жда прe о тражeњима ко ја нe
водe увeк ка жeљeном ци љу.
Она се при ка зу ју дру га чи ји ма
од оних ка квим смо за ми шља -
ли да јeсу; можeмо при ча ти о
по ку ша ји ма ко ји нe за до во ља -
ва ју увeк на ша очeкивања. Ако
жeлитe, можeмо и њих на зва -
ти лу та њи ма. Она су и при род -
на, нор мал на. Да нeма лу та ња,
нe би смо спо зна ли ча ро ли ју
оча ја и отк ровeња. Лу та ња су
нeиз бeжна, нe можeмо их за о -
би ћи, бар док нe стигнeмо на
одрeђeни ни во спознајe. Ка да

го во ри мо о лу та њи ма у поeзији,
она држe до при хва та ња или
нeприхватања појeдиних
модeла ко ји ма ства ра мо поeтс -
ки свeт. Сва мо ја поeзија јe
тражeњe нeчeга шта жeлим да
досeгнeм, то су eволутивнe
формe, нe увeк лу та ња. Лу та -

ња/тражeња за вр ша ва ју се он -
да ка да пeсник прeстајe да ра -
ђа свeтовe.

l Поeзија јe, у су шти ни,
руковањe рeчима. Одаклe
потичe ва ша страст за
поeзијом?

– Из потрeбe да другачијe
ко му ни ци рам, из потрeбe да
про ми шљам свeт, из потрeбe
да подeлим сво ја живљeња ко -
ја сма трам рeлeвантним и за
другe. Поeзија зна чи страст за
лeпим, то јe оглeдало душe,
одблeсак проживљeног, ко ју нe
можeмо др жа ти за кљу ча ном.

l Пу но јe eмоција и душeвних
ста ња ка да сe чи та поeзија. Шта
за вас за пра во зна чи поeзија?

– Нај фи ни ји из ра жај
живљeња; вибрацијe којe сe про -
па ги ра ју као гр мља ви на на ли -
ва ди. Са да, за ви си об лик ко ји
облачe ова живљeња – одeћа
при па да рeчима. Ка да сe нађe
нај по год ни ји об лик, уко ли ко јe
мeђусобни од нос мeђу њи ма

срeћан, он да прeтп остављам да
сам досeгао, про бу дио и свeтло -
ст ко ју им дајe жи вот.

l Ка кву уло гу јe шко ла има -
ла у фор ми ра њу вас као
пeсника?

– Вр ло ва жну уло гу. Ва жну у
сми слу да ти отва ра нeкe
прозорe кроз којe можeш да
упо знаш животe дру гих
врeдности сакупљeних то ком
историјe, лeпоту и ра зно ли кост
изрeчeног. Да разумeш да су
почeци створeни прe нeколико
хи ља да го ди на и да би, уко ли -
ко би смо успeли да сe да нас
покрeнeмо јeдан милимeтар на
врeдносној лeствици, то би ла
вeлика побeда. Изговорeно јe

то ли ко поeзијe то ком људскe
историјe да јe да нас јeдан
јeдини стих, ап со лут но
јeдинствeн, пот пу но дру га чи ји
од оно га шта и ка ко сe пи са ло
до са да, ја ко тeш ко ство ри ти.
А ако сe ипак дeси да на чи ни -
мо јeдно та кво отк ровeњe, зна -

чи да смо успeли да покрeнeмо
ту милимeтарску кап из
вeличинe поeзијe.

l Шта јe поeзија донeла у
ваш жи вот?

– Нe увeк ра дост, нe увeк
бор бу, иа ко јe би ло од оба.
Донeла јe лeпоту јeдног дру гог
свeта, савршeнијeг од овог фи -
зич ког свeта у којeм жи ви мо:
јeдан алтeрнативни свeт, рођeн
из са зна ња и нeматeријалног
тeла, и као та кав мно го чи сти -
ји од матeријe ко ја умирe у
трeнут ку ства ра ња у стал ној
аго ни ји прeма уза луд но сти.
Поeзија до но си узвишeност на -
ших живљeња, јeдан исти ни ти
стих има моћ да покрeнe

бeзграничнe лавинe чисто тe
људ ског ду ха.

l Иматe ли нeку кључ ну сли -
ку, нeку мeтафору ко ја
дeфинишe ваш поeтс ки из раз?

– Ми слим да нe мо гу да го -
во рим о кључ ној сли ци. Поeтс -
ки из раз др жи до ра зно ли ко -
сти, до кон тeкс та, до трeнут ка
у комe сe ра ђа. Кључ на сли ка,
мeтафора... овим сe ба ви
књижeвна кри ти ка, ко јој, у су -
шти ни, нeдостајe крeативности.

l Има ју ли пе сни ци при ступ
бeсконачности врeмeна и
просто ра?

– Јeдино као пeсници и има -
мо при ступ, под усло вом да јe
дeло – као и у дру гим обла сти -
ма умeтн ости – от пор но на
прeсуду врeмeна, а то сe дeшава
јeдино ако успeмо да, кроз
поeтс ку рeч, покрeнeмо ону ма -
ју шну милимeтарску кап на
врeдносној лeствици, а ко ја зна -
чи свe. Да нe за бо ра ви мо: ако
јој има мо при ступ, нe зна чи да
ћeмо упо зна ти бeсконачност.
Ми слим да ћe сe свe уру ши ти
мно го прe нeго што будeмо мо -
гли да за ми сли мо да можeмо
упо зна ти бeсконачност врeмeна.

l Ка да стваратe јeдну поeтску
сли ку и у ста њу стe да јe
одржаватe, да ли на кра ју и
повeрујeтe у њу?

– Увeк! Другачијe би
вeродостојност, поeтс ко
вeровањe би ло фал си фи кат. Ко -
ји јe сми сао да ства раш нeш то
у шта нe вeрујeш? Пeсник вeрујe
у свeт ко ји ства ра, од но сно у
поeзију.

l Поeтс ки из раз, поeтс ки
стил настајe из сна жних и
eкспрeсивних живљeња. Да ли
поeзија оста вља малeни траг
свeтло сти иза њe?

– Са ма дeфиниција поeзијe
јe свeтло ст. Свeтл ост из свeтло -
сти!

l Шта би сте прeпоручили
мла ђим гeнeрацијама?

– Да нe од у ста ју од ства ра ња.
Да вeрују у поeзију, у моћ рeчи...
Поeзија нe можe да промeни
свeт, али можe га на чи ни ти бо -
љим. Млађe гeнeрацијe мо ра ју
да оду што прe из уског ма њин -
ског кру га, из бла та бeз снагe
ства ра ња. Да побeгну из овог
ла жног свeта ма њин ских
врeдности, она ко ка ко јe то на
врeмe ура дио Вас ко По па.

Еуђeнија Балтeану

ИНТЕРВЈУ: НИКУ ЧОБАНУ, ПЕСНИК И НОВИНАР
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У Али бу на ру је 11. сеп тем -
бра одр жа на про мо ци ја књи ге
есе ја Адри ја не Петроj „Мо же -
мо да ме ња мо свет ме ња ју ћи
се бе”, ко ју је об ја вио Цен тар за
ба нат ске сту ди је. Мо де ра тор -
ка ове књи жев не ве че ри проф.
др Еу фро зи на Гре о њанц за кљу -
чи ла je да у ред но си ла ца ци -
ви ли за ци је ула зи и ово но во
из да ње на ру мун ском је зи ку.
На ве ла је да је „ово ве че по -
себ но за нас Ру му не, за ме сто
Али бу нар и за ру мун ску књи -
жев ност у Вој во ди ни”.

Да ни јел Маг -
ду, пред сед ник
На ци о нал ног са -
ве та Ру му на у
Ср би ји, по здра -
вио је број ну пу -
бли ку и за хва лио
ау тор ки и из да -
ва чу на сна зи и
во љи да са чу ва ју
књи жев ност и
пи са ну реч. Пре -
ма ње го вим ре -
чи ма, На ци о нал -
ни са вет ће увек по др жа ва ти
ова кве ини ци ја ти ве. Про фе сор -
ка на Уни вер зи те ту у Но вом Са -
ду проф. др Вир ђџи ни ја По по -
вић из ја ви ла је да је ве о ма за -
до вољ на аспек том књи ге, јер је
пу на оп ти ми зма. До да ла је да
је „ту жно што има ису ви ше ма -
ло књи жев них де би ја у ру мун -
ској књи жев но сти у Вој во ди ни,
али се по ја ви ла на да”.

По зи тив не оце не да ла је и
др Јо не ла Мен гер, уз бу ђе на што
је, ка ко је ре кла, у ис тој са ли
би ла одр жа на и про мо ци ја ње -
не де би тант ске књи ге.

– Адри ја на Пе трој нам пру -
жа истин ски днев ник јед ног
адо ле сцен та, днев ник чо ве ка у
мла до сти, из му че ног мно гим
про бле ми ма. Због то га је ово

пра ва ко у чинг књи га – за кљу -
чи ла је др Јо не ла Мен гер.

Уред ник књи ге др Мир ча Ма -
ран го во рио је о из да вач кој де -
лат но сти Цен тра за ба нат ске
сту ди је и о оства ре њи ма ове
по што ва не не вла ди не ор га ни -
за ци је, под ву кав ши да је збир -
ка Адри ја не Пе трој об ја вље на
уз дра го це ну по моћ По кра јин -
ског се кре та ри ја та за кул ту ру,
ин фор ми са ње и од но се с вер -
ским за јед ни ца ма. Др Еу фро -
зи на Гре о њанц го во ри ла је о
кључ ним тач ка ма књи ге, пола -

зе ћи од основ них те ма као што
су: ре ли ги ја, људ ско би ће, уну -
тра шња осе ћа ња...

Адри ја на Пе трој је за хва ли -
ла оку пље ни ма и ре кла да је
ова књи га на ста ла због про бле -
ма ко је је има ла у адо ле сцен -
ци ји и ко ји су је усме ри ли пре -
ма књи жев но сти и ре ли ги ји.
За кљу чи ла је да би ова ис ку -
ства би ла од ко ри сти и дру ги -
ма, та ко да је до шла на иде ју
да их све об у хва ти у књи зи. Та -
ко је и на стао на слов „Мо же мо
да ме ња мо свет ме ња ју ћи себе”.

Му зич ку под ло гу су да ле се -
стре Кри сти на и Те о до ра Мик,
а де ло ве из књи ге чи та ла је
спи са те љи ца и но ви нар ка Ма -
ри ја на Стра ту лат.

Е. Бал те а ну

ПОР ТРЕТ: СО РИН ЈА НЕШ, ПРО ФЕ СОР ТЕ О ЛО ГИ ЈЕ

СВА КО МО РА ДА ПО ЗНА ЈЕ 
КО РЕ НЕ СВО ЈЕ ПО РО ДИ ЦЕ

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ ЕСЕ ЈА

Из да вач ки де би

Фон да ци ја „Еxit” сe при кљу -
чи ла пројeкт у на зва ном „Мост
– The Brigde for Balkan Music”,
ко ји је намeњeн му зи ча ри ма и
профeсионалцима из домeна
свeтс кe музикe с Бал ка на, с
намeром да допринeсe раз вит -
ку музичкe индустријe са ових
про сто ра и да ауторe из Србијe
промовишe на свeтс ком тр жи -
шту. Јeдан од награђeних јe и
талeнтовани ви о ли ни ста
Даниeл Ла зар.

Ми си ја „Мо ста” јeстe да
стимулишe му зич ко тржиш тe
Бал ка на, повeзујући и по др жа -
ва ју ћи ак тeрe из свeта world
музикe: умeтникe, мeнаџeрe,
фeстивалe и институцијe. „Мост”
каналишe крeативни потeнцијал
и кул тур на бо гат ства рeгиона у
eвропскe токовe. Такођe, овај
пројeкат за и ста изграђујe мост
од лич них вeза, ис ку ста ва и
размeна. Тра ди ци о нал на и eтно
му зи ка по год не су за кул тур ну
размeну, отварањe пeрспeкт ива
и очувањe заоставшти нe.

„Мост” ујeдињујe музичарe
из дeвeт бал кан ских зeмаља
кроз чeтири кон кур са: за
интeрпрeтаторe, организаторe
фeстивала, профeсионалнe
музичарe и крeативцe из ур ба -
них срeдина. Пројeкат јe
усмeрeн на чeтири гранe
дeловања: из воз талeнтованих

му зи ча ра с Бал ка на, обучавањe
мла дих мeнаџeра, размeна
фeстивала кроз ујeдначавањe
дeшавања у раз ли чи тим
дeловима кон тинeнта и
пружањe подршк e крeативним,
ур ба ним љу ди ма у ви ду про -
мо ви са ња њи хо вих пројeката и
сарадњe с ло кал ним упра ва ма.

Са да јe, вишe нeго ика да,
потрeбна повeзаност мeђу му -
зи ча ри ма с об зи ром на то да
су им при хо ди због пандeмијe
знат но опа ли. У ју лу овe годинe
би ли су ода бра ни нај бо љи у
свe чeтири катeгоријe. На ро -
чи то сe ис та кло дeсeт гру па и
ур ба них крeативаца, двадeсeт
фeстивала и 26 мла дих
мeнаџeра. Мeђу награђeнима
су групe „Naked”, „Рођeницe”,
„Ши ра ут фи ла”, „Ал мир
Мeшковић и Даниeл Ла зар”,
„Ди ван ха на”, „Ла ки ко”, 
„НА и РУЗ”, „Бал кан Так сим”,
„Ора ни ца” и „Џип си грув”.

Награђeни има ју мeнторски
про грам са eминeнтним
eвропским профeсионалним му -
зи ча ри ма, пeтоднeвну обу ку на
тeму мeнаџмeнта гру па и израдe
умeтничког порт фо ли ја, као и
фи нан сиј ску по др шку за ства -
ра ла штво. Нeки од њих на сту -
пи ће на најзначајнијeм
фeстивалу world му зи ке WO-
MEX 2020 у Будимпeш ти.

Е. Балтeану

НА ГРА ДЕ ДА НИЕ ЛУ ЛА ЗА РУ

Наш умeтник мeђу
лауре а ти ма

Со рин Ја неш је ро ђен у Пан -
че ву ма ја 1982. Ње го ва по ро -
ди ца је из Ба на та. Из цр кве -
них књи га и од ме шта на ус -
пео је да от кри је ода кле по ти -
че ње го ва род би на, као и по -
дат ке о љу ди ма ко ји чи не део
ње го ве фа ми ли је. Дру гим ре -
чи ма, от крио је се дам ге не ра -
ци ја ко је чи не ње го во по ро -
дич но ста бло. Ово су нај ва -
жни је вред но сти од но сно мо -
рал на бла га о ко ји ма мо ра мо
да учи мо и да их по шту је мо.
Со рин сма тра да сва ка осо ба
мо ра да по зна је ко ре не сво је
по ро ди це, ода кле по ти че и
оби ча је и тра ди ци ју пре да ка.

Со рин Ја неш је пра во слав ни
вер ник, а ње гов отац, Ге ор ге
Ја неш, ко ји је ро ђен у ју жно -
ба нат ском се лу Со чи ци, све -
ште ник је у ру мун ској пра во -
слав ној цр кви у Ба нат ском Но -
вом Се лу и про та је пан че вач -
ке обла сти. Со ри на су од ма -
ле на ро ди те љи учи ли вер ским
мо рал ним вр ли на ма.

Же лео је да по ста не као ње -
гов отац, јер је он енер гич на
осо ба чи ји је ко рак те жак, али
леп за пра ће ње и ње го во име
је по зна то у свим де ло ви ма
Ба на та. Иа ко га је Со рин пре -
те као по ви си ни, ње го ву сен -
ку је те шко об у хва ти ти!

Со рин нам све до чи ка ко је
од ма ле на при ме тио да ње гов
отац по ма же љу де у ра зним
лич ним или по ро дич ним про -
бле ми ма. Ово га је од ре ди ло.
Та ко је још у де тињ ству по чео
да по ма же сви ма ко ји ма је би -
ла по треб на по моћ. Ово му је
при чи ња ва ло ве ли ко за до вољ -
ство, уко ли ко је био у мо гућ -
но сти да по мог не.

Пут обра зо ва ња

Ње го ва мај ка Вој ки ца Ба лан
Ја неш, ко ја му је нај ва жни ја
осо ба у жи во ту, по ти че из се ла
Ја блан ке. Она је искре на, ве о -
ма вред на и сна жна же на, об -
да ре на тр пе љи во шћу; увек има
не ку реч, не ки са вет охра бре -
ња обра зло жен јед но став но.

С об зи ром на то да је ње гов
отац до био бла го слов да слу -
жи у ру мун ској пра во слав ној
цр кви у Ба нат ском Но вом Се -
лу, Со рин је по ха ђао Основ ну
шко лу „Жар ко Зре ња нин” у
том ме сту, на ру мун ском је -
зи ку. Од ма ле на је уче ство вао
на свим кул тур ним и тра ди -
ци о нал ним ма ни фе ста ци ја ма,
на ло кал ним фе сти ва ли ма, као

и на оним у дру гим ме сти ма,
што га је под ста кло да за во ли
ру мун ски фол клор и ру мун -
ске на род не оби ча је, као и срп -
ски фол клор. Због ове љу ба ви
још у основ ној шко ли је по -
стао део сек ци је тра ди ци о -
налног ру мун ског фол кло ра,

с којом је уче ство вао на ра -
зним фе сти ва ли ма и ма ни фе -
ста ци ја ма у свом ме сту и дру -
гим ме сти ма у Ба на ту, Ср би ји
и Ру му ни ји.

По за вр шет ку основ не шко -
ле Со рин је упи сао Те о ло шку
гим на зи ју „Јо ан По па су” у Ка -
ран се бе шу у Ру му ни ји, ко ја
има вр ло ду гу тра ди ци ју у до -
ме ну те о ло ги је и где шко ло -
ва ње тра је пет го ди на. За си -
гур но му је пр ва го ди на би ла
ве о ма те шка, тре ба ло је да се
на вик не на но ви ре жим
живота у јед ном не по зна том
гра ду.

С вре ме ном је от кри вао ле -
по те гим на зи је. Та мо је по -
чео да учи и да про ду бљу је
зна ња из до ме на те о ло ги је и
исто ри је. За хва љу ју ћи ро ди -
те љи ма, ко ји су га на у чи ли
ка ко да се по на ша у ра зним
окол но сти ма и да има по што -
ва ње пре ма љу ди ма, а на ро -
чи то пре ма оби ча ји ма и пра -
зни ци ма, у Те о ло шкој гим -
на зи ји је до био мо гућ ност да
от кри је и на у чи њи хо ву ва -
жност и су шти ну, али и мно -
го дру гих ства ри.

Рас пу сти у том пе ри о ду би -
ли су ве о ма ле пи, на ро чи то
због екс кур зи ја по ма на сти ри -
ма у Ру му ни ји.

Ле по те ма на сти ра ко је је по -
се тио не мо гу се опи са ти ре -
чи ма. Сва ки од њих има по -
себ ну ле по ту – то су ме ста на
ко ји ма сва ки чо век мо же да
осе ти мир и ду хов но сми ре -
ње. Би ти те лом и ду шом при -

су тан на јед ном та квом древ -
ном и све том ме сту је не што
бо жан ско.

По за вр шет ку Те о ло шке гим -
на зи је, у пе ри о ду од 2002. до
2006. го ди не, на ста вио је ака -
дем ске сту ди је на За пад ном
уни вер зи те ту у Те ми шва ру, на

Фа кул те ту за књи жев ност,
исто ри ју и те о ло ги ју, на од се -
ку за па сто рал ну те о ло ги ју.

Сеп тем бра 2008. го ди не при -
мио је бла го слов да у шко ли
пре да је вер ску на ста ву на ру -
мун ском је зи ку. Пр во се за по -
слио у Основ ној шко ли „Ол га
Пе тров Ра ди шић” у Вр шцу и у
Основ ној шко ли „Жар ко Зре -
ња нин” у Ба нат ском Но вом
Се лу, а ка сни је је до био по сао

про фе со ра вер ске на ста ве и у
Гим на зи ји „Бо ри слав Пе тров
Бра ца” у Вр шцу, у Еко ном ској
шко ли „До си теј Об ра до вић” у
Али бу на ру, као и у основ ним
шко ла ма истог име на – „Брат -
ство и је дин ство” – у Али бу -
на ру и Се ле у шу.

Рад с де цом

Као про фе сор вер ске на ста ве,
од 2009. го ди не у Ба нат ском
Но вом Се лу ор га ни зу је тра ди -

ци о нал ни ре ли гиј ски про грам
ко рин ђа ња са уче ни ци ма ОШ
„Жар ко Зре ња нин” у ло кал ној
ру мун ској пра во слав ној цр кви
за вре ме зим ских све ча но сти
по во дом обе ле жа ва ња Бо жића.

Та ко ђе, дао је ве ли ки до -
при нос школ ским про јек ти ма

и при пре ма ма уче ни ка за разне
ру мун ске кул тур не и тра ди -
ци о нал не про гра ме, као што
су фе сти вал „Мар ци шор” у
Вла ди ми ров цу, и ра зним
школ ским про гра ми ма, као на
при мер да ну шко ле, обе ле жа -
ва њу да на се ла, де те та, ру мун -
ског је зи ка...

На пи сао је че ти ри крат ка
сце на ри ја за ама тер ско по зо -
ри ште уче ни ка: три су ре а ли -
зо ва на са уче ни ци ма Гим на -
зи је „Бо ри слав Пе тров Бра ца”
у Вр шцу при ли ком обе ле жа -
ва ња Ус кр са, а је дан у пред -
ста ви „Бо го ја вље ње” за Бо жић.
У На род ном по зо ри шту „Сте -
ри ја” и у Све ча ној са ли „Ми -
ле ни јум” у Вр шцу од и гра на је
пред ста ва по во дом Бо жи ћа, а
у Кла сич ном по зо ри шту „Јо -
ан Сла вић” у Ара ду (Ру му ни -
ја) пред ста ви ли су се дру гом
пред ста вом.

Го ди не 2017. имао је част
да уче ству је у осни ва њу Фон -
да ци је „Про та Тра јан Опреа”,
са се ди штем у Вр шцу, ка да је
иза бран за пот пред сед ни ка
фон да ци је и од го вор ног уред -
ни ка ча со пи са „Ру мун ски
храм”.

Нај ве ћу ду хов ну ра дост му
је до не ло то што је био део ор -
га ни за ци је ма ни фе ста ци је одр -
жа не у скло пу Фон да ци је, и
то у ме сту ње го вих ро ди те ља
и пре да ка, Со чи ци.

По ред мно гих дру гих ства -
ри, био је и уче сник Кон гре са
ру мун ске ду хов но сти у Ал ба
Ју ли ји, у Ру му ни ји, 2018. го -
ди не, по во дом сто го ди шњи це
Ве ли ког ује ди ње ња Ру му ни је.

Та ко ђе, по што је мар ци шор
ве о ма ва жан древ ни оби чај
за све Ру му не, ко ји је по чео
да се обе ле жа ва и код ба нат -
ских Ру му на, уче ство вао је у
ор га ни зо ва њу фе сти ва ла
„Мар ци шор – из дав ни на” у
ме сту Ба ри це, а и при пре мао
је уче ни ке из вр шач ке
Гимнази је за ову све ча ност у
Вла ди ми ров цу.

Одр жа ва ве о ма до бру и
отво ре ну са рад њу са удру же -
њи ма же на из Ба нат ског Но -
вог Се ла и из Ме си ћа. Та ко -
ђе, са ра ђу је с фан фа ра ма кул -
тур но-умет нич ких дру шта ва
из Ри ти ше ва, Ку шти ља, Влај -
ков ца, Вој во ди на ца, Ба нат -
ског Но вог Се ла, Ме си ћа, Ја -
блан ке и Гре бен ца.

Со рин на гла ша ва да ће ова
го ди на би ти по зна та због пан -
де ми је ко ја је за крат ко вре ме
об у хва ти ла цео свет, што је
про из ве ло да љу ди ви ше ни су
у мо гућ но сти да уче ству ју на
ра зним кул тур ним де ша ва њи -
ма. Због то га се на да и мо ли
Бо гу да пан де ми ја што пре
про ђе и да се ви ди мо здра ви
на кул тур ним и тра ди ци о нал -
ним ма ни фе ста ци ја ма.

Еу ђе ни ја Бал те а ну
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Ана Ни ку ли на Ур су ле ску за вр -
ши ла је основ ну шко лу у Уз ди -
ну, Гим на зи ју „Бо ри слав Пе -
тров Бра ца” у Вр шцу и Прав ни
фа кул тет у Но вом Са ду. Иа ко
је прав ни ца по стру ци, по ста ла
је но ви нар ка и уред ни ца на Ра -
дио Но вом Са ду. Уре ђу је еми -
си је из обла сти кул ту ре, а од
1986. го ди не и еми си је за де цу.
Од 2010. го ди не је и уред ни ца
еми си ја на ру мун ском је зи ку
ра дио-по зо ри шта Ра дио Но вог
Са да. Има по себ не афи ни те те
пре ма ре пор та жи и до ку мен -
тар ној ре пор та жи. Би ла је и
глав на и од го вор на уред ни ца у
ви ше је зич ном деч јем ча со пи су
„Кли нац”, ко ји је осно ва ла Фон -
да ци ја „Евро па” из Но вог Са да.

Ани Ни ку ли ни Ур су ле ску ве -
ли ка страст је по зо ри ште. Уче -
ство ва ла је у ра дио-дра ма ма,
игра ла пред ста ве са ама тер -
ским по зо ри шти ма у Вр шцу,
Уз ди ну, Еч ки и Но вом Са ду,
глу ми ла у крат ко ме тра жним,
ТВ и умет нич ким фил мо ви ма
(у ре жи ји Ју ли ја на Ур су ле скуа,
Си ни ше Ре љи на, Ма ри је Ма -
рић и Же ли ми ра Жил ни ка).

Ме ђу ру мун ским ста нов ни -
штвом у Ба на ту по зна та је по
уло зи Па ра ске ве, же не Вен ти -
ла Агра ра, у крат ким пред ста -
ва ма Јо це Вин ке, а 1989. го ди -
не пре шла је с ра ди ја и по зо -
ри шта на ма ли екран.

Из во ри у глум че вој ду ши

У пе ри о ду од 1998. до 2002.
го ди не би ла је пр ва умет нич ка
ди рек тор ка ру мун ске тру пе екс -
пе ри мен тал ног по зо ри шта „Та -
ли ја” из Но вог Са да, а из ме ђу
2003. и 2013. го ди не чла ни ца
умет нич ког са ве та Ру мун ског
по зо ри шта Ру му на из Вој во ди -
не, при по зо ри шту „Сте ри ја”
из Вр шца.

Об ја ви ла је је да на ест де ла
по е зи је, про зе и пу то пи са.

Уврште на је у ан то ло ги је ру -
мун ске књи жев но сти из Ју го -
сла ви је, Ср би је и Ру му ни је,
као и у уџ бе ни ке на ру мун -
ском је зи ку за основ не шко ле
у Вој во ди ни.

Пи ше пе сме од сво је је да на -
е сте го ди не, ка да је об ја ви ла
пр ву пе сму у ча со пи су за де цу
„Бу ку ри ја ко пи лор”, што је био
раз лог за по нос ко ји је ишао
то ли ко да ле ко да је од лу чи ла
да се пред ста ви на пр вом так -
ми че њу ре ци та то ра у оп шти -
ни Ко ва чи ца. С по но сом ка же
да по сто ји вр ло ма ло љу ди ко -
ји се још увек се ћа ју да је 1971.
го ди не (као уче ни ца сед мог
раз ре да основ не шко ле) би ла
пр ви ру мун ски уче ник ко ји је
(про ла зе ћи кроз по кра јин ско
так ми че ње) уче ство вао на књи -
жев ном кон кур су та лен то ва них
уче ни ка у пи са њу из це ле бив -
ше Ју го сла ви је, фе сти ва лу ко -
ји се не де љу да на одр жа вао у
Охри ду у Ма ке до ни ји. По е зи ја

ју је као сред њо школ ку во ди ла
на пре сти жне фе сти ва ле у Вр -
ба су, Ти то гра ду, Би је лом По -
љу („Рат ко ви ће ве ве че ри по е -
зи је”), Стру зи („Мла да Стру -
га”)... Има ла је сре ће јер су јој
про фе со ри ру мун ског је зи ка
Ге ор ге Ли фу и Јон Бер ло ван
би ли и по др шка и при ја те љи.

Пр ву збир ку пе са ма об ја ви -
ла јој је Из да вач ка ку ћа „Ли -
бер та теа”. Пре све га, до жи ве -
ла је из не на ђе ње и, на рав но,
има ла част да не ке пе сме из те
збир ке за вр ше (ни да нас не зна
ка ко) у ру ка ма Фло ри ке Ште -
фан, ка ко би их мо гла пре ве -
сти и по ну ди ти књи жев ним ча -
со пи си ма.

Дру га књи га, ко ју је об ја ви -
ла та ко ђе НИУ „Ли бер та теа”,
би ла је ујед но и пр ва књи га
на ме ње на де ци. Ро ђе на је њена
ћер ка Оа на, то ма ло сун це, и
књи гу је по све ти ла њој, што
јој је би ло на дах ну ће и
охрабре ње.

– Ми слим да је и мо ја љу бав
пре ма по зо ри шту по себ на при -
ча. Глум ци углав ном при ча ју
при че дру гих. Али оно што ра -
де пред пу бли ком или ка ме -
ром при ча је ко ја сво је из во ре
има у глум че вој ду ши, у ње го -
вом ис ку ству, та лен ту и ве ро -
ва њу. Ни сам има ла при ли ку
да играм у мно гим пред ста ва -
ма, али се бе сма трам глу ми -
цом ама тер ком у пра вом сми -
слу те ре чи. Ни сам има ла са -
мо по у зда ња и хра бро сти да
упи шем Ака де ми ју у Бу ку ре -
шту или Ака де ми ју у Но вом
Са ду. Ни сам се осе ћа ла спо -
соб ном за то. Али це лог свог
жи во та осе ћа ла сам да и мо је
ме сто на све ту де фи ни ше бо -
ги ња Та ли ја – ка же на дах ну то
Ана Ни ку ли на.

Пу то ва ња и на гра де

Во ли пу то ва ња – те бли ста ве
аван ту ре у ко ји ма за бо ра вља -
те ода кле сте и спа ја те се с

дру гим све то ви ма. Во ли књи -
ге. Ње на ку ћа је пу на књи га,
јер је има ла сре ћу да ода бе ре
су пру га чи је су јој књи ге, иа -
ко је по стао ре жи сер, нај дра -
же. Има ви ше од 5.000 на сло -
ва, та ко да и њи хо ва ћер ка
Оа на има исту страст – књи ге
и пу то ва ња: књи ге ће кад-тад
на сле ди ти, а има и соп стве ну
би бли о те ку у Гра цу, где ра ди
на уни вер зи те ту; уда ла се 
за док то ра књи жев но сти, по -
пут ње.

– Не знам да ли нас ка рак -
те ри шу на ши ко ре ни, да ли
нам пре ци пре да ју на вре ме
зна ке из ко јих про из ла зи мо.
Знам са мо да је мој пра де да
сва ко днев но чи тао ле пе књи -
ге и да су те књи ге ми ри са ле
на та мјан и све же по ко ше но
се но. Да је мој де да ис при чао
ле пу при чу. Да је мо ја ба ка
има ла ду ха за чак 10 же на и
да би ње не ру ке учи ни ле све
што је мо гла. Да мо ја мај ка и
да нас пи ше, у 80. го ди ни, и
пи ше до бро – про зу уоп ште,
али и по е зи ју, као и епи гра -
ме. Го ди не 2006. об ја ви ла је
збир ку пе са ма „Чо век и књи -
га”. Ис по ста ви ло се да је де -
це ни ју ка сни је проф. др Оти -
ли ја Ха де шан из Те ми шва ра
де таљ но об ја ви ла „Се ћа ња на
чу де сног при по ве да ча: Ма ри -
о а ра Сар бу”, тј. мо ју мај ку.
Из не на ђу ју ће, али об ја шњи во:
от кад знам за њу, она пи ше –
об ја шња ва Ана Ни ку ли на
Урсу ле ску.

Из ме ђу оста лог, и Оа на је
на сле ди ла мај чин та ле нат: с
де вет го ди на на пи са ла је сво ју
пр ву при чу, са 11 го ди на осво -
ји ла пр ву на гра ду на так ми че -
њу уче ни ка основ них шко ла у
Ср би ји, а са 14 го ди на об ја ви -
ла књи гу дво је зич не про зе „Сто -
ун и ша ре не мач ке”. И он да,
ка ко се не би смо за пи та ли да
ли сви они ко ји нам да ју жи -

вот и во де нас ста за ма ко ји ма
не све сно иде мо жи ве у на ма?

Ме ђу Ани них 17 књи жев -
них на гра да до би је них у Ру -
му ни ји и Ср би ји убра ја се и
Ве ли ка на гра да за по е зи ју
„Све ти Ге ор ге” на Ме ђу на род -
ном фе сти ва лу по е зи је „Пу те -
ви кла сја” у Уз ди ну 2018. го -
ди не, као и ме ђу на род на на -
гра да „Еми не ску” у ру мун ском
гра ду Дро бе та-Тур ну Се ве рин
2009. го ди не.

Од 2016. го ди не је по ча сни
гра ђа нин Срем ске Ми тро ви -
це, где је спо ји ла љу бав пре ма
пи са њу и по зо ри шту и где је

на ста ла пред ста ва „У по тра зи
за Де да Мра зом”, ко ја је има -
ла пре ми је ру у по зо ри шту „Ту -
дор Ви ја ну” у ме сту Ђур ђу у
Ру му ни ји.

До са да је пре ве ла 14 по зо -
ри шних ко ма да с ру мун ског на
срп ски и обр ну то, а не ки од
њих су од и гра ни у Уз ди ну, Бе -
о чи ну, Ре ши ци, Пи те шти ју, Бе -
о гра ду и Кра јо ви.

Ана Ни ку ли на Ур су ле ску је
члан Удру же ња књи жев ни ка
Вој во ди не.

Еу ђе ни ја Бал те а ну

О МЕ МО РИ ЈАЛ НОЈ ПЛО ЧИ У ЧАСТ ПРО ФЕ СО РА ДР РА ДУА ФЛО РЕ

Омаж ве ли ком ру мун ском ин те лек ту ал цу и на уч ни ку
Послe три дeцeнијe од смр ти
вeликог ру мун ског на уч ни ка
др Радуa Флорe и мно го
нeуспeшних по ку ша ја ко нач -
но јe 5. сeптeмбра Дру штво за
ру мун ски јeзик из Војводинe,
у са рад њи с КУД-ом „Др Ра ду
Фло ра” из Ба нат ског Но вог
Сeла, као и уз фи нан сиј ску и
ло ги стич ку по др шку На ци о -
нал ног савeта Ру му на из
Србијe, по ста ви ло мeморијалну
пло чу на по ро дич ну ку ћу овог
при знатог унивeрзитeт ског
профeсора у Ба нат ском Но вом
Сeлу.

На жа лост, окол но сти због
пандeмијe ни су дозволилe да
будe ор га ни зо ван и
мeђународни сим по зи јум у
Зрeњанину. Ипак, ор га ни за то -
ри ни су до зво ли ли да
Мeморијал „Ра ду Фло ра”
протeкнe бeз комeморативног
ску па, ка да јe отк ривeна
мeморијална пло ча. Рeч јe о
ак ци ји у ко јој су учeствовали
чла но ви новосeљанскe филијалe
Дру штва за ру мун ски јeзик, КУД
„Др Ра ду Фло ра”, прeдставници
основнe школe, До ма културe
и румунскe православнe црквe
из овог мeста, а по др жао ју је
На ци о нал ни савeт Ру му на.

Дру штво за ру мун ски јeзик
из Војводинe тра ди ци о нал но,
на почeтк у сва ког сeптeмбра,
организујe Мeђународну кул -
тур но-на уч ну манифeстацију
Мeморијал „Ра ду Фло ра”, ко ја
сe одр жа ва у Ба нат ском Но вом
Сeлу, уз књижeвне вeчeри у Вр -
шцу и мeђународни сим по зи -
јум у Зрeњанину. Овe годинe,
због пандeмијe, Ме мо ри јал „Ра -
ду Фло ра” одр жан је са мо у Ба -
нат ском Но вом Сeлу, уз ма њи
број учeсника.

Мeморијалну пло чу је
освeшта о свeшт eник Гeоргe
Јанeш, па рох румунскe
православнe црквe из Ба нат -
ског Но вог Сeла и панчeвачки
про та, уз асистeнцију Корнeла
Жујкe, па ро ха румунскe
православнe црквe из Сочицe.

Лу чи јан Ма ри на, прeдсeдник
Дру штва за ру мун ски јeзик,
упу тио јe рeчи за хвал но сти и
освр нуо сe на нeколико ва жних
трeнутака из жи во та профeсора
Ра дуа Флорe го во ре ћи о дeлу
овог вeликана. Он јe, измeђу
оста лог, рeкао:

– Про шле су вeћ три дeцeнијe
од ка да јe у вeчност оти шао др
Ра ду Фло ра, вeлики ру мун ски
човeк од наукe, ко ји јe, прe
свeга, био лин гви ста, дијалeк -
толог, али и лeксикограф,
лeксиколог, eтнолог и фол кло -
ри ста, пи сац, пeсник и про за -
и ста, као и дра ма тург,
прeводилац, књижeвни кри ти -
чар, eсeјиста, ау тор уџбeника,
вeликих ан то ло ги ја... Ство рио
је и посeбне лин гви стич ке атла -
се јeзика ко јим говорe и ко јим
су го во ри ли Ру му ни из
југословeнског Ба на та и Истрe.
Мно го то га јe би ло рeчeно о
профeсору и још увeк нијe свe
рeчeно. Мно го то га сe истражујe
и још увeк нe успeвамо да
откријeмо свe.

Мeморијалну пло чу су от -
кри ли Лу чи јан Ма ри на и
акадeмски сли кар Виорeл Фло -
ра, син Ра дуа Флорe, ко ји јe
овом при ли ком подeлио
нeколико сeћања о свом оцу и
по ро дич ној ку ћи у Ба нат ском
Но вом Сeлу. Ка ко јe, измeђу
оста лог, на гла сио, уко ли ко нeко
жeли да има по стиг ну ћа ка ква
јe њeгов отац имао, потрeбно
јe да сe бу ди у пeт са ти ују тру и

да бeз прeстанка ра ди до јeдан
сат послe по но ћи. И та ко до
послeдњeг да на жи во та...

Дру ги дeо манифeстацијe
одр жан је у До му културe „3.
ок то бар”, гдe јe о про фе со ро -

вом дeлу го во рио Лу чи јан Ма -
ри на. Стeлуца Му нић, ћeрка
профeсора Флорe, го во ри ла јe
о врeмeну ко је је провeла са
сво јим оцeм у Ба нат ском Но -
вом Сeлу, аргумeнтујући рeчeно

јeдним њeговим eсeјом. Мр
Виорeл Фло ра от крио је да по -
сто ји збор ник на род ног фол -
кло ра из Ба нат ског Но вог Сeла,
под рад ним на сло вом „Ли га
Новосeљана”. Он јe из ра зио

жeљу да будe пронађeн на чин
за штампањe и објављивањe
овог дeла.

У имe На ци о нал ног савeта
Ру му на из Србијe окупљeнима
сe обра тио Данијeл Маг ду.

– Радујe чињeница да смо сe
да нас оку пи ли овдe да да мо омаж
др Ра дуу Фло ри, вeликом румун -
ском интeлeк туалцу и науч ни -
ку, отк ривањeм мeмо ријалнe
плочe. Овим жeлимо да пробуди -

мо сeћањe на вeлико ру мун ско
имe код нас, којe јe да ло изузeтно
вeлики до при нос нашeм на ро ду
– под ву као јe Магду.

Стeван Ми хај лов, прeдсeдник
Одсeка за информисањe

Национал ног савeта Ру му на из
Србијe, помeнуо јe да јe дан
от кри ва ња мeморијалнe плочe
у част профeсора Ра дуа Флорe
ва жан дан, ко ли ко за
становникe Ба нат ског Но вог
Сeла, то ли ко и за цeлу ру мун -
ску зајeдницу у Ср би ји. Он јe
на гла сио да јe за о став шти на
ко ју нам јe профeсор Фло ра
оста вио нeпроцeњива, на ро чи -
то у обла сти обра зо ва ња,
лингвистикe и културe.

У истом ду ху, проф. др Бран -
ду ша Жуј ка прeдставила је
јeдан за пис ко ји от кри ва бо га -
то дeло пи сца Ра дуа Флорe, док
јe проф. др Вир ђи ни ја По по -
вић с Катeдрe за ру мун ски јeзик
Фи ло зоф ског фак ултeта у Но -
вом Са ду из ра зи ла жаљeњe што
нијe би ла студeнтк иња
профeсора Флорe, али јe, ка ко
јe рeкла, из научнe пeрспeк -
тивe, сва ки дан уз њeго ве књиге.

– Ка да спро во ди мо на уч но
истраживањe, без об зи ра на то
да ли јe рeч о књижeвности,
лин гви сти ци или фол кло ру, по -
моћ на ла зи мо у књи га ма
профeсора Ра дуа Флорe –
нагла си ла јe профeсорка Вир -
ђи ни ја По по вић.

На овом дeшавању му зич ку
под ло гу су обeзб eдили маeстри
Бо јан Бо ља нац, дирeк тор До -
ма културe „3. ок то бар”, и
профeсор Данијeл Шу бља.

Е. Балтeану

АНА НИ КУ ЛИ НА УР СУ ЛЕ СКУ, НО ВИ НАР КА, ПЕ СНИ КИ ЊА И АМА ТЕР СКА ГЛУ МИ ЦА

НАЈ ВА ЖНИ ЈИ СУ ПРО ФЕ СИ О НА ЛИ ЗАМ И АМ БИ ЦИ ЈА



Pe data de 11 septembrie, la Alibu-
nar a avut loc un eveniment literar
ieșit din comun, constând în lansa-
rea volumului de eseuri al Adrianei
Petroi ”Fiecare putem schimba lu-
mea, schimbându-ne pe noi înșine”,
volum, publicat la editura Centrului
de Studii Banatice.

Prof. dr. Eufrozina Greoneanț, mo-
deratoarea seratei literare, a spus că
,,această seară este una deosebită pen-
tru noi, vorbitorii de limbă română,
pentru localitatea Alibunar și pentru
literatura de limba română din Voivo-
dina”. Moderatoarea a constatat că în
rândul purtătorilor civilizației, intră în
această seară o nouă realizare edito-
rială în limba română.

Daniel Magdu, președintele Con-
siliului Național al Românilor din
Serbia, a salutat prezența publicului
numeros, mulțumind autoarei și edi-
torului pentru „puterea și voința de a
păstra literatura și cuvântul scris,
pentru că ne-ați îmbogățit viața cul-
turală cu acest volum”. Conform ce-
lor afirmate de Daniel Magdu, Con-
siliul Național Român va susține în-
totdeauna asemenea inițiative. Prof.
univ. dr. Virginia Popovici, referent,
s-a declarat foarte mulțumită, în pri-
mul rând, de aspectul cărții pentru
că, această carte este foarte frumoasă
și plină de optimism. A adăugat că
este ”foarte trist că sunt prea puține
debuturi în literatura română din

Voivodina, dar a apărut o speranță”,
a constatat dânsa.

Aprecieri pozitive a făcut și dr. Io-
nela Mengher, emoționată pentru că,
după cum a afirmat, în aceeași sală a
avut loc și lansarea volumului ei de
debut: ,, Adriana Petroi ne oferă un
veritabil jurnal al unui adolescent,

un jurnal al omului la
prima tinerețe fră-
mântat de diverse pro-
bleme. Cu toate aces-
tea cartea Adrianei Pe-
troi este o veritabilă
carte de couching”, a
constatat dr. Mengher.

Editorul cărții, dr.
Mircea Măran a vorbit
despre editura Centrul
de Studii Banatice și
despre realizările acestei
respectuase organizații

nonguvernamentale, subliniind că vo-
lumul Adrianei Petroi este publicat
cu sprijin din partea Secretariatului
Provincial pentru Cultură, Informare
și Relațiile cu Comunitățile Confe-
sionale al PA Voivodina și Consiliului
Național Român. Dr. Eufrozina
Greoneanț a scos în evidență punctele
esențiale ale cărții, pornind de la su-
biectele de bază: religia, ființa umană,
trăirile interne.

Adriana Petroi le-a mulțumit tuturor
celor prezenți și a menționat că această
carte se datorează unor probleme care
le-a avut în adolescență și care au în-
dreptat-o spre literatură și religie. A
considerat că aceste experiențe vor fi
de folos și altora, astfel că a ajuns la
ideea de a le cuprinde într-o carte. În
felul acesta a luat naștere volumul ,,Fie-
care putem schimba lumea, schimbân-
du-ne pe noi înșine”.

Momentele muzicale le-au asigu-
rat surorile Cristina și Teodora Mic.
Scriitoarea și jurnalista Mariana
Stratulat a citit fragmente din cartea
Adrianei Petroi.

Eugenia Bălteanu

Vineri, 30 octombrie 2020

pancevac@pancevac-online.rs
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Artistul nostru 
printre laureați

Sorin Ianeș s-a născut la Panciova,
în luna mai 1982. Din cărțile
bisericești și din sursele sătenilor de
unde sunt rudele sale, a reușit să des-
copere informații privind persoanele
care fac parte din familia lui. Cu alte
cuvinte, a descoperit 7 generații care
alcătuiesc arborele genealogic al fa-
miliei sale. Acestea sunt valorile cele
mai importante, respectiv comorile
morale care trebuie învățate și res-
pectate cu mare cinste.

Sorin consideră că fiecare persoană
trebuie să-și cunoască rădăcinile fa-
miliei, de unde provine și care sunt
obiceiurile și tradițiile strămoșești.
Sorin este de credință creștină orto-
doxă, mai ales că tatăl său, Gheor-
ghe Ianeș, care este născut într-un
sat pitoresc al codrului, în Sălcița,
este preot al Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne din Satu Nou și protopop de
regiunea Panciova. Sorin a învățat
de mic de la părinții săi valorile mo-
rale creștine.

Sorin a dorit să devină ca și tatăl
său, care este o persoană energică a
cărui pas este greu, dar frumos de
urmărit, iar numele lui este cunos-
cut în toate părțile Banatului. Cu
toate că l-a depășit la înălțime, um-
bra lui este greu de cuprins!

Sorin ne-a mărturisit că de mic a
observat cum tatăl său ajută lumea, la
diferite probleme personale sau fa-
miliare. Aceasta l-a determinat încă
în copilărie, să înceapă să ajute pe toți
cei care aveau nevoie de un ajutor.

Activități în învățământ

Mama lui Sorin, Voichița (Bălan)
Ianeș, este persoana cea mai impor-
tantă din viața lui. Ea provine din
Iablanca. Este o femeie sinceră,
foarte harnică și puternică, binecu-
vântată cu darul de răbdare, care în-
totdeauna are un cuvânt, un sfat de
zis spre încurajare, cu cuvinte și
explicații simple.

Având în vedere faptul că tatăl
său a primit binecuvântarea de a
sluji în Biserica Ortodoxă Română

din Satu Nou, Sorin a frecventat cla-
sele I - VIII în limba română, la
Școala Elementară „Žarko Zrenja-
nin” din această localitate. De mic a
participat la toate evenimentele cul-
turale și tradiționale, la festivalele
din localitate precum și din alte
localități, fapt care l-a determinat să
iubească folclorul și obiceiurile
tradiționale românești și folclorul
sârbesc. Această iubire l-a determi-
nat să facă parte din folclorul
tradițional românesc, la care a par-
ticipat din perioada claselor școlii
elementare, cu care a participat la
diferite evenimente tradiționale
românești din localitate dar și Festi-
valele de folclor din alte localități
din Banatul sârbesc, din Republica
Serbia, precum și în România.

După terminarea Școlii Elementa-
re, s-a înscris la Seminarul Teologic
Liceal „Ioan Popasu” din Caransebeș,
România, care are o vechime și
tradiție foarte veche în domeniul teo-
logiei. Seminarul Teologic Liceal are
o durată de 5 ani de învățământ. Des-
igur, primul an era foarte greu din
cauză că îi era greu să se acomodeze
într-un loc necunoscut.

Frumusețea Liceului a descope-
rit-o de-a lungul timpului. Aici a în-
ceput să învețe și să aprofundeze
cunoștințe în domeniul teologiei și
al istoriei. Pe lângă cei șapte ani de
acasă pe care îi datorează părințiilor
săi, care l-au învățat cum să se com-
porte în diferite mprejurări și să ai-
bă mare respect față de oameni, față
de lume, dar mai ales față de sărbă-
tori, datini și obiceiuri, la Seminarul
Teologic Liceal, a avut posibilitatea
să descopere și să învețe importanța
și esența acestora și mai mult.

Vacanțele din perioada Semina-
rului, erau foarte frumoase, datorită
excursiilor organizate din partea
Seminarului Teologic la mânăstirile
ortodoxe din România.

Frumusețea mânăstirilor vizita-
te, nu se poate explica cu cuvintele
rostite sau scrise pe hârtie. Fiecare
are o frumusețe aparte, unde putem

să simțim pace și liniște sufletească.
A fi cu trupul și cu sufletul pezent
într-un loc sfânt și vechi, este ceva
divin.

După ce a terminat Seminarul
Teologic Liceal, în perioada anilor
2002-2006. Sorin a urmat studiile 
la Universitatea de Vest din
Timișoara, la Facultatea de Litere,
Istorie și Teologie, secțiunea Teolo-
gie Pastorală.

Din luna septembrie 2008, a pri-
mit binecuvântarea de a preda reli-
gia în limba română. La început s-a
angajat la Școala Elementară „Olga
Petrov Radišić” din Vârșeț și la

Școala Elementară „Žarko Zrenja-
nin” din Satu Nou, iar mai târziu a
primit și postul de profesor de reli-
gie și la Liceul „Borislav Petrov Bra-
ca” din Vârșeț, la Școala Economică
„Dositej Obradović” din Alibunar și
la școlile elementare „Bratstvo i Je-
dinstvo” din Alibunar și Seleuș.

Munca cu elevii

În calitate de profesor de religie, din
2009 în localitatea Satu Nou, orga-
nizează un program tradițional reli-
gios, de colinde, cu elevii la Biserica
Ortodoxă Română locală.

De asemenea, și-a dat
contribuția deplină la proiectele
școlare la prăgătirea elevilor pentru
diferite programe cu caracter

tradițional cultural românesc. La
Festivalul Mărțișorului precum și la
diferite evenimente școlare din Pe-
trovasâla cum sunt ziua școlii, săr-
bătoarea satului, ziua copilului, ziua
limbii române etc.

A scris patru scenete de teatru
amator pentru elevi, de durată scur-
tă, dintre care trei au fost realizate,
cu elevii de la Liceul „Borislav Petrov
Braca” din Vârșeț cu care s-a prezen-
tat cu ocazia marcării Zilei școlii, în-
ainte de începutul vacanței de Sfinte-
le Paști și cu un program de Crăciun.
La Teatrul Național „Sterija” din
Vârșeț și la sala Festivă „Millenium”
din Vârșeț, s-a prezentat cu piesa
„Familia creștină în sânul Marelui
praznic al Crăciunului”, iar la Teatrul
Clasic „Ioan Slavici” din Arad, s-a
prezentat cu piesa de teatru: „A venit
și ziua mea, ziua lui Dragobete”.

Deosebita onoare

În anul 2017 am avut deosebita cinste
de a face parte la înființarea Fundației
„Protopop Traian Oprea” cu sediul la
Vârșeț, fiind ales în calitate de
vicepreședinte al Fundației și redac-
tor responsabil al revistei Fundației
intitulată „Templul Român”.

Cea mai deosebită bucurie și plă-
cere sentimentală, era de a face parte
la organizarea evenimentului „Hora
Sânzienelor” în cadrul Fundației, ca-
re a avut loc în localitatea părinților
și a bunicilor săi, în Sălcița.

Pe lângă multe altele, a făcut par-
te din programul celui de-al XXI-lea
Congres al Spiritualității Românești
la Alba Iulia în anul 2018, cu ocazia
evenimentului istoric 100 de ani Ro-
mânia, Marea Unire.

Ziua Mărțișorului este un eveni-
ment foarte important și un obicei
străvechi românesc pentru toți ro-
mânii, care a început să se țină și la
noi românii din Banat, fapt pentru
care a participat la organizarea Fes-
tivalului „Mărțișorul Strămoșesc” în
localitatea Sân-Ianăș, precum și pră-
gătirea elevilor de la Liceu pentru
participarea la „Ziua Mărțișorului”
din localitatea Petrovasâla.

Sorin are o colaborare foarte bu-
nă și deschisă cu Asociația femeilor
„Boboacele” din Satu Nou, precum și
cu Asociația femeilor „La gură de
ogășel” din Mesici, dar coolaborează
și cu fanfarele asociaților culturale
crtistice din mai multe localități:
Râtișor, Coștei, Vlăicovăț, Voivodinț,
Satu Nou, Mesici, Iablanca și
Grebenaț.

Sorin menționează că acest an va
fi cunoscut în toată lumea după
pandemia de COVID 19 care s-a
răspândit foarte rapid și a cuprins
întreaga lume, virusul care a făcut
ca lumea să nu mai poate participa
și asista la diferite evenimente și fes-
tivale culturale. Sorin speră și se
roagă la Bunul Dumnezeu, ca
această pandemie să treacă cât mai
repede și să ne vedem cu toții
sănătoși la diferite evenimente și
manifestări culturale tradiționale.

Eugenia Bălteanu

Fundația ,,Exit” s-a alăturat proiec-
tului „MOST – the Brigde for Balkan
Music” destinat muzicienilor și
profesioniștilor din domeniul muzicii
mondiale din Balcani, cu scopul de a
contribui la dezvoltarea industriei
muzicale din aceste spații și de a pro-
mova autorii din Serbia pe piața
internațională. Unul dintre laureați
este talentatul violinist Daniel Lazăr.

Misiunea MOST este de a stimula
piața muzicală din Balcani, prin con-
ectarea și sprijinirea actorilor din lu-
mea muzicii mondiale: artiști, mana-
geri, festivaluri și instituții. De ase-
menea. MOST canalizează
potențialul creativ și bogățiile cultu-
rale ale regiunii în fluxul european,
asigurând condiții durabile prin in-
termediul programului complex de
formare. MOST construiește un pod
format din conexiuni personale,
experiență și schimb care leagă Bal-
canii de piața muzicală globală.

MOST reunește nouă țări balcani-
ce și muzicieni din aceste spații prin
intermediul a patru concursuri: pen-
tru interpreți, organizatori de festiva-
luri, muzicieni profesioniști și oa-
meni creativi din mediul urban.
Obiectivul proiectului este de a pro-
mova potențialul creativ pe piața mu-
zicală din Balcani, oferind sprijin mu-
zicienilor și profesioniștilor din muzi-
ca etno a lumii. Proiectul se concen-

trează asupra a patru ramuri cum
sunt: exportul muzicienilor talentați
din Balcani, instruirea tinerilor ma-
nageri, permiterea schimbului de fes-
tivaluri prin unificarea evenimentelor
din diferite părți ale continentului și
susținerea oamenilor creativi urbani
în vederea lansării proiectelor și cola-
borării cu autoritățile locale.

Acum, mai mult ca oricând, este
necesară conexiunea dintre muzicieni
având în vedere că pandemia de coro-
navirus le-a redus veniturile conside-
rabil. În iulie au fost selectați premiații
la toate cele patru categorii. S-au re-
marcat câte zece trupe și oameni crea-
tivi urbani, 20 de festivaluri și 26 de ti-
neri manageri. Printre premiați au
fost următoarele trupe: „Naked”, „Ro-
đenice”, „Shira Utfila”, Almir Meško-
vić & Daniel Lazăr, „Divanhana”, „La-
kiko”, NAiRUZ, „Balkan Taksim”,
„Oranitza” și „Gipsy Groove”.

Proiectul MOST le-a asigurat
premiaților un program de mentorat
cu muzicieni profesioniști europeni
eminenți, o instruire cu durată de
cinci zile pe tema managementul
trupelor și crearea portofoliului ar-
tistic, precum și suport financiar
pentru creație. Unii dintre muzicie-
nii premiați vor avea prilejul de a
participa la „WOMEX 2020” din Bu-
dapesta, cel mai important eveni-
ment pentru muzica mondială.

Eugenia Bălteanu
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Ana Niculina Ursulescu a terminat
școala primară la Uzdin, Liceull „Bo-
rislav Petrov Braca” la Vârșeț și Fa-
cultatea de Drept la Novi Sad. Deși
este avocat de profesie, a devenit jur-
nalistă și redactoare la Radio Novi
Sad. Redactează emisiuni din cultură
și din l986, emisiuni pentru copii. Din
2010 este și redactoarea secţiunii în
limba română a redacției Teatru ra-
diofonic a Postului de radio Novi Sad.
Are afinităţi deosebite pentru reportaj
și reportaj documentar. A fost redac-
tor șef la revista multilingvă pentru
copii „Prichindel” înfiinţată de Fun-
daţia „Europa” din Novi Sad.

O mare pasiune îi este teatru. A jucat
în piese radiofonice, a jucat cu trupe-
le de amatori pe scenele din Vârșeţ,
Uzdin, Ecica și Novi Sad, în filme de
scurt metraj, în filme TV și filme ar-
tistice în regia lui Iulian Ursulescu,
Siniša Reljin, a Mariei Marici și a lui
Želimir Žilnik.

Este cunoscută printre românii
din Banat cu rolul Părăschia lui Ven-
tilă Agraru, scenete scrise de Ioţa
Vinca mutându-se, în l989, de la Ra-
dio și de pe scenă, pe micul ecran.

Surse din sufletul actorului

În perioada l998-2002 a fost primul
director artistic al Trupei românești

de teatru experimental „Thalia” din
Novi Sad.

Între 2003 și 2013 a fost membră
a Consiliului Artistic al Teatrului
Românesc din Voivodina de pe lângă
teatrul „Sterija” din Vârșeţ.

A publicat 11 volume de poezie,
proză și note de drum. A fost inclu-
să în antologii ale literaturii româ-
ne din Iugoslavia, Serbia și Româ-
nia și în manualele școlare pentru
școlile elementare românești din
Voivodina.

Scrie poezii de la vârsta de un-
sprezece ani, când a publicat prima
poezie în revista pentru copii „Bu-
curia copiilor”, un motiv de mân-
drie care a mers atât de departe în-
cât a decis să se prezinte la primul
concurs de recitatori din Comuna
Covăcița. Niculina menționează că
sunt foarte puțini oameni care își
mai amintesc că în 1971, fiind elevă
în clasa a VII-a a școlii elementare,
a fost prima elevă de naționalitate
română care a participat la concur-
sul literar al elevilor talentați în ale
scrisului din fosta Iugoslavie, festi-
val care s-a desfășurat, timp de o
săptămână, la Ohrid, în Macedonia.
Poezia a dus-o, ca elevă de liceu, la
prestigioasele festivaluri de la
Vrbas, Titograd, Bijelo polje „Rat-
kovićeve večeri poezije” și Struga

„Mlada Struga”. A
avut noroc dat fiin-
dcă profesorii de
limba română, Ghe-
orghe Lifa și Ion
Berlovan, îi erau
sprijin și prieteni.
Primul volum de
versuri a publicat la
Casa de Presă și Edi-
tură ”Libertatea” din
Panciova. În primul
rând, a avut o sur-
priză și, desigur,
onoarea ca unele din
poeziile din volum,
să ajungă în mâinile
Floricăi Ștefan, ca
dumneaei să le tra-
ducă și să le ofere
unor reviste literare.

Cel de al doilea
volum, publicat la

”Libertatea”, era și primul volum
menit copiilor. Se născuse Oana, fii-
ca ei, soare mic, și întreg volumul i l-
a dedicat ei, care i-a fost inspirație și
îndemn.

– Cred că dragostea mea pentru
teatru este o poveste specială. Acto-
rii în general povestesc poveștile al-
tora. După cum îi îndreaptă regizo-
rul. Dar ceea ce fac în fața publicului
sau a camerei de luat vederi, este po-
veste care își are izvoare în sufletul
actorului, în experiența, talentul și
crezul lui. Nu am avut posibilitatea
să joc în multe spectacole, dar mă
consider actriță amatoare în adevă-
ratul sens al cuvântului. Nu am avut
încrederea în sine și curajul ca la
momentul oportun să mă înscriu la
IATC la București sau la Academia
de la Novi Sad. Nu mă simțeam ca-
pabilă de așa ceva. Dar toată viața
am simțit că locul meu în lume este
definit și de zeița Thalia. Nu mă
simțeam capabilă de așa ceva. Dar

toată viața am simțit că locul meu în
lume este definit și de zeița Thalia, a
mărturisit Niculina.

Călătorii și dinstincții

Îi place să călătorească - aceste aven-
turi spumoase în care uiți de unde ai
plecat și te contopești cu alte lumi.
Iubește cărțile. Casa îi este plină de
cărți pentru că a avut fericirea să își
aleagă un soț căruia, cu toate că s-a
făcut regizor, cele mai dragi îi sunt
cărțile. Soțul ei este distinsul regizor
Iulian Ursulescu. S-au adunat peste
5000 și fiica lor Oana are aceeași pa-
siune ca și părinții ei - cartea și călă-
toriile, cu toate că le va moșteni la un
moment dat, își formează propria bi-
bliotecă la Graz unde lucrează la
Universitate și unde s-a căsătorit tot
cu un doctor în literatură cum este
ea însăși.

– Nu știu dacă rădăcinile noas-
tre ne caracterizează, dacă
strămoșii noștri ne trimit, prin

timp, semne că de la ei ne tragem.
Știu numai că străbunicul meu ci-
tea în fiecare zi din niște cărți su-
perbe, scrise cu chirile și că acele
cărți miroseau a tămâie și fân
proaspăt cosit. Că bunicul meu po-
vestea frumos. Că bunica mea avea
spirit cât pentru 10 femei și tot așa
de repede, ca la 10 femei, îi mer-
geau mâinile de orice lucru s-ar fi
apucat. Că mama mea, Mărioara
Sârbu, scrie și azi, la 80 de ani și
scrie bine – proză în general, dar și
poezie, strigături și epigrame. A
scos un volum în 2006 ”Un om si-o
carte”. Și s-a trezit că un deceniu
mai târziu, prof. dr. Otilia Hadeșan
a publicat ”Luai Uzdinu de-amă-
nuntul. Amintirile unei povestitoa-
re prodigioase: Mărioara Sârbu”.
Surprinzător, dar explicabil: de
când știu de mine scria, sublinează
Ana Niculina Ursulescu.

Printre altele, Oana a moștenit ta-
lentul mamei sale: la nouă ani a scris

prima poveste, la 11 ani a câștigat
primul premiu în competiția elevilor
de școală primară din Serbia, iar la
14 ani a publicat un volum de proză
bilingv: ”Stoun și pisicile pestrițe”. Și
atunci, cum să nu ne întrebăm dacă
nu cumva în noi trăiesc toți cei care,
de veacuri, ne dau viață și ne călău-
zesc pe drumuri pe care inconștient
le urmăm?

Printre 17 premii literare primi-
te în România și Serbia, Niculina
menționează că se numără și pres-
tigiosul Mare premiu pentru poe-
zie “Sfântul Gheorghe” la Festivalul
internaţional de poezie “Drumuri
de spice” de la Uzdin (2008) pre-
cum și premiul internaţional “Emi-
nescu” la Drobeta-Turnu Severin
(2009).

Din 2016 Niculina este Cetățean
de onoare al orașului imperial SIR-
MIUM, Sremska Mitrovica iar acolo
unde se îmbină dragostea pentru
scris și teatru, apare, în 2015, piesa
”In căutarea lui Moș Crăciun” care
își are premiera la Teatrul ”Tudor
Vianu”din Giurgiu, România.

A tradus 14 piese de teatru din ro-
mână în sârbă sau viceversa, unele
montate la Uzdin, Beočin, Reșiţa, Pi-
tești, Belgrad, Craiova etc.

Ana Niculina Ursulescu este
membră a Asociaţiei scriitorilor din
Voivodina.

Eugenia Bălteanu

PLACA MEMORIALĂ A PROF. DR. RADU FLORA

Omagiu distinsului profesor și om de știință
După trei decenii de la decesul mare-
lui om de știință român dr. Radu Flo-
ra, pe data de 5 septembrie, Societa-
tea de Limba Română din Voivodina
– Republica Serbia, în colaborare cu
S.C.A. ,,Dr. Radu Flora” din Satu Nou
și cu sprijinul financiar și logistic al
Consiliului Național Român, a mon-
tat placa memorială pe casa părin-
tească din Satu Nou a distinsului pro-
fesor universitar la Satu Nou.

Societatea de Limba Română din
Voivodina, Republica Serbia, organi-
zează în mod tradițional, la începu-
tul lunii septembrie, manifestarea
cultural-științifică Memorialul „Ra-
du Flora” care constă într-un coloc-
viu științific la Satu Nou, o reuniune
științifică cu lansări de carte la
Vârșeț și simpozion internațional la
Zrenianin. Anul acesta din cauza
epidemiei de COVID-19, Memoria-
lul ,,Radu Flora” s-a desfășurat doar
la Satu Nou cu un număr mai mic de
participanți.

Situația cauzată de pandemie nu a
permis să se organizeze simpozionul
internațional la Zrenianin. Totuși,
organizatorii nu și-au dorit ca Me-
morialul „Radu Flora” să treacă fără
o reuniune comemorativă când au
dezvelit placa memorială. Este vorba
despre o acțiune la care au participat
Societatea de Limba Română și
membrii filialei din Satu Nou a aces-
teia, S.C.A. ,,Dr. Radu Flora”,
reprezentanții școlii generale, ai Ca-
sei de cultură și ai Bisericii Ortodoxe
Române. Toate acestea au fost posi-
bile datorită sprijinului din partea
Consiliului Național Român.

Placa memorială a sființit-o prot.
Gheorghe Ianeș, parohul Bisericii
Ortodoxe Române din Satu Nou și
protopop de Panciova, asistat de pă-

rintele iconom-stavrofor Cornel Jui-
că, paroh al Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne din Sălcița.

Lucian Marina, președintele
Societății de Limba Română, a adre-
sat mulțumiri și a evocat câteva mo-
mente importante din viața profeso-
rului Radu Flora, raportându-se la
opera marelui om de știință. Dânsul
a menționat, printre altele:

– S-au împlinit deja trei decenii
de când a plecat în eternitate dr.
Radu Flora, mare om de știință ro-
mân, care a fost, înainte de toate
lingvist, dialectolog, dar și lexico-
graf, lexicolog, etnolog și folclorist,
scriitor, atât poet și prozator, cât și
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CELE MAI IMPORTANTE SUNT PROFESIONALISMUL ȘI AMBIȚIA

dramaturg, traducător, critic literar,
eseist, autor de manuale, antologii
de amploare, atlase lingvistice de-
osebite ale limbii vorbite de româ-
nii din Banatul iugoslav și de româ-
nii din Istria. Multe s-au zis despre
profesor și încă nu s-au spus toate.

Multe se cercetează și încă nu
reușim în totalitate.

Placa memorială au dezvelit-o
Lucian Marina și pictorul academic
Viorel Flora, fiul lui Radu Flora care
a evocat amintiri despre tatăl său și
casa părintească din Satu Nou,

menționând, între altele, că dacă ci-
neva vrea să aibă realizări precum
tatăl său Radu Flora, este necesar să
se trezească la 5 dimineața și să
muncească fără întrerupere până la
ora 1 după miezul nopții. Și așa până
în ultima zi a vieții.

Cea de-a doua parte a manifestării
s-a desfășurat la Casa de Cultură ,,3
Octombrie”din Satu Nou unde a fost
omagiată personalitatea regretatului
prof. dr. Radu Flora. Despre opera
vastă și despre Memorialului ,,Radu
Flora”, a vorbit Lucian Marina. Fiica
profesorului Radu Flora, Steluța Mu-
nici, a vorbit despre timpul petrecut
cu tatăl ei la Satu Nou, argumentân-
du-și afirmațiile cu un eseu al acestu-
ia. Mr. Viorel Flora a relevat că există
culegerea de folclor popular din Satu
Nou cu titlul de lucru ”Lira boboci-
lor.” Dânsul și-a manifestat dorința
de a se găsi posibilități de tipărire ca
această lucrare memorabilă să vadă
lumina tiparului.

În numele Consiliului Național al
Minorității Naționale Române din
Serbia s-a adresat Daniel Magdu.

– Bucură faptul că astăzi am cin-
stit memoria și am adus un omagiu
distinsului intelectual și savant ro-
mân dr. Radu Flora prin dezvelirea
plăcii memoriale. Prin aceasta dorim
să trezim memoria asupra marilor
nume românești de la noi care au dat
o contribuție inestimabilă neamului

nostru și nu numai, a subliniat, între
altele, Daniel Magdu.

Stevan Mihailov, președintele De-
partamentului de informare al Con-
silului Național Român, a menționat
că ziua dezvelirii plăcii memoriale a
profesorului Radu Flora, este o zi
foarte importată atât pentru locuito-
rii din Satul Nou, cât și pentru în-
treaga minoritate română din Ser-
bia. El a mai precizat că moștenirea
pe care ne-a lăsat-o este inestimabi-
lă, mai ales în învățământ, în lingvis-
tică și în cultură.

În aceeași ordine de idei, prof. dr.
Brândușa Juică a prezentat o comu-
nicare care a pus în lumină creația
bogată a scriitorului Radu Flora.
Prof. dr. Virginia Popovici de la Ca-
tedra de limba și literatura română a
Facultății de Filozofie din Novi Sad,
și-a exprimat regretul că nu a fost
studenta profesorului Flora, dar, du-
pă cum a spus, din perspectivă
științifică în fiecare zi este alături de
cărțile dânsului.

– Atunci când facem o cercetare
științifică, fie că este vorba despre li-
teratură, lingvistică sau folclor, ape-
lăm la cărțile profesorului Radu Flo-
ra, a precizat dr. Virginia Popovici.

Momentele muzicale le-au asigurat
maeștrii Bojan Boljanac, directorul
Casei de Cultură ,,3 Octombrie” din
Satu Nou și profesorul Janiel Șublea.

E. Bălteanu



Ста ро сна гра ни ца за од ла зак у
пен зи ју ла га но ра сте и у Ср би -
ји и то је тренд ко ји, ако већ
ни је за вр шен, тра је у це лом
све ту

На ред не ка лен дар ске го ди не
же не у на шој зе мљи мо ћи ће у
ста ро сну пен зи ју са 63 го ди не
и два ме се ца жи во та, уме сто
са 63 го ди не, ко ли ко је по треб -
но ове го ди не. Гра ни ца ће се
по ме ра ти у ра спо ну од два до
шест ме се ци го ди шње све до
2032. и та да ће же не мо ћи да
иду у пен зи ју са 65 го ди на ста -
ро сти. Да кле, две го ди не ду же
не го да нас. По тре бан број го -
ди на рад ног ста жа оста је исти
и из но си ми ни мум 15 го ди на.

С дру ге стра не, му шкар ци у
ста ро сну пен зи ју и у на ред ној
го ди ни иду по ста ром – са 65
го ди на жи во та и 15 го ди на ста -
жа упи са ног у рад ну књи жи цу.
И, за сад, за њих не по сто је на -
ја ве о по ме ра њу ста ро сне гра -
ни це.

Али у Ср би ји се од на ред не
го ди не не ме ња ју са мо пра ви -
ла за од ла зак у ста ро сну пен -
зи ју, већ и за пре вре ме но пен -
зи о ни са ње.

За кон о пен зиј ском и ин ва -
лид ском оси гу ра њу из ме њен је
2014. го ди не. Од та да се за же -
не сва ке го ди не ме ња ју усло ви
за пен зи ју, и то по пра ви лу да
се ста ро сна гра ни ца по ме ра у
ра спо ну од два до шест ме се ци
го ди шње.

По тре бан број го ди на рад -
ног ста жа оста је исти и из но си
ми ни мум 15 го ди на.

Но ва пра ви ла за да ме ва же
и уко ли ко же ле да иду у пре -
вре ме ну пен зи ју. За ову го ди -
ну услов је 57 го ди на и осам

ме се ци жи во та и 39 го ди на ста -
жа. За на ред ну је то 39 го ди на
и че ти ри ме се ца ста жа оси гу -
ра ња и нај ма ње 58 го ди на и
че ти ри ме се ца жи во та.

Има, ме ђу тим, про ме на у
оства ри ва њу пра ва на пре вре -
ме ну пен зи ју.

Из ме не су прет ход них го ди -
на исто вре ме но до но си ле и
мно ге зе мље у ре ги о ну, али и у
све ту. Но ве за ко не има ју и Цр -
на Го ра, Хр ват ска и Пољ ска. У
на ред них де сет го ди на њи хо -
ви нај ста ри ји гра ђа ни мо ћи ће
у пен зи ју с на вр ше них 67 го -
ди на. Ве ли ка Бри та ни ја и Фин -
ска у ме ђу вре ме ну ће по ди ћи
гра ни цу на 68 го ди на.

Они су, на и ме, ове го ди не у
пре вре ме ну пен зи ју ишли са
40 го ди на ста жа оси гу ра ња и
нај ма ње 58 го ди на и че ти ри
ме се ца жи во та. Сле де ће го ди -
не иду са 40 го ди на ста жа оси -
гу ра ња и нај ма ње 59 го ди на
жи во та.

Оно што је јед на ко за оба
по ла је сте пра ви ло по ко ме и
му шкар ци и же не мо гу ре дов -
но да се пен зи о ни шу са 45 го -
ди на ста жа, без об зи ра на ста -
рост. Услов је, на рав но, да су
им по сло дав ци све вре ме то -
ком 45 го ди на ре дов но упла -
ћи ва ли до при но се.

Из Фи скал ног са ве та се ви -
ше пу та мо гло чу ди да је наш
пен зи о ни си стем одр жив и да

смо ми свој до ма ћи за да так
оба ви ли 2014. го ди не ка да смо
усво ји ли но ве из ме не.
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У зе мља ма у ко ји ма жи ви и

по не ко ли ко сто ти на хи ља да

Ср ба пра ви ла за пен зи о ни -

са ње та ко ђе су ри го ро зна.

Не мач ка

У Не мач кој се ста ро сна гра -

ни ца за пен зи о ни са ње та -

ко ђе по сте пе но по ве ћа ва и

пла ни ра но је да до стиг не 67

го ди на до 2031. го ди не. Са -

да је, и за же не и за му -

шкар це, за пен зи о ни са ње

по треб но има ти 65 го ди на и

се дам ме се ци жи во та.

Уко ли ко, ме ђу тим, има те

45 го ди на рад ног ста жа у

Не мач кој, мо гу ће је пен зи о -

ни са ти се и са 63 го ди не.

Пред ност је и што се у рад -

ни стаж ра чу на слу же ње

вој ног ро ка, као и пла ће на

прак са код по сло дав ца.

Хр ват ска

У Хр ват ској је ове го ди не

ста ро сна гра ни ца за пен зи -

ју 65 за му шкар це, а 62 го -

ди не и шест ме се ци за же -

не. Хр ват ска вла да пла ни ра

да до 2030. за же не ста ро -

сну гра ни цу по диг не на 65

го ди на, и то та ко што ће

сва ке го ди не гра ни цу по ме -

ра ти за по три ме се ца.

Ра ни је је по ми њан план

ди за ња ста ро сне гра ни це

за му шкар це, и то на 67 го -

ди на до 2038, али се од то -

га, за сад, од у ста ло.

Ау стри ја

Же не у Ау стри ји иду у пен -

зи ју са 62, а му шкар ци са

65 го ди на. Гра ни ца за ста -

ро сну пен зи ју за же не ће се

од 2024. го ди не по сте пе но

ујед на ча ва ти с гра ни цом за

му шкар це. По год ност у овој

зе мљи ко ја је до не та не дав -

но је сте да ми ни мал на пен -

зи ја од 2020. го ди не из но -

си 1.200 евра не то за љу де

са 40 и ви ше го ди на рад ног

ста жа у Ау стри ји.

Швед ска

И у Швед ској се до ста ка -

сни је мо же пен зи о ни са ти

не го у Ср би ји. До 2036. број

го ди на ко ји ће би ти по тре -

бан за пен зи ју из но си ће 67.

Тре нут но је за му шкар це

ова гра ни ца 66 го ди на, док

је за же не 63 го ди не.

Ка ко је у све ту

Да о укидању пенала за

превремено пензионисање

више нема ни говора, по-

тврдили су и недавно завр-

шени преговори Србије с

представницима мисије Ме-

ђународног монетарног

фонда (ММФ), приликом

којих није било ни помена

ове некада вруће теме коју

су покретали представници

синдиката, инсистирајући

да се казне укину кад пен-

зионер напуни 65 година.

Управо је то био и повод

да се једном нашем днев-

ном листу јави читалац који

је радио до своје 61. године

и морао превремено да се

пензионише јер му је фирма

пропала.

Наставио је као пензио-

нер да ради код другог по-

слодавца још четири године

и, када је напунио 65, под-

нео је поново захтев за пре-

рачун пензије, јер му је га-

зда све уредно плаћао пре-

ко рачуна. Убеђен је био да

ће му се сабирањем година

стажа укинути пенали, јер је

навршио 65 година живота.

Упитани да ли Закон о

ПИО предвиђа било шта

слично, у Фонду за пензиј-

ско и инвалидско осигурање

кажу да за тако нешто нема

могућности. Уколико би неко

остварио право на превре-

мену старосну пензију и на-

кон тога наставио да ради,

статус му се не би променио.

Дакле, умањење би остало

исто како је утврђено реше-

њем којим му је признато

право на превремену старо-

сну пензију.

То значи да корисник

превремене пензије не мо-

же да с накнадно остваре-

ним стажом стекне право

на старосну пензију. На

основу стажа и зараде

остварене после пензиони-

сања може се одредити са-

мо повољнији износ пре-

времене старосне пензије,

истичу у ПИО фонду.

Представници Владе и

Фискалног савета више пу-

та су објаснили да пенали

не могу да се укину, а као

оправдање наводили су да

такве казне постоје и у

европским земљама. Као

још једно оправдање, наво-

дили су и дискриминацију

оних који сами уплаћују се-

би стаж до 65. године.

Било како било, чињени-

ца је да због казнених пое-

на пензионери годишње гу-

бе две и по пензије. Синди-

кати, као и већина стручња-

ка, верују да је заправо

ММФ тај од кога зависи да

ли ће казнени поени за пре-

времено пензионисање би-

ти укинути када лице навр-

ши 65 година живота. Рад-

ник који је отишао у пензију

са 60 година живота има

умањење пензије од 20 од-

сто.

Пенали су уведени пре

шест година и знатно су

утицали на одлуку запосле-

них да раде до 65. године,

иако притом велики део

њих има и више од 40 годи-

на радног стажа.

Пензије се трајно умању-

ју онима који немају довољ-

но година живота, а имају

најмање 15 година стажа, и

то 0,34 одсто за сваки ме-

сец који недостаје до пуног

старосног услова. Макси-

мално умањење пензије

износи 20,4 одсто.

Пенали се зарачунавају и 
када се ради до 65. године

Од 2032. же не ће
моћи да иду у пен зи ју
са 65 го ди на ста рости.
По тре бан број го ди на
рад ног ста жа оста је
исти и из но си
минимум 15 го ди на.

У Ср би ји око 950.000 пен зи о не ра при -

ма пен зи ју ма њу од 25.000 ди на ра.

Ма ње од 16.000 ди на ра при ма око

460.000, а ма ње од 10.000 ди на ра

при ма око 100.000 пен зи о не ра.

Пре ма ре чи ма Ми ло ша Гра бун џи је,

пред сед ни ка Син ди ка та пен зи о не ра

„Не за ви сност”, ве ћи ну оних с нај ма њим

пен зи ја ма бан ке уоп ште не сма тра ју до -

вољ но кре дит но спо соб ним да би

до би ли кре дит. Бан ке не ће ре ћи

ко ји је и да ли има ју до њи ли мит

при хо да за одо бра ва ње кре ди та,

али с пен зи јом од 15.000 ди на ра,

ко ју при ма ско ро по ла ми ли о на

љу ди, ма ле су шан се да се мо же

до би ти кре дит у ве ћи ни ба на ка. У

не ким бан ка ма, до ма ћим, мо же

се до би ти кеш по зај ми ца и с ми -

ни мал ним пен зи ја ма од 10.000

до 15.000 ди на ра уко ли ко бан ка -

ри утвр де да нај ста ри ји има ју мо -

гућ ност да вра те за јам.

Пре ма ре чи ма Де ја на Га ври ло -

ви ћа из Удру же ња за за шти ту ко ри сни -

ка бан кар ских услу га „Ефек ти ва”, не по -

сто ји не ки од ре ђе ни из нос пен зи је ис -

под ког се не мо же до би ти кре дит, већ

се утвр ђу је кре дит на спо соб ност кли јен -

та. При утвр ђи ва њу кре дит не спо соб но -

сти ни је ви си на пен зи је је ди ни кри те ри -

јум. Гле да се да ли кли јент жи ви сам

или са су пру жни ком или у ви шеч ла ном

до ма ћин ству, па он да да ли жи ви у

свом или из најм ље ном ста ну.

– Гле да ју се и го ди не, јер ни је исти

ри зик да ти кре дит не ком ко има 65 и

75 го ди на. Ја ни сам чуо да не ка бан ка

из ри чи то ка же да не да је кре ди те љу -

ди ма с ми ни мал ном пен зи јом – об ја -

шња ва Га ври ло вић.

На кон фи нан сиј ске кри зе 2008. го -

ди не, услед ре це си ја и ма сов них от пу -

шта ња, пен зи о не ри су на гло од јед не

од нај ри зич ни јих по ста ли јед на од оми -

ље них гру па за кре ди ти ра ње, јер су

пен зи је би ле јед на од рет ких си гур них

при ма ња. И да нас бан ке има ју спе ци ја -

ли зо ва не кре ди те на ме ње не пен зи о не -

ри ма, а за јед нич ко им је да су ро ко ви

от пла те крат ки, мак си мал но до 84 ме -

се ца, уз то да по след ња ра та, у нај ве -

ћем бро ју ба на ка, не мо же до спе ти по -

сле 75. го ди не. Ка мат на сто па на

креди те пен зи о не ри ма је око 14 од сто

го ди шње, а оба ве зно је и жи вот но оси -

гу ра ње у ко рист бан ке, чи ме се бан ка

шти ти од ри зи ка да ду жник пре ми не

пре не го што от пла ти кре дит.

Пре ма са да шњим про пи си ма, бан ке

са ме утвр ђу ју ко ли ка мо же би ти ра та у

од но су на ви си ну при ма ња, али

углав ном зах те ва ју да не бу де ви ша од

50 од сто пен зи је. Уко ли ко се ра ди о

ви со ким пен зи ја ма или ако

пен зи о нер има и дру га при ма -

ња, ра та мо же би ти и ве ћа, али

про блем је код ни ских пен зи ја.

Ако је пен зи ја 15.000 ди на ра,

она це ла ни је до вољ на за жи -

вот, а ка мо ли по ло ви на. Ово је

и глав ни раз лог за што бан ке

из бе га ва ју да одо бре кре ди те

пен зи о не ри ма с нај ни жим пен -

зи ја ма.

Го ран Па по вић, пред сед ник

На ци о нал не ор га ни за ци је по тр о -

ша ча Ср би је, ис ти че да се, пре ма

њи хо вим ис тра жи ва њи ма, пен -

зи о не ри вр ло рет ко од лу чу ју да узму

кре дит из бан ке.

– Пен зи о не ри не во ле да се за ду жу -

ју. Они су ви ше жр тве те ле мар ке тин га,

про мо ци ја... Ко ли ка ра та мо же би ти у

од но су на пен зи ју, од ре ђу је бан ка у

скла ду с по слов ном по ли ти ком и про -

це ном кре дит не спо соб но сти, али тач ну

ин фор ма ци ју о то ме ко ли ки из нос пен -

зи је је до њи ли мит ниг де не ће те на ћи –

оце њу је Па по вић. („Да нас”)

С ма лим пен зи ја ма те шко до кре ди та

ОД 1. ЈА НУ А РА ПРО МЕ НЕ УСЛО ВА ЗА ПЕН ЗИ О НИ СА ЊЕ

ХО ЋЕ МО ЛИ РА ДИ ТИ ДО КРА ЈА ЖИ ВО ТА?

Про сек пен зи ја у др жа ва ма
у ре ги о ну (у еври ма)

Услови за одлазак у старосну пензију

Сло ве ни ја 565

Хр ват ској 336

Цр на Го ра 287

Ср би ја 236

Фе де ра ци ја БиХ 213

Ма ке до ни ји 215

Ал ба ни ја 150

Мушкарци

65 година старости, 15 година радног стажа

Услови за пензионисање мушкараца исти су од 2014. до 2032.

Жене

2014. 60 година старости, 15 година стажа

2015. 60 година и шест месеци старости, 15 година стажа

2016. 61 година старости, 15 година стажа

2017. 61 година и шест месеци старости, 15 година стажа

2018. 62 годинe старости, 15 година стажа

2019. 62 годинe и шест месеци старости, 15 година стажа

2020. 63 годинe старости, 15 година стажа

2021. 63 годинe и два месеца старости, 15 година стажа

2022. 63 године и четири месеца старости, 15 година

2023. 63 годинe и шест месеци старости, 15 година стажа

2024. 63 годинe и осам месеци старости, 15 година стажа

2025. 63 годинe и 10 месеци старости, 15 година стажа

2026. 64 годинe, 15 година стажа

2027. 64 годинe и два месеца старости, 15 година стажа

2028. 64 годинe и четири месеца старости, 15 година

2029. 64 годинe и шест месеци старости, 15 година стажа

2030. 64 годинe и осам месеци старости, 15 година стажа

2031. 64 годинe и 10 месеци старости, 15 година стажа

2032. 65 година старости, 15 година стажа
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Огром но ин те ре со ва ње
гра ђа на

Пр во из вла че ње кра јем
но вем бра

Сла ње ко ве ра та бес плат но

Пре ко 65.000 ко ве ра та с фи скал ним
ра чу ни ма по сла ли су гра ђа ни Ср би је
за са мо шест да на, од 15. до 21. ок то -
бра, ка ко би уче ство ва ли у на град ној
игри „Узми ра чун и по бе ди 2020”. То
је за ме ди је из ја вио ми ни стар фи нан -
си ја Си ни ша Ма ли, ис та кав ши да ова
на град на игра пред ста вља „део свеобу -
хват не бор бе про тив си ве еко ни ми је”.

– По зи вам гра ђа не да уче ству ју у
на град ној игри у што ве ћем бро ју и
апе лу јем на њих да тра же фи скал ни
ра чун, јер се на тај на чин део нов ца
вра ћа у бу џет, што се да ље ре ди стри -
бу и ра за школ ство, здрав ство, кул ту -
ру, на у ку – ре као је Ма ли.

По ди за ње све сти

Вла да Ре пу бли ке Ср би је усво ји ла за -
кљу чак ко јим је од ре ђе но да сви пу -
но лет ни гра ђа ни на ше зе мље од 15.
ок то бра мо гу да ша љу фи скал не ра -
чу не и по твр де о пла ћа њу кар ти цом
(сли по ве) ка ко би уче ство ва ли у но -
вом кру гу на град не игре „Узми ра чун
и по бе ди 2020”.

Kао и прет ход на два пу та, на град -
на игра ор га ни зу је се с ци љем су зби -
ја ња си ве еко но ми је кроз ја ча ње све -
сти и мо ти ва ци је гра ђа на да пла ћа ју

без го то вин ски и узи ма ју фи скал не ра -
чу не при ли ком сва ке ку по ви не, јер
је ди но та да мо гу да бу ду си гур ни да
тр го вац по слу је у скла ду са за ко ном
и да пла ћа по ре зе из ко јих се фи нан -
си ра ју здрав ство, школ ство и дру ге
јав не услу ге, што је у вре ме пан де ми -
је ва жни је не го икад. Ор га ни за тор
наград не игре је Вла да Ре пу бли ке
Срби је, а по др шку пру жа НА ЛЕД.

Ка ква су пра ви ла

Kритеријуми на град не игре иден тич -
ни су као и у прет ход ним из да њи ма.
По треб но је спа ко ва ти у ко вер ту 10
фи скал них ра чу на или 10 сли по ва (не
сме ју се ме ша ти) по је ди нач не вред -
но сти од нај ма ње 100 ди на ра, не ста -
ри јих од 1. сеп тем бра 2020.

Овог пу та ко вер те ни су тип ске, већ
се мо гу ко ри сти ти ко вер те би ло ко је
бо је, ве ли чи не или об ли ка, до кле год
ста ју у по штан ско сан ду че. При ли -
ком адре си ра ња ко ве ра та на пред њој
стра ни по треб но је на пи са ти „Узми
ра чун и по бе ди 2020”. На по ле ђи ни
по шиљ ке оба ве зно је да се чит ко упи -
ше име и пре зи ме, адре са пре би ва -
ли шта/бо ра ви шта из лич ног до ку мен -
та, као и кон такт-те ле фон. Сла ње ко -
ве ра та је бес плат но, а о њи хо вом чу -
ва њу до фор мал ног по чет ка на град не
игре ста ра се По шта Ср би је.

Па зи те на здра вље

Вла да Ср би је по зва ла је гра ђа не да
при ли ком уче ство ва ња у на град ној
игри во де ра чу на о свом здра вљу и
по шту ју све епи де ми о ло шке ме ре.

Гра ђа ни ма је пре по ру че но да ко -
вер те при пре ме код ку ће и да их уба -
це у нај бли же по штан ско сан ду че без
за др жа ва ња и че ка ња у ре ду. До дат ни
на чин да се за шти те, али и да ду пли -
ра ју сво је шан се за до би так, је сте да
пла ћа ју без го то вин ски кад год је то
мо гу ће, јер та ко из бе га ва ју ди рек тан
кон такт с про дав цем и нов ча ни ца ма.

Пр во из вла че ње се оче ку је кра јем
но вем бра, а од го вор не гра ђа не и овог
пу та оче ку ју ве о ма вред не на гра де:
60 ау то мо би ла и 12 ста но ва у Бе о гра -
ду. И овог пу та би ће ор га ни зо ва но
так ми че ње гра до ва и оп шти на у бро -
ју по сла тих ра чу на, а нај ак тив ни је ло -
кал не за јед ни це по де ли ће уку пан фонд
од 180.000 евра за про јек те од јав ног
зна ча ја по из бо ру гра ђа на.

Де таљ на пра ви ла на град не игре и
нај но ви је ин фор ма ци је на ову те му
мо гу се про на ћи и на сај ту www.uz-
miracun.rs. Од го во ре на до дат на пи -
та ња и по др шку гра ђа ни мо гу до би ти
пу тем меј ла kontakt@uzmiracun.rs.

ПРО ШЛИ ПУТ ПО СЛА ТО ПРЕ КО 107 МИ ЛИ О НА РА ЧУ НА

Пре ма ис тра жи ва њу НА ЛЕД-а, у

прет ход ном кру гу ове на град не

игре, „Узми ра чун и по бе ди 2018”,

уче ство ва ло је 41% гра ђа на Ср би је,

ди рект но или пре ко чла но ва по ро -

ди це, ко ји су по сла ли ви ше од 107

ми ли о на фи скал них ра чу на и сли -

по ва, ми ни мал не про це ње не вред -

но сти од 37,4 ми ли јар де ди на ра.

На град на игра је оства ри ла и по -

зи ти ван ути цај на по ре ску кул ту ру,

с об зи ром на то да су гра ђа ни упу -

ти ли 55% ви ше при ја ва По ре ској

упра ви за не из да ва ње фи скал них

ра чу на у од но су на исти пе ри од пре

на град не игре, док су без го то вин -

ска пла ћа ња по ве ћа на за 18,8%.

Ви ше од тре ћи не гра ђа на ис та -

кло је да их је на град на игра под -

ста кла да узи ма ју фи скал не ра чу -

не, а 42% да би по но во уче ство ва -

ло у та квој ак ци ји.

ПРИ ЈА ВИ ТЕ СИ ВУ
ЕКОНО МИ ЈУ!

Не пра вил но сти у ве зи са из да ва -

њем фи скал них ра чу на гра ђа ни

мо гу при ја ви ти По ре ској упра ви

те ле фо ном на бро је ве: 011/361-

99-00 или 011/347-90-61. При ја -

ве за не из да ва ње фи скал них ра -

чу на, као и при ја ве за из да ва ње

ла жних и нео д го ва ра ју ћих ра чу -

на, као што су пред ра чу ни, ме ђу -

ра чу ни или та ко зва ни блок-ра чу -

ни, мо гу се под не ти и он лајн пу -

тем пу тем пор та ла По ре ске упра -

ве www.poreskialarm.rs.

У са рад њи с НА ЛЕД-ом  и

Европ ском бан ком за об но ву и

раз вој (ЕБРД), отво рен је и је -

дин стве ни Kонтакт-цен тар ре пу -

блич ких ин спек ци ја. Број те ле фо -

на тог цен тра је 011/63-50-322, а

си ву еко но ми ју мо же те при ја ви ти

и пу тем он лајн фор му ла ра на сај -

ту www.inspektor.gov.rs.

Јо га, хо би, умет ност, чи та ње, фил мо -
ви, спо рт, рад – не ке су од ства ри ко је
нам по ма жу да, упр кос не рет ко фру -
стри ра ју ћој сва ко дне ви ци, оста не мо
ко ли ко-то ли ко за до вољ ни и рас по ло -
же ни. А ра зних бри га око нас ће увек
би ти... Љу ди се „жде ру” због де це, нов -
ца, по сла, здра вља, бли жњих... Баш за -
то је ва жно про на ћи свој из вор задовољ -
ства и на чин да се са чу ва здрав ра зум.

Су гра ђа ни с ко ји ма смо ове не де ље
има ли при ли ку да про ди ску ту је мо ле -
по се сна ла зе у све му то ме.

ЉУ БИН КА СТА НИ МИ РО ВИЋ, 
до ма ћи ца:

– Ни сам под стре сом. Чак ни на
си ту а ци ју с ко ро на ви ру сом не гле дам
тра гич но. Знам да је овај ви рус при -
су тан, али па зим се ко ли ко мо гу. Шта
се ту још мо же. По сто ја ле су стре сне
си ту а ци је, има ли смо их. До го ди ла
су нам се два смрт на слу ча ја у по ро -
ди ци, ка да смо из гу би ли се стри ћа и
бра тан ца. Осим то га је све ка ко треба.

ЉИ ЉА НА СТА НИ ШИЋ, пен зи о нерка:
– Ма не, ни сам под стре сом. Ба вим

се ле пим ства ри ма, то ме ис пу ња ва.

Сва ко дне ви ца не ути че мно го на ме -
не. Бо јим се, ипак, због сво је де це и
свих мла дих љу ди, да ће ко вид 19
озбиљ но ути ца ти на њи хо ве жи во те.
Али мој по сао ми пру жа за до вољ ство,
као и тка ње, ко јим се та ко ђе ба вим.
Све то мо же да бу де чак и те ра пи ја.
Ина че се ба вим бо та нич ким сли ка -
њем, цр там би љем. Одем до На род не
ба ште, по ку пим ли сти ће и ужи вам
за ни ма ју ћи се овом тех ни ком.

МИ О ДРАГ ПРИ ЦА, рад ник:
– У Ср би ји рет ко ко ни је под стре -

сом. Са мо се тре ба бо ри ти про тив то -
га. Тре ба би ти ра зу ман, при хва ти ти
ства ри она кви ма ка кве оне је су. Углав -
ном ра дим, тру дим се да не ми слим о
не га тив ним по ја ва ма ко је нас окру -
жу ју у сва ко днев ном жи во ту.

САВ КА МАК СИЋ, пен зи о нер ка:
– Је сам, кон стант но. Бри нем се због

де це, на ста ле си ту а ци је у др жа ви, све -
га. И због сит них и због круп них ства -
ри, за и ста има стре са да нас. Али ме -
ни је по сао лек за то, ве руј те ми. Пет -
на ест или ше сна ест са ти се дим и
актив но ра дим. На кон то га тра жим

но ве иде је. И то је мој бен се дин. То
ме сми ру је, во лим то и ни је ми те -
шко. У мо мен ти ма кад ми се умо ри
ру ка, од мо рим се, па на ста вим да ље,
сва ко ве че, до 12 са ти. Дру гих оба ве -
за не мам тре нут но, де ца ни су ту. Мо -
гу да се по све тим оно ме што во лим.

СА ША ЦВЕ ТА НОВ СКИ, 
вој ни пен зи о нер:

– Сви смо по не кад уз не ми ре ни због
не че га. И код ме не је стан дард но кад
је у пи та њу стрес, као и код ве ћи не.
Ре дов но ше там, то ме опу шта. Што се
ко ро не ти че, с об зи ром на то да је
про шло то ли ко вре ме на а да ни је ни -
шта кон крет но ре че но, пи там се ка -
кав је то ви рус уоп ште... Ја вља се не -
ка до за сум ње код свих нас, али ни је
на на ма да раз ви ја мо те о ри је за ве ре.

БО БАН РИ СТО ВИЋ, 
ма шин ски тех ни чар:

– Не, ни сам под стре сом. Ни због
ко ро не, тре нут но, а ни не ве за но за
њу. Ра дим и имам хо би. Во лим да се
ба вим спо р том, ре кре а тив но. Ма ли
фуд бал је мој из бор.

Је ле на Ка та на

С. МАКСИЋМ. ПРИЦА С. ЦВЕТАНОВСКИ Б. РИСТОВИЋЉ. СТАНИШИЋЉ. СТАНИМИРОВИЋ

НАША АНКЕТА

УЗМИ РА ЧУН И ПО БЕ ДИ 2020.

НАЈ КРА ЋИ ПУТ ДО БЕС ПЛАТ НОГ
АУ ТО МО БИ ЛА ИЛИ СТА НА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу је „Елек тро вој во ди на”,
због пла ни ра них ра до ва на елек -
трич ној мре жи, у пе так, 30. ок то -
бра, од 9 до 13.30, без стру је ће оста -
ти део Ули це ца ра Ду ша на од Пе тра
Пре ра до ви ћа до Kраљевића Мар ка
(не пар на стра на) и део Ули це Вла -
ди ми ра Же сти ћа од Ца ра Ду ша на
до Ми ло ша Тре бињ ца.

Истог да на, од 9.30 до 15 са ти,
стру је не ће има ти део Ули це Ма ре

Ман дић од Ули це Ол ге Пе тр ов до
Ули це Бо ре Ши по ша.

У по не де љак, 2. но вем бра, од 9.30
до 11 са ти, без на па ја ња елек трич -
ном енер ги јом оста ће це ла Пе ли -
стер ска ули ца.

У „Елек тро вој во ди ни” ка жу да ће,
ако бу де вре мен ских не при ли ка, ра -
до ви би ти от ка за ни, као и да ће у
слу ча ју ра ни јег за вр шет ка ра до ва
на па ја ње ко ри сни ка би ти укљу че но
пре пла ни ра ног вре ме на.

Ин фор ма ци је о ис кљу че њи ма ре -
дов но се ажу ри ра ју на сај ту „Елек -
тро вој во ди не”. Квар на елек тро ди -
стри бу тив ној мре жи мо же те при ја -
ви ти на те ле фон 319-220.

У пе так и по не де љак без
стру је де ло ви Пан че ва

Ко ли ко нов ца мо же те да
по не се те пре ко гра ни це

На вик ну ти на сра мо ту

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

У чи ње ни ци да у све ту вла да пан де -
ми ја ко ро на ви ру са те шко да би ико
про на шао не што до бро. Но во на ста -
ле окол но сти до не ле су нам оби ље
ко је ка квих огра ни че ња. Нај ви ше је
пре тр пе ла сло бо да кре та ња... Али
упра во то ме ми Пан чев ци мо же мо
да се ра ду је мо!

Ето, на при мер, то што нам стран -
ци у по след ње вре ме го то во уоп ште
не до ла зе за и ста је сјај на ствар. Јер,
за ми сли те да не ки и до ђе, па тре ба
да га по ве де те кроз цен тар гра да не
би сте ли му по ка за ли зна ме ни то сти.

И до ђе те, ре ци мо, баш ова мо, на
угао Ули це Жар ка Зре ња ни на и Др
Све ти сла ва Ка са пи но ви ћа, а до че ка
вас ова кав при зор. Гу ме, ке се, кар -
то ни, шар га ре пе, смрад... све ра су то
око кон теј не ра, јер што да се тру ди -
мо да уба ци мо ђу бре у ње га кад ем
не ма ме ста, ем су и дру ги ба ци ли
по ред ње га...

Стран ци и не зна ју ка квих хо рор
при зо ра су се по ште де ли ти ме што
се де код ку ће. А што се нас са мих
ти че, све је у ре ду, ми смо се на сво -
ју сра мо ту одав но на ви кли.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ЈЕ СТЕ ЛИ ПОД СТРЕ СОМ?

Оно што ме не уби је, то ме...

Је дан наш чи та лац же лео је да зна
ко ли ко нов ца као фи зич ко ли це мо -
же да уне се у Ср би ју од но сно да
изне се ка да из ла зи ван гра ни ца на -
ше зе мље. Од го вор на то пи та ње
може се про на ћи на сај ту Ми ни -
стар ства фи нан си ја, а ми га пре но -
си мо у цело сти.

„Сва ко фи зич ко ли це ко је пре ла -
зи др жав ну гра ни цу Ре пу бли ке Ср -
би је и при то ме пре но си фи зич ки
пре но си ва сред ства пла ћа ња у вред -
но сти од 10.000 евра или ви ше,
обавезно је да тај но вац при ја ви
над ле жним ца рин ским ор га ни ма на
гра нич ном пре ла зу. У слу ча ју да ва -
ња ла жних, не тач них или не пот пу -
них по да та ка, сма тра ће се да под -
но си лац при ја ве ни је ис пу нио за -
кон ску оба ве зу и мо же му се из ре -
ћи ка зна или му ца рин ски ор га ни
мо гу при вре ме но за др жа ти фи зички

пре но си ва сред ства пла ћа ња на осно -
ву За ко на о спре ча ва њу пра ња нов -
ца и фи нан си ра ња те ро ри зма.

„У скла ду са За ко ном о спре ча ва -
њу пра ња нов ца и фи нан си ра ња те -
ро ри зма по треб но је при ја ви ти:

„а) ин стру мен те ко ји гла се на до -
но си о ца, као што су пут нич ки че -

ко ви, пре но си ви ин стру -
мен ти (укљу чу ју ћи че ко ве,
ме ни це и нов ча не упут ни -
це), ко ји или гла се на до -
но си о ца, ин до си ра ни без
огра ни че ња, у ко рист фик -
тив ног при ма о ца, или су у
не ком дру гом об ли ку ко ји
до пу шта пре нос вла сни штва
над њи ма, и не пот пу ни ин -
стру мен ти (укљу чу ју ћи че -
ко ве, ме ни це и нов ча не
упут ни це), ко ји су пот пи -
са ни, али је из о ста вље но

име при ма о ца;
„б) го тов но вац (па пир ни и ко ва -

ни но вац ко ји је у оп ти ца ју као
сред ство разме не).

„По чев од 1. ја ну а ра 2018. го ди -
не, под но си лац при ја ве мо ра да по -
пу ни но ви Обра зац при ја ве пре но са
сред ста ва, и то све ру бри ке у бе лој
бо ји ве ли ким сло ви ма и там ном
олов ком, док ру бри ке у си вој бо ји
по пу ња ва над ле жни ца рин ски ор -
ган. Обра зац при ја ве, као и упут ство
за по пу ња ва ње тог обра сца, мо гу се
на ћи на сај ту Упра ве ца ри на.”



При спе ло бли зу
хиљаду три ста узо ра ка

Ма ни фе ста ци ја
прера сла у отво ре ни
шам пи о нат Ср би је

Ка да је пре тач но че ти ри го ди -
не не ко ли ци на ен ту зи ја ста, за -
љу бље ни ка у не сва ки да шњи хо -
би – пе че ње ра ки је, с глав ном
же љом да што ви ше са зна на
те му ис прав не при пре ме по -
ме ну тог ал ко хол ног пи ћа, осно -
ва ла на „Феј сбу ку” гру пу исто -
ми шље ни ка, ни је мо гла ни да
на слу ти да ће да нас има ти го -
то во два на ест хи ља да чла но ва.

Ме ђу њи ма се на шло и не -
ко ли ко док то ра на у ка, сто ти -
нак вла сни ка де сти ле ри ја и
пре ко сто два де сет тех но ло га,
ко ји сва ко днев но раз ме њу ју ин -
фор ма ци је у ве зи с пра ви ли ма
тех нич ко-тех но ло шког по ступ -
ка про из вод ње на шег нај по зна -
ти јег брен да.

Жи ри мо рао све да про ба

Пре ма ре чи ма јед ног од њих,
на шег су гра ђа ни на Ар ми на То -
та, пред сед ни ка удру же ња „Рав -
ни ца”, на кон про це не да је вре -
ме да се чла но ви гру пе упо -
зна ју и из ван дру штве них мре -
жа и из ме ре ре зул та те ра да,
они су од лу чи ли да офо р ме фе -
сти вал „Ра ки ја и ра ки ја ши”,

ко ји је, упр кос за тег ну тој епи -
де ми о ло шкој си ту а ци ји, ове го -
ди не одр жан тре ћи пут. Иа ко
не у до са да шњем фор ма ту...

– Ове го ди не сти гло нам је
ре корд них 1.300 узо ра ка, а ми
смо се по тру ди ли да ан га жу јемо

ме ђу на род но при зна те оце њи -
ва че ка ко би смо до би ли што
ре ал ни ју сли ку ква ли те та. Та -
ко је пе то чла ном еми нент ном
жи ри ју пред се да вао про фе сор
др Ни но слав Ни ки че вић, ко ји
је док то ри рао упра во на шљи -
во ви ци, а као го сту ју ћи члан
по ја вио се Љу ба Уро ше вић,

више де це ниј ски ди рек тор чу -
ве ног „Про куп ца”. Они су, по -
ред сто ти на до ма ћих, пред со -
бом има ли узо р ке ра ки ја из још
пет зе ма ља – Бо сне и Хер це го -
ви не, Се вер не Ма ке до ни је, Сло -
ве ни је, Цр не Го ре и Ру му ни је.

Од лу ке су до не те ис кљу чи во
на ор га но леп тич ки на чин, то
јест про ба њем, ми ри са њем и

пре гле да њем бо је и ти пич но -
сти. У пре во ду, сва ки узо рак је
сва ко од чла но ва жи ри ја мо -
рао да де гу сти ра, што је тра ја -
ло пу них се дам на ест да на. Ва -
жно је ис та ћи и то да је овог
пу та у кон ку рен ци ји би ло три -
де сет ра ки ја ко је су пра ви ле
да ме, па смо по ред оста лог има -
ли так ми че ње са мо за њих –
на во ди Тот.

Пр ве на гра де оти шле у
Гор њу Треп чу и Ра чу

Сви при сти гли узо р ци, ко је су
у де ве де сет од сто слу ча је ва

посла ли хо би сти, иа ко су би ле
за сту пље не и озбиљ не де сти -
ле ри је, би ли су раз вр ста ни у
два де сет че ти ри ка те го ри је или
ра киј ске гру пе, а би ле су и три
спе ци јал не кон ку рен ци је.

– Због др жав них ме ра за пре -
вен ци ју ко ви да, ни смо мо гли
да ор га ни зу је мо ма ни фе ста ци -
ју као у два прет ход на на вра та
– с број ним штан до ви ма и де -
гу ста ци јом у По љо при вред ној
шко ли, већ смо би ли при ну ђе -
ни да про грам дра стич но све -
де мо и пре ба ци мо у Кул тур ни
цен тар, а и то смо ус пе ли пре
све га за хва љу ју ћи пред у сре тљи -
во сти ди рек то ра те уста но ве.
Оце њи ва ње смо спро ве ли он -
лајн, да би смо на сам до га ђај,
то јест на про гла ше ње, до слов -
це по зва ли са мо по бед ни ке ка -
те го ри је. Оку пи ли смо и пр ва -
ке свих дру гих фе сти ва ла, ко -
јих је два де се так, ка ко би смо
про гла си ли нај бо љу ра ки ју Ср -
би је – ис ти че овај ен ту зи ја ста.

На кра ју је од лу че но да то
ла ска во при зна ње при пад не
Дра го сла ву Чи хо ви ћу из Гор ње
Треп че за ра ки ју од гро жђа (ви -
њак) из 2009. го ди не, док је за
нај бо љу де сти ле ри ју, са че ти ри

нај бо ље оце ње не ра ки је раз ли -
чи тих воћ них вр ста, про гла ше -
на она у вла сни штву Сло бо да -
на Се ни ћа из Ви шев ца код Рача.

И, на по слет ку, ни шта ма њи
по бед ни ци ни су ни ор га ни за -
то ри, а то су, по ред Ар ми на То -
та, и ње гов су гра ђа нин Сло бо -
дан Ста ни шић, за тим Де јан Ми -
јај ло вић, ро ђе ни Пан че вац, као
и Бе о гра ђа нин Ср ђан Ми ње вић.

Још јед ном вре ди на по ме ну -
ти да они све ово ра де из пу ког
ен ту зи ја зма, ка ко би се на овим
про сто ри ма пи ла од лич на при -
род на ра ки ја.
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ОДР ЖАН ТРЕ ЋИ МЕ ЂУ НА РОД НИ ФЕ СТИ ВАЛ РА КИ ЈЕ

БЕЗ ЕН ТУ ЗИ ЈА ЗМА НЕ МА 
НИ ОД ЛИЧ НЕ КА ПЉИ ЦЕ

НА ШИ СО ЛИД НО ПРО ШЛИ

Пан чев ци се ни су обру ка ли

на тре ћем фе сти ва лу ра ки је,

па је Мар ко Ву ле тић по бе -

дио с ра ки јом од бре скве,

Вла ди мир Kрсмановић са

шљи вом ба рик, а иза ње га

је био Бо рис Ву ко вић, чи ја

је хо би де сти ле ри ја у укуп -

ном пла сма ну за у зе ла од -

лич но тре ће ме сто.

Овај Пан че вац је осво јио

и дру го ме сто с тре шњом,

баш као и Дра го слав Ли ша -

нин (ло за), Бо шко Сре дић

(шљи ва кал ва дос) и Kоста

Мир ко вић, с ви ња ком.

ИМА ДО БРЕ ДУ ЊЕ

Мно ги љу би те љи ра ки је ку -

ну се у ду њу. Ме ђу тим, ни је

ма ли број ни оних ко ји не

ве ру ју да има пра ве, као и

да се од ње мо же из ву ћи

ма ло ра ки је, па и то да су

мно ге ве штач ки до ра ђе не.

Пра ви при мер да је има

мо гао би да бу де упра во

глав ни ор га ни за тор овог фе -

сти ва ла – Ар мин Тот, ко ји го -

ди на ма пра ви по ме ну то ал -

ко хол но пи ће. На при ро дан

на чин, под ра зу ме ва се...

– Ду ње има, али си гур но

ма ње не го дру гих воћ ки.

При том, на па да ју је и две,

мо же се ре ћи, не из ле чи ве

бо ле сти, а јед на је та ко зва на

ер ви ни ја, ко ја бу квал но уби -

ја биљ ку. Али ако се за ли ва

и пра вил но тре ти ра, од ње

се мо же до би ти до бра ра ки -

ја и со ли дан рад ман, то јест

од нос ко ли чи не до би је ног

ал ко хол ног пи ћа и уне тог

пло да. Тре ба још јед ном ис -

та ћи да се ра ки ја пра ви у

воћ ња ку, под усло вом да се,

на рав но, до кра ја ис прав но

спро ве де тех но ло шки по сту -

пак. Али упра во због то га

смо се и оку пи ли и ра ди мо

све ово – ис ти че Тот.

Удру же ње гра ђа на „Злат на
ја бу ка” већ ви ше го ди на оку -
пља же не из Ја бу ке, ка ко би
сво јим чла ни ца ма кре а тив но
упот пу ни ло сло бод но вре ме,
али и пру жи ло мо гућ ност да
се уса вр ша ва ју.

С тим у ве зи, ова ор га ни за -
ци ја је у по не де љак, 26. ок то -
бра, упри ли чи ла увод ну еду -
ка ци ју на те му „Жен ско пред -
у зет ни штво на се лу”, а пре -
да ва чи це су би ле чла ни це
Клу ба по слов них же на „Би -
знис на шти кла ма” из Но вог
Са да.

Пред сед ни ца ја буч ког удру -
же ња же на Сла ђа на Бог да -
новић ис та кла је да овај
пројекат, ко ји је по др жао Се -
кре та ри јат за по љо при вре ду,
се ло и ру рал ни раз вој Гра да

Панчева, тре ба да охра бри су -
гра ђан ке ка ко би по кре ну ле
соп стве ни би знис или се, за
по че так, ин фор ми са ле на ту
те му.

– На тај на чин оне би се
еко ном ски осна жи ле и по ста -
ле фи нан сиј ски не за ви сне.
Тре нин гу су, по ред на ших чла -
ни ца, од ко јих су не ке и са ме
пред у зет ни це, при су ство ва ле
и же не из ме ста ко је већ во де
сво је фир ме, као и оне што о
то ме тек раз ми шља ју – наводи
ова Ја бу чан ка.

Ба нат ски Бре сто вац: При
кра ју су ра до ви на при пре ма -
ма за ско ра шње по ста вља ње
ас фалт не под ло ге у по је ди -
ним бре сто вач ким ули ца ма.
ЈКП „Kомбрест” уре ђу је цен -
тар се ла, а уско ро се оче ку је
је се ња сад ња цве ћа. Одр жа на
је ли ци та ци ја за пар це ле у
др жав ној сво ји ни за бре сто -
вач ку ка та стар ску оп шти ну.
Брач ни пар Ан то ни је вић про -
сла вио је не ве ро ват них 70 го -
ди на бра ка. Ми ла дин По по -
вић осво јио је тре ће ме сто на
ми ну лом фе сти ва лу ра ки је у
ка те го ри ји ра ки ја од шљи ве
– ба рик.

Ба нат ско Но во Се ло: Из ло -
жба умет нич ке фо то гра фи је
фол клор ног ан сам бла и
народ ног ор ке стра мо же се
ви де ти у хо лу До ма кул ту ре,
сва ког рад ног да на од 8 до
22 са та. На истом ме сту Мар -
ће ла Кор њан Сто ји чић из ло -
жи ће сво је сли ке у су бо ту, 31.
ок то бра, од 18 са ти. У До му
кул ту ре по че ће кре че ње уну -
тра шњо сти згра де, а би ће за -
ме њен и оро ну ли бал кон ски
про зор из над са мог ула за у
обје кат.

До ло во: У скло пу при пре ма
из ло жбе по во дом обе ле жа ва -
ња ва жних се о ских ју би ле ја,
сли кар Жив ко Нов ко вић и
Ми ро слав Пр вуљ, ди рек тор
До ма кул ту ре, 25. ок то бра су
оби ла зи ли ло кал не сли ка ре и
де ли ли им сли кар ска плат на.
Удру же ње пен зи о не ра ор га -
ни зо ва ло је дан ра ни је јед но -
днев ни из лет до ма на сти ра
Жи ча.

Гло гоњ: Рад ни ци фир ме „Еко-
сан” прет ход них да на су оба -
вља ли де ра ти за ци ју у се о ским
до ма ћин стви ма. Тра ди ци о -
нал на ма ни фе ста ци ја „Гло -
гоњ ска је сен” ове го ди не не -
ће би ти одр жа на због епи де -
ми о ло шке си ту а ци је.

Ива но во: Ме сна за јед ни ца из -
во ди ра до ве на по ста вља њу

огра де из ме ђу згра да шко ле
и Ме сне за јед ни це. Ни ко ла
Ва сил чин је осво јио тре ће ме -
сто на ми ну лом фе сти ва лу ра -
ки је у ка те го ри ји ра ки ја од
шљи ве.

Ја бу ка: Удру же ње гра ђа на
„Злат на ја бу ка” у по не де љак,
26. ок то бра, упри ли чи ло је
увод ну еду ка ци ју на те му
„Жен ско пред у зет ни штво на
се лу”, а пре да ва чи це су би ле
чла ни це Клу ба по слов них же -
на „Би знис на шти кла ма” из
Но вог Са да.

Ка ча ре во: У то ку је при пре ма
те ре на, ко ја под ра зме ва и дре -
на жу, за сад њу 1.500 ста ба ла
ба гре ма и бре ста на из ла зу из
Kачарева, то јест на де сној
стра ни но вог пу та и у бли зи -
ни ме сне де по ни је. Удру же ње
гра ђа на „Во лон те ри Kачарево”
при ре ди ће ху ма ни тар ни ба -
зар за по моћ при ле че њу ма -
ле Ми ње у не де љу,  1. но вем -
бра, од 8 до 16 са ти.

Омо љи ца: У не де љу, 1. но -
вем бра, од по но ћи до 7 са ти,
це ло се ло не ће има ти во ду.

Стар че во: ЈКП „Стар че вац” је
уре дио зе ле но остр во пре ко
пу та бен зин ске пум пе и осве -
тлио га од го ва ра ју ћим лам -
пи о ном. Стар че вац Не над Ха -
џи Ми ле тић, у са деј ству с Ме -
сном за јед ни цом, до ни рао је

огле да ло за деч је оде ље ње
стар че вач ке ам бу лан те. Срп -
ска пра во слав на цр кве на оп -
шти на на ста вља из град њу хра -
ма по све ће ног Ог ње ној Ма -
ри ји, ко ји ће се на ла зи ти на
углу ули ца Пар ти зан ске и
Кесте но ве.

Месне актуелности

У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ УДРУ ЖЕ ЊА „ЗЛАТ НА ЈА БУ КА”

О пред у зет ни ца ма 
на се лу

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ДВА ЛИ КОВ НА ДО ГА ЂА ЈА У НО ВОМ СЕ ЛУ

Но шње, ин стру мен ти и сли ке
Но во се љан ски Дом кул ту ре је
ову не де љу ре зер ви сао за из у -
зет но за ни мљи ве из ло жбе, ко -
је су и ве о ма ва жне у ло кал -
ним раз ме ра ма.

Пр ва је по ста вље на у хо лу
згра де те уста но ве, а при ка зу је
та мо шњи фун дус ко сти ма на -
род не но шње и би ће отво ре на
до 15. ја ну а ра. За то вре ме мо -
ћи ће да се ви де фо то гра фи је
пр вог из во ђач ког ан сам бла До -
ма кул ту ре, ко је на умет нич ки
на чин при ка зу ју на род не но -
шње свих кра је ва Ср би је, срп -
ске но шње из Ма ке до ни је и за -
пад не Бо сне, као и ру мун ску
но шњу.

Пре ма ре чи ма ди рек то ра по -
ме ну те уста но ве Бо ја на Бо љан -
ца, по се ти о ци ће има ти при -
ли ку и да се упо зна ју с На род -
ним ор ке стром, ко ји је на фо -
то гра фи ја ма при ка зао тра ди -
ци о нал не ин стру мен те и пред -
ста вио чла но ве и са рад ни ке.

Ау тор дру ге из ло жбе сли ка
је Но во се љан ка Мар ће ла
Kорњан Сто ји чић, а отва ра ње
је пла ни ра но за су бо ту, 31. ок -
то бар, у 18 са ти. Реч је о ње ном
пр вом пред ста вља њу умет нич -
кој јав но сти. Оми ље ни стил јој
је ап стракт, а сво је ми сли и осе -
ћа ња на плат но пре но си акри -
ли ком и тех ни ком по у ринг.

ДОМ КУЛ ТУ РЕ ПРИ ПРЕ МА ИЗ ЛО ЖБУ ПО ВО ДОМ ЈУ БИ ЛЕ ЈА СЕ ЛА

До ло во, не кад и сад
Иа ко је у не де љу, 25. ок то бра,
Удру же ње ви на ра и ви но гра -
да ра из До ло ва тре ба ло да одр -
жи ма ни фе ста ци ју „Бра ње гро -
жђа” и, на ини ци ја ти ву свог
чла на Жив ка Нов ко ви ћа, ор -
га ни зу је су срет сли ка ра из До -
ло ва, то се, због епи де ми о ло -
шке си ту а ци је, ни је до го ди ло.

Ипак, тог да на су Нов ко вић
и Ми ро слав Пр вуљ, ди рек тор
До ма кул ту ре, по ме ну те умет -

ни ке оби ла зи ли по ку ћа ма и
де ли ли им сли кар ска плат на.

– С њи ма су се до го ва ра ли и
шта им још тре ба од ма те ри ја -
ла, јер нам је циљ да у де цем -
бру на пра ви мо из ло жбу по во -
дом два ју би ле ја: 360 го ди на
се ла и 60 го ди на До ма кул ту -
ре. Пр ву сли ку смо већ до би ли
од про фе сор ке би о ло ги је у пен -
зи ји Не де Па влов, а на чин на
ко ји је она кон ци пи ра ла свој

рад – но ве ве тре ња че, као ге -
не ра то ри стру је, и ста ра ве тре -
ња ча, као млин за бра шно –
ин спи ри сао нас је да те му на -
сло ви мо „До ло во, не кад и сад
/ До ло во кроз вре ме”. Жив ко
је пред ло жио да тај до га ђај по -
све ти мо и не ка да шњем до ло -
вач ком со бо сли ка ру Ва си ци
Шан дру ље ву, чи ја два ај нфо ра
још увек кра се се о ске ку ће, а
по ње му би смо на зва ли и

сликар ску сек ци ју при До му
кул ту ре – ка же Пр вуљ.

Произвођачи најбољих ракија у Србији: 1. Драгослав
Чиховић, 2. Срђан Станојевић и 3. Срђан Ибашић

Детаљ из богате ризнице новосељанског фолклора

Међусликарска сарадња 
– Живко Новковић и 

Неда Павлов
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Јо ван ка Јан чић, 

пен зи о нер ка и пе сни ки ња

ФИЛМ: Мој из бор фил ма за
сва вре ме на је „Мо сто ви окру -
га Ме ди сон”. У ње му ре жи -
сер Клинт Ис твуд, по ред Ме -
рил Стрип, игра глав ну уло -
гу. Филм је ра ђен по ау то би -
о граф ском ро ма ну Ро бер та
Џеј мса Вол те ра 1995. го ди -
не. У пи та њу је јед на не жна
жи вот на при ча о љу ба ви ко ја
се ро ди ла у тре ну и за у век
про ме ни ла жи во те дво је љу -
ди. Ме рил Стрип је по ка за ла
сву сво ју жен стве ност и по
мом ми шље њу то јој је јед на
од бо љих уло га.
МУ ЗИ КА: Мој из бор је ром -
ска му зи ка. Во лим њи хо ву
искре ност у пе сми. Осе ћа се
ду ша, ту га, сре ћа… У град -
ској би бли о те ци Пан че во, пре
по чет ка пан де ми је, одр жа ва -
ло се ве че ром ске му зи ке. То
је би ло ве че за не за бо рав.
Ужи ва ли смо уз зву ке ви о -
ли не, али и у див ним пе сма -
ма. Њи хо ве пе сме у ме ни бу -
де сло бо ду. Асо ци ра ју на лет,
ски та ње, ко ње. Као де те, при -
су ство ва ла сам сни ма њу фил -
ма „Ску пља чи пер ја”. Сни -
мао се у ма лом ром ском на -
се љу у бли зи ни мо је ку ће, а
ја сам се сва ко днев но

дружила с њи ма и то ми се
уре за ло у ду шу.
КЊИ ГА: Пре по ру чу јем књи -
гу Ве се ли на Џе ла то ви ћа „Срп -
ско ср це Јо ха но во” у из да њу
„По е те”. Ро ман је ра ђен по
исти ни том до га ђа ју и све до -
чи о про да ји ор га на на Ко со -
ву. Бо га ти Не мац обо ле ва од
ср ца и, ка ко му је хит но би ла
по треб на тран сплан та ци ја,
пре ко док то ра до ла зи до но -
вог ср ца. Но во ср це је узе то
од Ср би на Јо ва на. Не мац по -
чи ње да са ња чуд не сно ве и
то га је на те ра ло да по ђе на
пут, ода кле је до био ср це. Ро -
ман је до жи вео пет на ест из -
да ња и пре ве ден је на два на -
ест је зи ка. Уско ро по чи ње сни -
ма ње фил ма по овом ро ма ну.
До био је по др шку Филм ског
цен тра Ср би је и Кан це ла ри је
за Ко со во и Ме то хи ју. Сви се
ра ду је мо овом фил му, јер ће
нај зад исти на оти ћи у свет.

Срп ско ср це Јо ха но во

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

КЊИ ЖЕВ НИ КОН КУРС

О љу ба ви, па три о ти зму,
ху ма но сти и со ли дар но сти
Дру штво „Др Са ша Бо жо вић”
из Бе о гра да рас пи са ло је де -
ве ти књи жев ни кон курс за пе -
сму и крат ку при чу с те ма ма:
љу бав, па три о ти зам, ху ма ност
и со ли дар ност.

Сва ки уче сник мо же по сла -
ти до две пе сме оби ма до два -
де сет осам сти хо ва (ре до ва) и
јед ну крат ку при чу од осам де -
сет ре до ва, ду жи не до две ку -
ца не стра не с про ре дом. Уз ра -
до ве тре ба по сла ти основ не
био граф ске по дат ке и ма њу
фото гра фи ју на адре су: Дра -
го слав Угар чи на, Ти хо ми ра

Вишњев ца 4/А, 11050 Бе о град,
с на зна ком „за књи жев ни кон -
курс”. Сва ки ау тор има на рас -
по ла га њу че ти ри стра не.

Ра до ве пот пи са не име ном
ау то ра, адре сом и бро јем те ле -
фо на тре ба по сла ти до 15. но -
вем бра. Иза бра на де ла ће бити
об ја вље ни у „Збор ни ку”, а нај -
у спе шни ји ће до би ти при знања.

Дру штво са мо фи нан си ра
из да ва ње „Збор ни ка”, уз по -
моћ ау то ра, из но сом ко ји ће
се на кнад но утвр ди ти у за ви -
сно сти од бро ја ау то ра и оби -
ма „Збор ни ка”.

Пред ста вље на и
књига „Со фи ји не
мудро ли је”

Нео бич на, ин тер ак тив на књи -
жев на ра ди о ни ца под на зи вом
„Мар ко Кра ље вић ме ђу зве здо -
број ци ма” одр жа на је 21. ок то -
бра у дво ри шту Основ не шко ле
„Зве здо број ци”. Ве ли ки део ра -
ди о ни це био је по све ћен про -
мо ци ји књи ге „Со фи ји не му дро -
ли је”, у из да њу из да вач ке ку ће
„Ла гу на”, пан че вач ке ау тор ке
Алек сан дре Ми хај ло вић. Она је
по ве ла гле да о це на јед но не сва -
ки да шње пу то ва ње на ко ме су
мо гли да осе те дух сред њег ве -
ка и да на за ни мљив на чин на у -
че мно го ва жних по да та ка о пре -
лом ним исто риј ским до га ђа ји -
ма у сред њо ве ков ној Ср би ји.

Ра ди о ни ца се исто вре ме но од -
ви ја ла ужи во, у про сто ри ја ма
Основ не шко ле „Зве здо број ци”
(за ђа ке те шко ле), и он лајн, на
плат фор ми „Зум”. Та ко су уче -
сни ци овог је дин стве ног књи -
жев ног до га ђа ја би ли и де ца и
од ра сли, из Ср би је, Нор ве шке,
Аме ри ке, Ка на де, Ау стра ли је и
дру гих зе ма ља ши ром све та. Сви
они су мо гли да исто вре ме но
слу ша ју при че о Мар ку, ви те зо -
ви ма, Мр њав че ви ћи ма, вер ним
(и не вер ним) љу ба ма, мај ка ма,
дво бо ји ма и спе ци ја ли те ти ма
сред њо ве ков не тр пе зе, али и да
ура де ми ни-квиз и про ве ре ко -
ли ко зна ју о Мар ку.

Лик слав ног срп ског сред њо -
ве ков ног ју на ка у наш са вре ме -
ни свет је про јек то ван кроз еп -
ску по е зи ју и ми то ве, али и кроз
исто риј ске из во ре. Исто вре ме -
но од ви ја ње кул тур ног до га ђа ја

у ре ал ном и у вир ту ел ном про -
сто ру омо гу ћи ло је да де ца у Бе -
о гра ду за јед но с дру га ри ма од
ко јих их раз два ја ју ки ло ме три
слу ша ју ва жну при чу ко ја их по -
ве зу је. Основ на иде ја ор га ни за -
то ра би ла је да де ци ко ја жи ве у
Ср би ји, али и оној ко ја су ра су та
по све ту, на за ба ван, кре а ти ван
и ин тер ак ти ван на чин пред ста -
ве јед ну од сто жер них лич но сти
срп ске кул тур не тра ди ци је.

По ред то га, он лајн укљу че -
њем ус по ста вље на је ве за са
срп ским по ро ди ца ма у ди ја -
спо ри. Иа ко су да ле ко од до -
мо ви не, на овај на чин мо гли
су да на у че мно го за ни мљи вих
ин фор ма ци ја о кул ту ри из ко је
су по те кли, а да у исто вре ме
гле да ју и слу ша ју сво је дру га ре
из Ср би је. Ма ли ша ни су би ли
оп чи ње ни при чом и не у мор но
по ку ша ва ли да по ста ве још не -
ко пи та ње ко је ће им ра све тли -
ти ма гич ни сред њи век и ју на -

ка Кра ље ви ћа Мар ка. На у чи ли
су, уз Алек сан дри ну по моћ, ка -
ко се звао коњ Мар ка Кра ље -
ви ћа, од ког уја ка је на сле дио
сво је чу ве но ју на штво, шта је
ра дио мо нах у сред њем ве ку и
за што је он имао јед ну од нај -
ва жни јих уло га, шта је то илу -
ми на ци ја и у ко јој ва жној бит -
ки је по ги нуо краљ Ву ка шин,
отац Мар ка Кра ље ви ћа. Па жњу
нај мла ђе чи та лач ке пу бли ке по -
себ но је при ву као део ра ди о -
ни це у ко ме су има ли при ли ку
да се ко сти ми ра ју и ис про ба ју
раз ли чи те ре кви зи те и да на
упе ча тљив на чин осе те дух сред -
њо ве ков не епо хе.

– На кон про мо ци је књи ге „Со -
фи ји не му дро ли је с Мар ком
Кра ље ви ћем” мо рам да ис ка -
жем сво је оду ше вље ње иде јом
и ор га ни за ци јом це лог до га ђа ја
и, по себ но, де цом из ове шко ле.
Сва шта смо до зна ли: ко је Мар -
ко Кра ље вић, ко је ње гов отац,

ко је ње го ва мај ка, ко је ње гов
стриц и схва ти ли смо да Мар ко
Кра ље вић ни је са мо ју нак из еп -
ске на род не тра ди ци је, већ и
пле мић из исто риј ске по ро ди -
це Мр њав че ви ћа, ко ји су на -
след ни ци кру не Не ма њи ћа. Ви -
те шку част и ју на штво смо учи -
ли из сва ке ре че ни це. Оче ку јем
да ће ма ли ша ни на кон ра ди о -
ни це још ду го ма шта ти о све му
што су чу ли и да су по не ли упе -
ча тљи ве ути ске с на шег „пу то -
ва ња” вре мен ском ма ши ном се -
дам ве ко ва уна зад – из ја ви ла је
Алек сан дра Ми хај ло вић.

До га ђај је ор га ни зо ва ла
Основ на шко ла „Зве здо број ци”,
чи ји је део и Он лајн шко ла
срп ског је зи ка, кул ту ре и тра -
ди ци је „Са ва”, пре ко ко је се
од ви јао вир ту ел ни део ра ди о -
ни це. На кон за вр шет ка ра ди о -
ни це уче сни ци су до би ли и пре -
зен та ци ју са ин тер ак тив ним
квиз пи та њи ма. С. Ћ.

ИН ТЕР АК ТИВ НА КЊИ ЖЕВ НА РА ДИ О НИ ЦА

ПУ ТО ВА ЊЕ ВРЕ МЕН СКОМ МА ШИ НОМСа ти ри чар Зо ран Т. По по вић
осво јио је на гра ду „Вук Гли -
го ри је вић” за нај бо љи афо ри -
зам на осам на е стом Ме ђу на -
род ном фе сти ва лу ху мо ра и
са ти ре „Са ти ра фест”, ко ји је
одр жан 23. ок то бра у Бе о гра -
ду, у про сто ри ја ма Ма ти це
исе ље ни ка и Ср ба у ре ги о ну.
По по ви ћу је при па ло пр во ме -
сту у кон ку рен ци ји ви ше од
че тр де сет ау то ра крат ке фор -
ме за афо ри зам: „Ја бих мо -
гао да жи вим као сав нор ма -
лан свет, али не ћу свој на род
да оста вим на це ди лу”.

На „Са ти ра фе сту” су уче -
ство ва ли пи сци из Ср би је, Хр -
ват ске, Се вер не Ма ке до ни је,
Цр не Го ре, БиХ, Швај цар ске
и Сло вач ке, са пре ко хи ља ду
и две сто ти не афо ри за ма. Ме -
ђу уче сни ци ма ма ни фе ста ци -
је би ла је и пан че вач ка књи -
жев ни ца Алек сан дра Фи ли -
по вић. При ма ју ћи при зна ње
из ру ку Сло бо да на Си ми ћа,
пред сед ни ка Бе о град ског афо -
ри сти чар ског кру га, По по вић
је ис та као да му је „ве о ма дра -
го због до би је ног при зна ња,
јер је це нио Ву ка Гли го ри је -
ви ћа, ко ји му је на по чет ку
књи жев не ка ри је ре био узор”.

На гра ду „Рaстк о За кић” за
нај бо љу пе сму „Са ти ра фе ста”
до био је Ду шан Поп Ђур ђев
из Но вог Са да, а при зна ње за
нај бо љу са ти рич ну при чу при -
па ло је Мил ку Стој ко ви ћу из
Сме де рев ске Па лан ке.

Пан че вац Алек сан дар Чо -
трић је на „Са ти ра фе сту” уру -
чио при зна ње Бе о град ског
афо ри сти чар ског кру га „Злат -
ни круг” сло вач ком књи жев -
ни ку из Бра ти сла ве То ма шу
Ја но ви цу (1937) за до при нос
са ти рич ној књи жев но сти у
све ту. На гра ду је у име од -
сут ног књи жев ни ка при мио
за ме ник сло вач ког ам ба са до -
ра у Бе о гра ду Игор Вен цел.

НА ГРА ДА ЗО РА НУ Т. ПО ПО ВИ ЋУ

По бед ник „Са ти ра фе ста”

ДЕ ВЕТ НА Е СТИ БИ ЈЕ НА ЛЕ УМЕТ НО СТИ

Отва ра ње уз че ти ри пер фор ман са
Де вет на е сти Би је на ле умет но -
сти би ће све чан отво рен у су бо -
ту, 31. ок то бра, у 18 са ти, у На -
род ном му зе ју Пан че во. На отва -
ра њу ће се при сут ни ма обра ти -
ти гра до на чел ник Пан че ва Алек -
сан дар Сте ва но вић, уред ни ци
про гра ма и ку стос Ива на Мар -
кез Фи ли по вић, као и ау тор ски
тим ма ни фе ста ци је. Че тво ро
умет ни ка ће, том при ли ком, из -
ве сти сво је пер фор ман се у два
раз ли чи та про сто ра.

Слав ко Бог да но вић ће у На -
род ном му зе ју из ве сти пер фор -
манс „Fragrance of Life”. Овај
умет ник је је дан од уче сни ка
но во сад ске умет нич ке аван -
гард не сце не с кра ја ше зде се -
тих и по чет ка се дам де се тих го -
ди на про шлог ве ка. Био је члан
но во сад ске кон цеп ту ал не групе

КОД, са рад ник сту дент ског ли -
ста „Ин декс” и „Три би не мла -
дих” у Но вом Са ду.

Сло бо дан Ера Ми ли во је вић
ће се на отва ра њу Би је на ла, та -
ко ђе у На род ном му зе ју, пред -
ста ви ти пер фор ман сом „Ан ти -
сли ка”. Је дан је од при пад ни -
ка не фор мал не гру пе ше сто -
ри це умет ни ка ко ја се фор ми -
ра ла око Сту дент ског кул тур -
ног цен тра у Бе о гра ду по чет -
ком се дам де се тих. Те о ри ја га
че сто де фи ни ше као за чет ни -
ка кон цеп ту ал не умет но сти на
бе о град ској умет нич кој сце ни.
Ње го ви ра до ви се на ла зе у Му -
зе ју са вре ме не умет но сти у Бе -
о гра ду, Му зе ју гра да Бе о гра да,
Му зе ју са вре ме не умет но сти у
Ба ња лу ци, као и у мно гим при -
ват ним ко лек ци ја ма.

У 19 са ти у про сто ру не ка -
да шњег би о ско па „Вој во ди на”
Дра ган Вој во дић ће из ве сти
пер фор манс „Heavy Trash Tran-
ce”, кон ци пи ран као ко лаж по -
сту па ка / лич них ри ту а ла чи ји
је циљ пре ва зи ла же ње ег зи -
стен ци јал не те ско бе у до ба све -
при сут не и кон стант не тран -
зи ци је. Овај мул ти ме ди јал ни
умет ник у сво јим де ли ма се
из ра жа ва кроз раз ли чи те ме -
ди је (пер фор манс, ин ста ла ци -
је, ин си ту, ви део, фо то гра фи -
ја, скулп ту ра, сли ка), а соп -
стве ну умет нич ку прак су за -
сни ва на вла сти тим ег зи стен -
ци јал ним си ту а ци ја ма, као и
на ко му ни ка ци ји с раз ли чи -
тим ак те ри ма и по ја ва ма у све -
ту са вре ме не умет но сти. Ве ли -
ки део сво је умет нич ке прак се

ре а ли зо вао је у Скан ди на ви ји,
где је са мо стал но из ла гао.

По сле ње га, у истом про сто -
ру, Ка та ри на Јо ва но вић Ал фа
из ве шће пер фор манс „Ме ни
је све бо ље”, у ко ме из го ва ра
или из ну ђу је по пу лар ну ау то -
су ге стив ну, нај за сту пље ни ју ре -
че ни цу мо дер не пси хо ло ги је.
Ау тор ка је ди пло ми ра ла ва -
јар ство на Фа кул те ту ли ков -
них умет но сти у Бе о гра ду, у
кла си про фе со ра Мр ђа на Ба -
ји ћа. По ред број них из ло жби
и пер фор ман са, за ко је је на -
гра ђи ва на, иза се бе има и рад
у по зо ри шту, а ба ви ла се сце -
но гра фи јом и ко сти мом. У
свом ра ду нај ви ше се оба зи ре
на ко лек тив но не за до вољ ство
у дру штве но по ли тич ким
парадиг ма ма.

ИЗ ЛО ЖБА О БО РИ СЛА ВУ ПЕ КИ ЋУ

Де ве де сет го ди на од ро ђе ња
По во дом де ве де сет го ди на од
ро ђе ња јед ног од нај зна чај ни -
јих пи са ца срп ске књи жев но -
сти два де се тог ве ка, у Град ској
би бли о те ци Пан че во по ста вље -
на је из ло жба ко ја осве тља ва
ра зно ли ку и бо га ту лич ност ис -
так ну тог књи жев ни ка. Из ло -
жбу је при ре ди ла Љи ља на Драк -
шан, ви ши би бли о те кар.

Бо ри слав Пе кић је ро ђен у
Под го ри ци 1930. го ди не. Де -
тињ ство је про вео у Кни ну, Це -
ти њу, Но вом Бе че ју и Ба ва ни -
шту у Ба на ту. Не при ли ке у пи -
шче вом жи во ту на ста ле су 1948.
го ди не, ка да је по стао члан иле -
гал не сту дент ско-гим на зиј ске
ор га ни за ци је ко ја се зва ла Са -
вез де мо крат ске омла ди не Ју -
го сла ви је. Ка зну стро гог за тво -
ра у тра ја њу од пет на ест го ди -
на из др жа вао је у КПД-у Срем -
ска Ми тро ви ца и у КПД-у Ниш.
На кон тог пе ри о да Пе кић се
по све тио пи са њу драм ских де -
ла за по зо ри ште, ра дио и те ле -
ви зи ју. Ра дио је у филм ској

инду стри ји као сце на рист. Ње -
гов текст „Дан че тр на е сти”
пред ста вљао је Ју го сла ви ју на
филм ском фе сти ва лу у Ка ну
1961. го ди не. Зна ча јан део у

пи шче вом жи во ту од ви јао се у
Лон до ну (1970).

На из ло жби се мо же ви де ти
бо га то књи жев но ства ра ла штво.
Из два ја ју се пр ви Пе ки ћев ро -
ман „Вре ме чу да” (1965), други

ро ман „Хо до ча шће Ар се ни ја
Ње го ва на” (1970), за ко ји је до -
био НИН-ову на гра ду, као и
дру га број на при зна ња: „Ње го -
ше ва на гра да” (1987) за де ло

„Злат но ру но”, На гра да „Ми -
лош Цр њан ски” за ро ман „Го -
ди не ко је су по је ли ска кав ци”
(1989) и дру ге.

До ку мен то ва но фо то гра фи -
ја ма, на по став ци је ис так ну та

пи шче ва по ли тич ка ак тив ност.
Са ис так ну тим ин те лек ту ал ци -
ма у Ср би ји 1990. го ди не он је
осно вао Де мо крат ску стран ку.
По ста је њен пред сед ник и члан
Глав ног од бо ра. Уче ству је у уре -
ђи ва њу об но вље ног ли ста „Де -
мо кра ти ја”. О Пе ки ће вом ства -
ра ла штву пи са ли су број ни књи -
жев ни кри ти ча ри. Као по себ -
на це ли на из два ја ју се ра до ви
До бри во ја Ста но је ви ћа, Не бој -
ше Ла зи ћа, али и за ви чај них
пи са ца Ми ле не Сто ја но вић и
Ми ла на Ор ли ћа.

Бо ри слав Пе кић је пре ми -
нуо 2. ју ла 1992. го ди не у Лон -
до ну. Са хра њен је у Але ји за -
слу жних гра ђа на у Бе о гра ду.
На кон ње го ве смр ти осно ван
је Фонд „Бо ри слав Пе кић”, чи -
ји је ди рек тор Љи ља на Пе кић.
Циљ Фон да је про мо ци ја и пу -
бли ко ва ње Пе ки ће вих де ла, ста -
ра ње о пи шче вој за о став шти -
ни, као и го ди шња до де ла На -
гра де „Бо ри слав Пе кић” за књи -
жев на де ла у на ста ја њу.
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

преглед и полагање прве помоћи
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26

РАС ПО РЕД РА ДА ЛЕ КА РА И ВР СТЕ ПРЕ ГЛЕ ДА

Сви пре гле ди у Спе ци јал ној бол ни ци „Све ти Ва си ли је
Остро шки” за ка зу ју се пу тем те ле фо на 064/100-79-26 од 14
до 20 сати и оба вља ју се у истом периоду, с тим што сва ки
од ле ка ра ра ди са мо од ре ђе ним да ни ма. 

мо г

До дат не ин фо р ма ци је мо гу се до би ти и пу тем меј ла 
sobvasilijeostroski@gmail.com.

Оф тал мо ло зи ис ти чу да у њи хо ве ор ди -
на ци је по след њих го ди на све че шће до -
ла зе па ци јен ти свих ста ро сних до ба са
же љом да трај но по пра ве свој вид, а
са мим тим и ква ли тет свог жи во та. Баш
та кво – трај но – ре ше ње пру жа им
уград ња ин тра о ку лар них со чи ва, ко ја је
мо гу ћа и у Спе ци јал ној бол ни ци „Све ти
Ва си ли је Остро шки”. То зна чи да ста -
рач ка ка тарак та ни је је ди на бо лест која
се ре ша ва по мо ћу ових со чи ва.

На осно ву ис ку ста ва оф тал мо ло га, по -
ка за ло се да се мла ди љу ди за уград њу
ин тра о ку лар них со чи ва од лу чу ју он да
ка да због вр сте ди оп три је ко ју има ју не
мо гу ви ше да за до во ље сво је жи вот не
ак тив но сти но се ћи на о ча ре или кон такт -
на со чи ва. Не ки то чи не из естет ских
раз ло га, а од не ких то зах те ва про фе си -
ја или пак здрав -
стве но ста ње.

Ин тра о ку лар на
со чи ва пре по ру чу -
ју се и љу ди ма
сред њих го ди на
ко ји ма је вид на
да љи ну и/или бли -
зи ну осла био. Уко -
ли ко спа да те у ову
гру пу и не прак тич -
но вам је да ба ра -
та те с ви ше па ри
на о ча ра или не мо же те да се на вик не те
на мул ти фо кал не на о ча ре, мо жда је вре -
ме да раз ми сли те о уград њи со чи ва. Ова
ин тер вен ци ја се пре по ру чу је и осо ба ма
ко је има ју ви со ке вред но сти плус или
ми нус ди оп три је чи јом ко рек ци јом, по -
мо ћу на о ча ра или кон такт них со чи ва,
ни су за до вољ не.

Ипак, о то ме да ли је уград ња со чи ва
пра во ре ше ње за вас, од лу ку до но си
оф тал мо лог, на кон што са гле да све чи -
ње ни це и де таљ но пре гле да ме ди цин -
ску до ку мен та ци ју. Он ће та да од лу чи -
ти и ко ју вр сту со чи ва би тре ба ло угра -
ди ти, а мо гу ћа је јед на од ове три оп ци -
је: ас фе рич на мо но фо кал на со чи ва, ас -
фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим
фил те ром или пак мул ти фо кал на со чи -
ва. Це на опе ра ци је ће за ви си ти упра во

од вр сте со чи ва ко ја вам је нео п ход на.
Сфе рич ним или ас фе рич ним мо но фо -

кал ним со чи ви ма ис пра вља се ре фрак -
тив на гре шка, ко ја се од но си на кла сич -
ну ми нус или плус ди оп три ју. Тре ба на -
по ме ну ти да се њи ма не ис пра вља
астиг ма ти зам (по гре шна за кри вље ност
ро жња че), ни ти пре зби о пи ја (по тре ба
за но ше њем на о ча ра за рад на бли зу).

Ас фе рич на со чи ва има ју при мат у
кли ни ка ма ши ром за пад не Евро пе, бу -
ду ћи да има ју но ви ји ди зајн и да су на -
чи ном њи хо ве из град ње по бољ ша ни
од ре ђе ни не до ста ци сфе рич них со чи ва.
Она су се сто га по ка за ла бо љим у ко ри -
го ва њу сфер них абе ра ци ја и кон траст не
сен зи тив но сти – ка рак те ри сти ка вид не
оштри не ко је ути чу на ква ли тет ви да.

Ас фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим
фил те ром има ју
исте ка рак те ри сти -
ке као кла сич на
ас фе рич на со чи ва,
с тим што је по вр -
ши на со чи ва ди -
зај ни ра на та ко да
спре ча ва пре ла ма -
ње од ре ђе ног спек -
тра сун че ве све -
тло сти, ко је код
по је ди них па ци је -
на та мо же не по -

вољ но де ло ва ти на ва жан цен тар за вид
на оч ном дну, по знат као жу та мр ља.

Уград њом мул ти фо кал них со чи ва
успешно се по сти же ко рек ци ја ви да ка -
ко на бли зи ну, та ко и на да љи ну. Ова
спе ци јал но ди зај ни ра на со чи ва у сво јој
струк ту ри са др же не ко ли ко кон цен трич -
них пр сте но ва, ко ји има ју раз ли чи ту
моћ пре ла ма ња све тло сти, омо гу ћа ва ју -
ћи па ци јен ту фо ку си ра ње на ши ри спек -
тар уда ље но сти. По год на су за љу де ко -
ји су рад но ак тив ни, ко ји има ју ди оп три -
ју за да љи ну и има ју по тре бу да но се на -
о ча ре за рад на бли зи ну и на ра чу на ру.

С дру ге стра не, треба имати на уму,
мул ти фо кал на со чи ва се не пре по ру чу ју
про фе си о нал ним во за чи ма, од но сно
љу ди ма ко ји због при ро де по сла че сто
во зе у ноћ ним усло ви ма.

Уград ња ин тра о ку лар них со чи ва 
ре ша ва мно ге про бле ме

Отва ра ње Спе ци јал не бол ни це „Све -
ти Ва си ли је Остро шки” зна чи и то
да ће из ме ђу хи ља ду и две хи ља де
па ци је на та го ди шње ко ји се на ла зе
на ли ста ма че ка ња за опе ра ци ју ка -
та рак те би ти пре у сме ре но у ову
уста но ву, где ће их, о тро шку РФ ЗО-
а, опе ри са ти тим струч ња ка с ВМА
на апа ра ти ма нај са вре ме ни је гене -
ра ци је.

На рав но, ту опе ра ци ју ће мо ћи да
оба ве и па ци јен ти ко ји ни су на ли сти
че ка ња, али о соп стве ном тро шку.

– Уз све то, све сни чи ње ни це да
по је ди ни гра ђа ни жи ве у те шким еко -
ном ским усло ви ма и да не ма ју оба -
ве зно здрав стве но оси гу ра ње, пред -

ви де ли смо и од ре ђе ни број гра тис
опе ра ци ја ка та рак те ка ко би смо им
по мо гли да ре ше тај, до са да не пре -
мо стив здрав стве ни про блем – ис та -
као је Зо ран Пе шев ски.

Опе ра ци је ка та рак те у Спе ци јал ној
бол ни ци „Све ти Ва си ли је Остро шки”
оба вља ће проф. др сци. мед. Миро -
слав Стаменковић, специјалиста
офтал молог и очни хирург и директор
Клинике за очне болести „Проф. др
Иван Стан ко вић” при КБЦ Звездара.

Сви ма те ри ја ли и ма ши не ко ји ће
се ко ри сти ти при ли ком опе ра тив них
за хва та у „Све том Ва си ли ју Остро -
шком” пред ста вља ју оно нај бо ље што
тре нут но по сто ји на тр жи шту.

Опе ра ци ја ка та рак те и о тро шку РФ ЗО-а

Ра ди СРЕ ДОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• оф тал мо ло шки ул тра звуч ни пре глед,

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

– ар гон ла сер фо то ко а гу ла ци ја),

• пре глед + ОЦТ,

• ОЦТ – оп тич ка ко хе рент на то мо гра фи ја,

• пре о пе ра тив ни пре глед за ка та рак ту,

• кон трол ни по сто пе ра тив ни пре глед, • вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

Операције катаракте обавља ПЕТКОМ.

Ра ди ПО НЕ ДЕЉ КОМ по под не и СУ БО ТОМ

пре под не и оба вља сле де ће прегле де:

• ди оп триј ски пре глед (од ре ђи ва ње вид -

не оштри не са ко рек ци јом, пре глед на ре -

фрак то ме тру и про пи си ва ње од го ва ра ју ће

ди оп три је);

• оф тал мо ло шки пре глед де це и од ра слих

(од ре ђи ва ње вид не оштри не са ко рек ци јом,

пре глед на ре фрак то ме тру, ме ре ње оч ног

при ти ска, пре глед пред њег сег мен та ока и

зад њег сег мен та ока са ши ре њем зе ни ца);

• стра бо ло шки пре глед код де це (од ре ђи -

ва ње вид не оштри не са ко рек ци јом, пре глед

пред њег сег мен та ока, пре глед на ре фрак то -

ме тру без и у ци кло пле ги ји, стра бо ло шки

пре глед и пре глед зад њег сег мен та ока на

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

• си сте мат ски пре глед де це до 13 го ди на

(од ре ђи ва ње вид не оштри не без ко рек ци је,

стра бо ло шки пре глед, ко лор ни вид – пре по -

зна ва ње бо ја);

• те сто ви за су во око (од ре ђи ва ње ко ли -

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

Ра ди УТОР КОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• оф тал мо ло шки ул тра звуч ни пре глед,

• пре о пе ра тив ни пре глед за ка та рак ту,

• кон тр ол ни по сто пе ра тив ни пре глед,

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

– ар гон ла сер фо то ко а гу ла ци ја.

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и

др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште

офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дија бе тичара

и ласерске интервенције на очном дну код дија бе тичара.

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић
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УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

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 КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић 

Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПАКЕТ 1 

• КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом 
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 

• ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL 
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ, + ТРИГЛИЦЕРИДИ
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• БИЛИРУБИНИ: укупни билирубин + директни билирубин
Цена: 220 динара

ПАКЕТ 4 

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ PSA + fPSA + индекс
fPSA/PSA Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5 

• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT4 + fT3
Цена: 1.400 динара

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7 

• ЕНЗИМИ: AST + ALT + GGT + ALP Цена: 500 динара

АКЦИЈE ОД 30. X 2020. ДО 12. XI 2020.

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати



КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

ДРВА, БРИКЕТ, ПЕЛЕТ
ВРХУНСКОГ КВАЛИТЕТА

063/776-56-58
(ф)

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

061/292-07-75, 063/811-18-43
Kozaračka 112, Pančevo

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

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

• Буков пелет – 22.900 дин/тона

062/873-19-80; 064/503-30-11

ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци 13.000
Пљевља           12.600
Костолац            8.000
Ковин коцка       7.500
Сирови вреоци    8.000
Дрво на палети13.000

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

ИСПОРУКА ОДМАХ

Стовариште „Близанци”

нуди 
све врсте угља 
и лом палете 

даске за огрев

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

(1
/2

9
6

4
2

1
)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ у комплету
покућство двособног
стана, намештај и бела
техика. 063/224-015.
(297500)

ПРОДАЈЕМ камин гуса-

ни, термо-пећ. 060/643-

72-32. (297550)

КУПУЈЕМ исправне и не-

исправне ТА пећи, дола-

зим на адресу. (297378)

НА ПРОДАЈУ полован

намештај и шпорет на

чврсто гориво. 063/537-

003. (297533)

ПРОДАЈЕМ телевизоре

самсунг и беко, факс па-

насоник. Тел. 064/137-

54-82. (297544)

КОТАО на чврста гори-

ва, 25 кв, центрометал,

као нов. 063/851-97-21.

(297547)

ДРВЕНИ кревети нови –

200 х 90 – 5.900; клик-

клак лећајеви од 15.300.

060/600-14-52.

(297486). 

ПРОДАЈА новог наме-

штаја, столови од 4.000,

столице од 1.800.

060/600-14-52.

(297486).

БИБЕР цреп на продају,

врло повољно, изузетно

очуван. 063/598-969.

(297576)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елемен-

те, судопера 3.000, нова.

063/773-45-97. (297521)

ПРОДАЈЕМ термоакуму-

лациону пећ од 4.5 кв.

063/876-78-23. (297532)

ПРОДАЈЕМ пећ на чвр-

сто гориво, крека весо.

064/587-50-24. (297465)

НЕРАСТ за приплод лан-

драс, 13 месеци.

060/311-29-64. (197496)

ПРОДАЈЕМ веш-маши-

ну, фрижидер, комбино-

вани, може компензаци-

ја уз доплату. 064/129-

73-60. (297510)

ПРВОКЛАСНА месната

прасад на продају.

061/264-66-31. (297437)

СВИЊСКЕ полутке, пра-

сад, меснати, могућност

клања, достава. 065/614-

74-40. (297438)

НА ПРОДАЈУ стари би-

бер цреп, елеватор 4 м.

063/755-29-05. (297427)

ПРОДАЈЕМ комбинова-

ни фрижидр и ТВ у боји,

стари самсунг. 065/982-

44-53. (297390)

ТРОСЕД, две фотеље,

табурет, дечји гардероб-

ни орман, дечји писаћи

сто. 069/251-77-24.

(297421)

ПРОДАЈЕМ исправну ТА

пећ, магнохром 3.5 кв,

добро очуван, цена 130

евра. Тел. 063/261-732.

(297419)

КОЗМЕТИЧКИ кревет за

масажу, депилацију и

третмане НС 608 А,

дводелни, у одличном

стању. Тел. 063/261-732,

цена 140 евра. (297419)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи.

013/352-114. (297415)

ДРВА продајем, јасен,

орах и црвену врбу, по-

вољно, преостала.

064/122-69-78. (297415)

ПЕЋ на пелет за етажно

грејање. 063/297407)

ПРОДАЈЕМ прасиће од

20 до 29 кг, ћурке око

15 кг, два јарета.

064/137-06-16. (297406)

ПРОДАЈЕМ свињу око

170 кг. 063/865-80-49.

(297399)

ТРОСЕД на извлачење у

одличном стању.

013/370-553, 064/184-

55-34. 8297398)

ПРОДАЈЕМ дрвене шта-

ке. 064/354-64-76.

8297396)

МЕСНАТИ прасићи, сви-

ње, јагањци, могућност

клања и печења.

060/037-11-96. (297462)

СВИЊСКЕ полутке на

продају. Тел. 013/632-

145, 060/500-30-91.

(297186)

ПРОДАЈЕМ сувеорахове

талпе и витраблок 45

ком. Тел. 060/715-08-

93., (297337)

ПРОДАЈЕМ два собна

уљна радијатора. Тел.

013/320-528. (297371)

ПРОДАЈЕМ комплетно

ремонтоване ТА пећи

свих књ, достава, монта-

жа, гаранција, вршим

ремонт и поправку, по-

вољно. 061/641-30-36,

066/641-30-36. (297378)

ДВОСЕД, орман, фотеља

мојца, угаона гарнитура,

самачки кревет, судопе-

ра. 063/861-82-66.

(297223/р4888)

ПРОДАЈЕМ: рафове, те-

зге, полице, ТА пећ 6 кв,

клима 24 gree, ваге.

063/816-03-03. (297439)

ПРОДАЈЕМ мангулицу
супрасну, прасиће од
мангулице и мушко за
клање, може свака
замена. 
Тел. 064/121-43-65.
8297448)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм

и све врсте видео касета

квалитетно преснимавам

на ДВД. 063/288-82-78.

(297410)

ВЕШ-МАШИНА, комби-

новани фрижидер, еле-

визор, сто, столице, фо-

теље, табуре. 063/861-

82-66. (297467)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, опећ

и шпорет на чврсто го-

риво. 063/204-07-47.

(297468)

ОГРЕВНО дрво, повољ-

но, багрем, буква, храст.

064/356-03-93, беспла-

тан превоз, 4.500.

(295088)

НА ПРОДАЈУ дебеле

свиње. 065/363-14-24.

(297368)

ПАНДА 1.2, 2007,

131.000 км, у првој боји,

на име. 064/587-50-24.

(297465)

ШКОДА фабија 1.2,
2014, атестиран плин,
87.000 км, на име.
064/130-36-02. (297465)

ПРОДАЈЕМ фијат 500 Л,
2013. 065/853-93-29.
(297526)

ОПЕЛ корса 1.4 дизел,
1999. годиште, тек реги-
стртован, очуван, 700
евра. 063/140-62-92.
(297247/р4888)

ПРОДАЈЕМ мерцедес А
16, 2001. годиште, ре-
довно одржаван, цена
1.700 евра. Тел.
064/517-84-21 (297557)

ПУНТО 3, 2011. годиште,
1.3 МЈЕТ, 5 В, аларм,
клима, власник.
064/913-72-24. (297545)

ФИЈАТ линеа 1.4, 2011,
динамик опрема, атести-
ран плин. 064/130-36-
02. (297557)

КУПУЈЕМ томос аутома-

тик новији, може неис-

праван. 064/172-22-13.

(297360)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, ката-

лизатора, продаја дело-

ва, долазим на адресу.

069/203-00-44, 066/409-

991. (295322)

КУПУЈЕМ аутомобиле

исправне и неисправне,

90 до 700 евра. 064/230-

52-21, 063/892-08-25.

(297536)

ПРОДАЈЕМ зидане гара-

же у Ул. Патријарха Чар-

нојевића 8. 063/315-872.

(296922)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ

гаражни простор од 130

квм, у Тамиш капији.

063/175-62-95. (297507)

ИЗДАЈЕМ гаражу, Тесла,

зидана, 30 евра.

060/745-05-75. (297364)

КУПИО бих југа, кца, пи-

капа, до 400 евра.

063/809-35-89. (297571)

ДАЕВУ такума, повољно,

2001, метан, исправан,

астрин мотор, 500 евра.

065/614-74-40. (297438)

ГОЛФ 4, 1.4, 2002, пето-

ра врата, фул опрема,

регистрован годину.

064/130-36-02. (297465)

ПЕЖО 207, 1.4, 2008,

петора врата, фул опре-

ма, плин. 064/587-50-24.

(297465

ПРОДАЈЕМ рено клио

2002. године, солидан.

063/864-86-55. (297384)

ПРОДАЈЕМ комби тран-

спортер, 201 л, повишен,

850 евра, опел коцка,

220 евра. 061/171-54-06.

(297386)

ПРОДАЈЕМ опел астра

Х, 1.7, 2007. годиште,

очувана. Тел. 063/789-

11-18. (297444)
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HIT PONUDA:
Uroša Predića 21 – 100,37 m²
Svetozara Šemića 70 – 42,86 m² i 61,20m²

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.

Taksam investd
.o

.o
.

Kontakt: Milan 064/127-22-48 i Andreja 060/448-00-88D
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Pančevo, Ružina 14

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)

+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна плата за 
раднике са искуством
50.000 + пријава 
+ топли оброк, 
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.
Ћевабџиница „Хало Леков-Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04
(1/295685)

ТЕСЛА, стан 40 квм,

комплетно реновиран,

Стевана Шупљикца, 53-

в. 062/434-181, власник.

(297480)

СТРОГИ центар, троипо-

собан, 106 квм, II

106.000. (398), „Кров”,

060/551-64-50. (297476)

ШИРИ ЦЕНТАР, гарсоњ-

њера, 27 квм, ВП, ЦГ,

27.000. (336), „Олимп”,

351-061, 063/274-951.

(297503)

СТРЕЛИШТЕ, четворосо-

бан, 80 квм, VII, ЦГ,

65.000. (336), „Олимп”,

351-061, 063/274-951.

(297503)

ТЕСЛА, стан 88 квм, у

изградњи, са гаражним

местом. 066/299-666.

(297563)

КОТЕЖ 1, двособан, 60

+ 18, V, ЦГ, 40.000.

069/744-286. (297570)

СОДАРА, 48 квм, ЦГ,

ВПР, треба реновирање,

35.000. (679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (297400)

ТЕСЛА, 55 квм, ЦГ, ПР,

46.000. (679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (297400)

КОТЕЖ 1, 57 квм, ЦГ,

IV, усељив, Радова згр-

тада, 35.000. 

ДВОРИШНИ, 40 квм, ТА,

21.000. (679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (297400)

ТРОСОБАН стан, строги

центар, 72 квм, две тера-

се, трећи спрат, лифт,

ТА, могућност ЦГ,

70.000, договор. Звати

после 17 сати на тел.

064/119-60-06. (297397)

ПРОДАЈЕМ једноипосо-

бан стан, 34 квм, Котеж

2, ПР, цена 26.000 евра,

власник. 064/180-24-67.

(297464)

УЛИЧНИ део куће, Вој-

ловица, двособан, 56

квм, усељив, 12.000, до-

говор. (336), „Олимп”,

351-061, 063/274-951.

(297503)

ЦЕНТАР Качарева рено-

виран стан 30 кв+ по-

моћни објекат. Тел

063/611-393, 069/194-

81-28 (СМС)

ПРОДАЈЕМ станове у из-

градњи, у Ул. Патријарха

Чарнојевића 8. 063/315-

872. (296922)

СТРОГИ центар, улаз по-

ред привредне банке

(Поштанске штедиони-

це), 30 квм, сређен,

опремљен, одмах усе-

љив, 43.000 евра. Вла-

сник. 064/848-88-84.

(297326)

ТИП СТАНКО, дуплекс

93 квм, III, ТА, 56.000.

(396), „Лајф”, 061/662-

91-48. (297497)

СТРЕЛИШТЕ, већи дво-

собан, VI/VI II, ЦГ, лифт,

ПВЦ, 43.500. (396),

„Лајф”, 061/662-91-48.

(297497)

КУЋА/СТАН, 75 квм, Ба-

ванитшански пут са при-

падајућим двориштем,

33.000. (396), „Лајф”,

061/662-91-48. (297497)

ПЛАЦЕВИ, Шарпланин-

ска, 9 ари, 2.5000

евра/ар. 069/744-286.

(297570)

ЈАБУЧКИ, 136 ари, под

љескама, 45.000.

069/744-286. (297570)

ИЗДАЈЕМ у закуп два и

по ланца земље, Скроба-

ра. 065/344-85-77.

(297504)

ШИРИ центар, 6 ари,д

ве стамбене јединице,

250 квм, 120.000. „Јан-

ковић”, 348-025.

(297509)

КОТЕЖ 1, кућа 185 квм,

гаража, локал, 93.000.

„Јанковић”, 348-025.

(297509)

ПРОДАЈЕМ два ланца

грађевинског земљишта

на старом црепајском

путу. 064/123-45-70.

(297524)

КУЋА на продају са 4.5

ари плаца, Јове Максина

26. 063/537-003.

(297533)

ПРОДАЈЕМ стару кућу

на 6 ари плаца, Ул. С. Јо-

вановић, власник.

064/136-42-00. (297577)

ПЛАЦ, Долово, 16 ари,

Ул. Лоле Рибара.

061/654-50-08. (297561)

ПРОДАЈЕМ грађевинско

земљиште, северна зона,

110 ари, 1.700 евра по

ару. Могућ договор.

064/136-42-00. (297577)

ХИТНО купујем кућу од

17.000 евра. Исплата од-

мах. 062/108-21-24.

(297568)

СВЕТОГ САВЕ, 30 квм,

27.900; 75 к вм, 69.800,

ВПР, нови станови.

069/655-214. (296370)

КУДЕЉАРАЦ, нова

спратна кућа 240 квм,

3.4 ара, у приземљу ау-

толимарска лакирерска

радионица, 75.000.

(398), „Кров”, 060/551-

64-50. (297476)

ПЛАЦЕВИ за градњу,

центар, шири центар.

(398), „Кров”, 060/551-

64-50. (297476)

КУДЕЉАРАЦ, плац 4.3

ара, 15.000. (398),

„Кров”, 060/551-64-50.

(297476)

ПРОДАЈЕМ кућу, Илан-

џа, 125 квм, 25 ари гра-

ђевинског плаца, цена

21.500 евра. 065/342-23-

91. (297475)

ПРОДАЈЕМ два и по

хектара грађевинског зе-

мљишта, северна зона.

062/102-89-16. (297473)

ПРОДАЈЕМ незавршену

нову кућу на новој Ми-

си. Брзо усељива.

064/221-36-12. (297491)

ПРОДАЈЕМ викендицу

26 квм, плац 6 ари, огра-

ђебн, укњижен, главни

пут, аутобуско стајали-

ште испред капије, 8.000

евра, општина Панчево

(околина). Тел. 013/317-

628, моб. 060/493-66-32.

(297346)

ПРОДАЈЕМ кућу на

Стрелишту и два ланца

земљње под засадом ле-

шника. 064/357-81-50.

(297350)

ВОЈЛОВИЦА, на 14 ари,

две куће, легализовано.

063/722-89-88, 063/825-

63-87. (297359)

ПРОДАЈЕМ плац 33 ара

и кућу, Новосељански

пут 131. 064/276-08-08.

(297361)

НОВА кућа у центру, са

двориштем, луксузна,

термички изолована,

грејање са топлотном

пумпом, 196 квм, вла-

сник, 152.000 евра. До-

говор. 063/232-757.

(297435)

СТАРЧЕВО, грађевинско

земљиште, 13,5 ари у

Детелинама. Укњижено.

Тел. 063/725-99-37.

(297391)

УЖИ ЦЕНТАР, 5 ари, 22

ширина, 130 квм,

80.000. (679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (297400)

ТОПОЛА, 7 ари, 80 квм,

струја, вода, 20.000.

(679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (297400)

СТРЕЛИШТЕ, 10 ари,

300 квм, договор. (679),

„Трем 01”, 063/836-23-

83. (297400)

КУПУЈЕМ мањи грађе-

вински плац у Панчеву.

Тел. 064/474-99-59.

(297434)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ две

куће за мањи стан, вла-

сник. Тел. 064/986-21-

74. (297454)

ПРОДАЈЕМ кућу, Марги-

та, 180 квм + 3.5 ара,

укупно 4.7. 063/740-22-

41. (297314)

ЊИВА 72 АРА, Јабучки

пут, код споменика дру-

га дуж, 7.000 евра.

060/353-99-10. (297349)

КУЋА, Горњи град, 150

квм, 3.8 ари плац, укњи-

жена, 72.000. 066/355-

208. (297254)

КУЋА на продају, Пете-

фи Шандора 51, Војло-

вица, Панчево. 066/366-

645. (297242/р4888)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизо-

ре, долазим на адресу.

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

11-47. (297231)

КУПУЈЕМО обојене ме-

тале, гвожђе, олово, аку-

мулаторе, веш-машина,

замрзиваче, телевизоре,

долазимо. 061/206-26-

24. (297537)

КУПУЈЕМ секундарну си-

ровину, гвожђе, веш-ма-

шине, замрзиваче, теле-

визоре, све остало.

061/322-04-94. (297537)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,

месинг, алуминијум,

олово, веш-машине, за-

мрзиваче, телевизоре,

долазимо. 061/321-77-

93. (297537)

КУПУЈЕМ сатове, значке,

стари, новац, пенкала,

плоче, фотоапарате,

књиге, порцелан, стрипо-

ве и ситне антиквитете.

066/354-412. (297539)

КУПУЈЕМ значке, орде-

ње, медаље, новац, сато-

ве, пенкала.  313-458,

063/199-60-36, 064/481-

14-77. (297367)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, веш-маши-

не, веш-машине, телеви-

зоре. Долазим на адре-

су. 064/158-44-10,

063/101-11-47. (297429)

КУПУЈЕМ: перје, старин-

ски намештај, слике, са-

тове, стари новац, си-

фон флаше, старе

играчке, порцелан, ста-

ро покућство. 335-930,

063/705-18-18.

((297418)

КУПУЈЕМ мале ТА пећи,

вршимо ремонт. 335-

930, 063/705-18-18

(297418)

ПРОДАЈЕМ ремонтова-

не ТА пећи, достава,

монтажа. 335-930,

063/705-18-18. (297418)

КУПУЈЕМ веш-машине,

1.000, фрижидери 500 –

1.000, замрзивачи 500-

1.000, шпорети – 500 ди-

нара. 060/521-93-40.

((297527)

КУПУЈЕМ исправне и не-

исправне ТА пећи, дола-

зим на адресу. (297378)

НА ПРОДАЈУ плац у Пе-

листерској. 066/575-10-

50 (СМС)

НА ПРОДАЈУ плац на

Кудељарском насипу, 28

ари, градско грађевин-

ско земљиште, излаз на

две улице. 068/408-97-

21. (297050)

КУЋА, 180 квм, нова,

Војловица, укњижено.

063/771-75-96, 063/784-

71-34. (296970)

ЗАСЕБНА кућа 30 квм +

30 квм, на Маргити.

064/248-90-16. (297046)

ПРОДАЈЕМ мању кућу

на Кудељарцу, на 8 ари

плаца.  064/040-82-72

(296779)

ПРОДАЈЕМ два ланца

земље, Баваништански

пут. 064/509-63-88.

(297082)

ПРОДАЈЕМ кућу, три

стана, 8 ари плаца, Гор-

њи град. 063/829-89-48.

(297208)
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18,

средом од 8 до 15, 

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

ПОТРЕБНИ

грађевински лимари

и помоћни радници.

Лимарија „Марковић”,

069/117-60-11
(2/207207)

ПОТРЕБНИ

РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО

ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

062/889-81-66

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

Ћевабџиница „Хало Лесковац”

Тел. 064/422-02-03
(2/295686)

КОТЕЖ 2, 40 квм, VI

спрат, ЦГ, једнособан,

укњижен. Тел. 064/907-

05-03, 064/907-05-03.

(297515)

ШИРИ ЦЕНТАР, четво-

рособан дуплекс, 105

квм, III, гас, 87.000.

(353), „Премиер”,

063/800-44-30. (297535)

ТЕСЛА, двоипособан, 61

квм, ЦГ, X, 42.000. (353),

„Премиер”, 063/800-44-

30. (297535)

ТЕСЛА, сређен сутерен,

укњижен, двособан, ЦГ,

55 квм, преко пута „Ли-

дла”. 065/520-93-06.

(297530)

КУПУЈЕМ стан, једносо-

бан, двособан, ТА, ис-

плата одмах. 

060/745-05-75. 

(297364)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
самцу у Самачком хоте-
лу. 064/411-20-41 (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан Тесла, 47
квм, двособан, ТА, СББ,
депозит. 064/151-84-95.
(297245/4-4888)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, 44 квм, Котеж 2.
Тел. 061/323-85-12, де-
позит. (297206)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњру за једну особу.
343-635. (297548)

ИЗДАЈЕМ спратни део
куће, центар, грејање, 60
квм, посебан улаз.
063/776-16-77. (297549)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
једнособан стан у цен-
тру. 060/355-35-08.
(297540)

КУПУЈЕМ једноипособан

или двособан стан у

Панчеву. Тел. 064/474-

99-59. (297434)

ТЕСЛА, стан 87 квм, у

изградњи, са гаражним

местом. 066/299-666.

(297563)

ТЕСЛА, трособан, IV ЦГ,

78 квм, две терасе, тро-

собан, 70.000. 

069/744-286. 

(297570)

ЦЕНТАР, приземље, тро-

собан, ЕГ, две терасе, 78

квм, 75.000. 

069/744-286. (297570)

СВЕТОГ САВЕ, 30 квм,

27.900; 75 к вм, 69.800,

ВПР, нови станови.

069/655-214. 

(296370)

КУПУЈЕМО станове, куће
на свим локацијама, бр-
за исплата. (353),
063/800-44-30. (297535)

КУПУЈЕМ стан, гарсоње-
ра, једнособан, двосо-
бан, брза реализација.
069/744-286. (297570)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ наме-

штену гарсоњеру, цен-

тар, одмах усељива, fi-fi,

кабловска, повољно.

060/691-88-23. (297541)

ИЗДАЈЕМ намештен/(по-

лунамештен мањи стан у

центру, ТА, кабловска,д

епозит од 1. новембра.

063/742-14-27. 

8297551)

ИЗДАЈЕМ намештен стан

на Стрелишту. 060/465-

51-11. (297433)

ИЗДАЈЕМ стан, наме-

штен, Котеж 2, 48 квм,

Војвођански булевар.

065/635-64-78. (297443)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панче-

ву, стара Миса. 060/011-

96-66. (297446)

ИЗДАЈЕМ стан на Стре-

лишту, до две особе,ЦГ.

062/856-91-34. 8297451)

ИЗДАЈЕМ смештај за

раднике, самце, студен-

те. Раднички смештај.

Центар. 063/502-211.

(297482)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм,

Котеж 1,  опремљен.

064/158-15-90. (297479)

ИЗДАЈЕМ кућу на Јабуч-

ком, преко Пивашевића,

близу нове Фабрике.

065/219-14-22. (297478)

ИЗДАЈЕМ стан на новој

Миси, код цркве. Греја-

ње, СББ. 064/836-90-11.

(297469)

ИЗДАЈЕМ самици или

самцу, дворишни стан,

стаклара, 70 евра.

064/577-34-90. (297471)

ИЗДАЈЕМ двособан, по-

лунамештен стан у цен-

тру Панчева. 069/369-

69-93. (297506)

НАМЕШТЕН једнособан

дворишни, ТА, код Хоте-

ла Тамиш, 90 евра.

064/122-48-07.

ИЗДАЈЕМ намештену

гарсоњеру, Котеж 1.

064/235-69-32. (297514)

ИЗДАЈЕМ тросо-

бан намештен стан на

новој Миси, 85 квм.

064/817-93-96. (297520)

ИЗДАЈЕМ једнособан,

намештен стан на новој

Миси, 40 квм. 064/817-

93-96. (297520)

ИЗДАЈЕМ двособан не-

намештен стан на Сода-

ри, ЦГ, IV спрат, без

лифта. 065/534-30-16.

(297490)

ИЗДАЈЕМ једнособан

намештен на Тесли, зва-

ти после 15 сати.

063/755-51-77. (297567)

ИЗДАЈЕМ полунамештен

мањи, двособан стан на

Стрелишту, ЦГ, VI, 130

евра. 064/301-96-91,

064/302-99-87.

(297566)

ИЗДАЈЕМ локале у ТЦ

„Јабука” у Јабуци, на пи-

јаци, површине од 20 до

120 квм. 063/315-872.

(296922)

ИЗДАЈЕМ локал површи-

не 250 квм, на спрату у

ТЦ „Флоријан”, Милоше

Требињца бр. 4. 063315-

872. (296922)

ЛОКАЛ продајем, 28

квм + 12 квм, галерија.

Сређен, центар.

063/489-958. (297251)

ИЗДАЈЕМ локал од 86

квм, код Аутобуске ста-

нице. 063/278-421.

(297141)

ИЗДАЈЕМ локал у Сока-

чету од 30 квм. Тел.

063/812-42-83. (297531)

ПРОДАЈЕМ локал 10

квм, башта на пијаци.

Панчево. 063/101-69-37.

(297339)

ИЗДАЈЕМ локал, 47 квм,

у Ул. Браће Јовановић,

Панчево, поред Po co Lo -

co. Тел. 063/101-69-37.

(297339)

ИЗДАЈЕМ локал у Пан-

чево, Његошева 2, 15

квм. 064/184-87-50.

(297431)

ИЗДАЈЕМ хале разне ве-

личине за разне намене.

Шлеперски прилаз, Но-

восељански пут.

063/219-532. (297451)

ПОТРЕБНЕ искусне же-

не за рад на индустриј-

ским шиваћим машина-

ма. 064/191-64-95.

(295579)

ЋЕВАБЏИНИЦИ Давид

013, на Новосељанском

путу, потребна радница.

060/517-69-18.

(297323)

САЛОНУ у центру потре-

бан фризер са иску-

ством. Плата 30.000.

065/555-54-44. 

(297097)

ПОТРЕБНА радница у

Маркету „Идеал”.

063/106-02-84, 

013/333-160. 

(297287)

ПОТРЕБНА зена за чи-

шћење зграда. Инфор-

мације на телефон

060/604-07-64 (СМС)

ПОТРЕБНА конобарица,

„Бољи живот”. Тел.

065/521-47-96. (297299)

ПОТРЕБНА радница за
клање живине, са иску-
ством. 064/172-79-38.
(296897)

ПОТРЕБАН мајстор за
производњу пецива.
065/533-44-13. 
(297538)

ПОТРЕБНИ радници за
кување кафе и разнос на
бувљаку. 065/533-44-13.
(297538)

ПОТРЕБАН КВ електри-
чар са радним иску-
ством и КВ приправник.
Тел. 065/847-00-95.
(297511)

ПОТРЕБНА конобарица
за ресторан „Светио-
ник”. 066/345-063.
(297338)

ПОТРЕБНИ радници,

бравар, лимар, помоћни

радник. Контакт

060/571-55-22. 

(297412)

ПОТРЕБАН радник зуа

рад у магацину дистри-

буције штампе. 069/867-

72-06. (297402)

ПОТРЕБНЕ жене за рад

у шивари. 063/766-15-

12. (297474)=

ПОТРЕБНИ помоћни

радник, ученик у пекари.

064/217-48-56. 

(296724)

ПОТРЕБНИ помоћни

радници за рад у пека-

ри, са и без искуства.

Тел. 065/555-94-44.-

(297552)

ПОТРЕБАН радник,
ДОО „Зоки стакло”.
064/131-72-85. 
(297555)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-

требне раднице и возач.

062/339-279, 063/820-

87-61. (297516)

ПОТРЕБАН пекар и рад-

ница у пекари. 062/404-

144. (2197523)

DA NI TU Панчево потре-

бан заваривач-вариоц.

060/631-10-20. 

(297529)

ПОТРЕБНИ вредни и од-

говорни људи за поделу

флајера. 060/664-60-06.

(297558)

СТРУЧНА подршка деци

са тешкоћама у разво-

ју/учењу и њиховим по-

родицама. 061/618-84-

40. (197513)
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УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ТРАЖИ

Информације на телефон 300-830 од 8 до 14 сати сваког радног дана

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

ПОТРЕБНИ

инструктори за „A” и „B”

категорију

(више извршилаца)

Телефон 013/33-43-45

ОДГУШЕЊЕ купатила,

кухиња и канализацио-

них цеви, машинским

путем. 062/640-741.

(2927494)

ПОВОЉНО обављам све

врсте физичких послова

поштено, одговорно и

педантно. 061/311-97-

69. (1297492)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање во-

де,  канализације, каби-

не, славина, бојлера, ко-

тлића. 063/836-84-76.

(297392)

ДРВОСЕЧА, исећи ће

моторном тестером сва-

ко дрво које смета.

063/369-846. (297372)

ТВ и сателитске антене,

монтажа, дигитализација

ТВ-а. 064/866-20-70.

(297376)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-

гушење судопере, купа-

тила, адаптације, по-

правке, замене одмах.

013/331-657, 064/495-

77-59. (297447)

ЧУВАМ старије особе,

мењам пелене, кувам.

060/421-05-91. (297441)

ЗИДАРСКЕ послове оба-

вљам и поправка крова.

064/337-18-97. (297436)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ

оштећених када.

064/354-08-09. (297425)

ОРЕМ, култивирам ба-

ште. 063/809-35-89.

(297428)

РАДИМО физичке по-

слове: рушења кућа, зи-

дова, бетона, обарање

стабала. 064/122-69-78.

(297415)

ОБАРАЊЕ стабала, жбу-

ња, кошење, чишћење

подрума, одношење

ствари. 060/035-47-40.

(297415)

ОБАРАЊЕ табала, коше-

ње траве, чишћења, ру-

шења, однос непотреб-

них ствари. 064/122-69-

78. (297415)

СТОЛАРСКЕ и бравар-

ске услуге + хаус мај-

стор. Александар,

064/157-20-03. (297193)

БРАВАРИЈА, столарија,

молерај, купатила, ком-

плет керамика, фарба-

ње. Злаја. 065/558-45-

17. (297404)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зида-

ње, реновирање крово-

ва, бетонирање, стиро-

пор, бавалит, фасаде.

063/865-80-49. (297399)

НЕМАЧКИ, часови свим

узрастима, преводи,

припрема полагања свих

нивоа знања. 061/656-

04-04, 352-892. (297463)

ВРШИМО све услуге

превоза теретним ком-

бијем, повољно.

060/141-43-07. (2974539

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,

гипс, фасаде, повољно.

Пензионерима попуст.

061/626-54-06. (297481)

СЕЛИДБЕ, комби превоз

у земљи, иностранство.

064/158-15-90. (297479)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, ре-

новирање купатила, сла-

вине, вентили, поправке,

одгушење канализације.

061/193-00-09. 

(297472)

ШЉУНАК,  песак, сеја-

нац, одвоз шута малим

кипером до два кубика.

064/664-85-31,

013/342-338  (СМС)

ИЗВОЂЕЊЕ свих грађе-

винских радова од теме-

ља до крова. 063/724-

36-24. (29736-24.

(297534)

ПРЕВОЗИМ кипером по-

вољно песак, шљунак,

сејанац, ризлу, одвозим

шут. 064/354-69-94,

063/754-02-72. (297565)

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправ-

ка, израда инсталација,

ТА пећи, бојлера, нај-

јефтиније у граду.

066/354-412. (297539)

РАДИМ физичке посло-

ве, утовар/истовар, шут,

пелет, угаљ, итд.

060/143-62-10. (2975469

ОЗБИЉНА и одговорна

жена чувала би и него-

вала старију особу, не

24 сата. 069/699-890.

(297554)
Рушење свих врста, 

зидање, бетонажа, 

кровови, реновирања

објеката. 

062/179-67-25
(2/297414)

БАШТЕ орем и култиви-

рам. 063/855-92-70.

(297163)

КОМБИ превоз робе и

селидбе. 064/243-82-85.

(207183)

ПРЕВОЗ кипером до 2

м³. Шљунак, песак, уто-

вар и одвоз шута...

064/505-62-44. 

(295646)

КЕРАМИЧАР. 063/825-

16-94. (296762)

СЕЛИДБЕ, превоз, мо-

гућност са радницима,

попуст ванградске.

064/482-65-53. (297213)

СЕЛИДБЕ: превоз друге

робе. Панчево-даље. Це-

на договор. 013/366-

843, 063/193-22-29.

(297306)

КАМИОНСКИ превоз до

2 кубика, песак, шљунак,

сејанац, шут, 1.500 ди-

нара. 062/355-154.

(296342)

МАТЕМАТИКА, стати-

стика, физика, инфор-

матика, могућност ме-

сечног плаћања, профе-

сор. Центар, 066/405-

336, 061/603-94-94.

(297498)

ПАРКЕТ и ламинат, по-

ставка, хобловање и ла-

кирање. 065/314-90-18,

601-892. (297351)

УСЛУГЕ
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РАДЕ

НАУМОВСКИ

Последњи поздрав бра-
ту од породице Наумов-
ски

(1/297338)

Прерано нас је напустио

наш друг

РАДИВОЈ

ЂУРКА
1964–2020.

Твоји другари: БРАША,

ЕРЖИКА, ВУЈА, 

МИЛОШ, ВЕРИЦА,

РАДМАНОВАЦ и АЦА
(34/297394)

Последњи поздрав Ики

ИЛИЈА ЈАРКОВАЧКИ
1947–2020.

Твој ведри дух остаће нам заувек у лепом

сећању.

Нек те анђели чувају.

Од супруге РОЗИКЕ, МИКИЈА и РОБЕРТА

(37/297401)

Последњи поздрав брату

ИКИЦИ

ИЛИЈА ЈАРКОВАЧКИ

ДРАШКО и СМИЉКА

(38/297403)

ЂУРКА РАДИВОЈ

Сунце моје рођено, 

како ће мајка без тебе, неверица и бол.

(46/297422)

РАДИВОЈ

ЂУРКА
1964–2020.

Последњи поздрав

драгом брату од ЉУ-

БИНКА, снаје МАРИ-

ЦЕ, АЛЕКСАНДРА и

ИВАНЕ са породицом

(49/297424)

ЂУРКА

РАДИВОЈ

Воли те ЦЕЦА

(47/297422)

ИЛИЈА
ЈАРКОВАЧКИ

Последњи поздрав Ики
од сестре ДАЦЕ

(80/297508)

Последњи поздрав

ИЛИЈИ ЈАРКОВАЧКОМ

од кумова: ДИВНЕ и ТОМИСЛАВА

СИЉАНОВИЋ и ИВОНЕ
(86/297542)

Последњи поздрав

РАДЕТУ ЂУРКИ

Колектив Градске библиотеке Панчево

(95/ф)

Последњи поздрав

драгом Ики

ИЛИЈА

ЈАРКОВАЧКИ

Породице ПУТНИК

и МИЛУТИНОВИЋ

(102/ф)

Напустила нас је наша баба, мајка и прабаба

САВА ЂАКОВИЋ САВКА
7. X 1928 – 15. X 2020.

За живота није познавала нити признавала ни је-

дан други закон осим закона љубави и праштања. 

Тугују за њом њени: ПАНДУРОВ БАТА, 

ДЕЈАН, ДЕСА, ДРАГАН, МИЉАНА и НАДА

(3/297347)

Наш дугогодишњи

пријатељ

др ИГЊАТ

ИГЊАТОВИЋ
8. XII 1935 – 18. VI II 2020.

је отишао тихо као

што је и живео. Оста-

ће нам у лепом сећа-

њу.

АНА и СТЕВА

(79/297505)

Оба ве шта ва мо

ко ри сни ке 

на ших 

услу га 

да на це не

огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо

ПО ПУСТ

свим 

рад ним 

да ни ма

осим

сре дом.

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

ЦЕНТРАЛА 301-150,  БЛАГАЈНА 300-830 ЦЕНТРАЛА 301-150,  БЛАГАЈНА 300-830

„TERMOOPREMA” d. o. o. BEOGRAD
расписује конкурс, са местом рада у Панчеву, Ул.

Утве Златокриле бр. 9 (стара Утва), за следећа

радна места:

а) МЕТАЛОСТРУГАР

б) МЕТАЛОГЛОДАЧ – БОРВЕРКИСТА

Услови: минимум III степен стручне спреме (ма-

шинске или металске струке). 

Неопходна самосталност у раду, познавање алата

и радно искуство на одговарајућим пословима,

минимум три (3) године. Могућност напредовања

и закључења уговора о раду на неодређено вре-

ме, као и додатне новчане стимулације на основу

резултата рада. Пријаве на конкурс са кратким

биографијама слати електронским путем на email

адресу; sjovic@termooprema.rs или се јавити на

тел. 011/328-55-49.

„TEHNOMARKET” DOO PANČEVO
raspisuje

KONKURS
za sledeće radno mesto:

1) VILJUŠKARISTA

OBAVEZNI USLOVI

• iskustvo u radu s viljuškarem

• stručno osposobljen za zanimanje rukovalac

viljuškara

Ukoliko ste zainteresovani posaljite svoj CV

sa fotografijom na e-mail ljilja@tehnomarket.com

ili se javite lično na adresu

Skadarska 73, Pančevo

Kontakt telefon 069 /847-90-03, 013/307-700

o nama saznajte više na www.tehnomarket.com

Комби превоз робе
и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (8
/2

92
09

1)

СЕЛИДБЕ, превоз робе

мерцедес камионом,

радници, повољно. Вук.

063/278-117, 064/176-

91-85. (293296)

ТЕПИХ СЕРВИС „Пут-

ник”. Дубинско прање

тепиха и намештаја.

302-820, 064/12963-79.

(297573)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-

СКИ радови, поставбка

ламината. 061/283-66-

41, 064/390-00-87.

(297564)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-

дере, замрзиваче, климе,

бојлере, шпорете, по-

прављамо са гаранци-

јом. „Фриготехник”,

064/122-68-05. (297501)

ПРЕВОЗ робе и селидбе.

061/818-34-96. (297389)

СЕЛИДБЕ, екипа радни-

ка, превоз, одвозимо не-

потребне ствари.

064/280-30-16, 063/731-

77-67, Владимир.

(297373)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,

металне подупираче, ме-

шалице за бетон.

064/351-11-73. (297380)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комар-

ници, венецијанери, све

завесе, тенде, хармо-

врата, роло-заштита.

063/816-20-98, 013/351-

498. (297461)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС: кли-

ме, монтаћа,с ервис,

бојлери, индикатори, ин-

сталације, фрижидери,

веш-машине, ТА пећи.

060/521-93-40. 

(297528)

МУШКАРАЦ, 56 година,

материјално обезбезђен,

жели да упозна жену

или девојку до 40 годи-

на, ради дружења, изла-

зака. Звати око 21 сат.

013/352-203. (297356)

Укуцајте ПАН (размак)

текст малог огласа до 10 речи

и све то пошаљите на број

1202
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ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

25. октобра 2020, у 84. години, преминуо је наш вољени

ЉУБОМИР ТАСКОВИЋ
1936–2020.

Хвала ти на свој љубави, пажњи и снази коју си нам несебично

давао.

Бескрајно те воле: супруга ЗОРКА, ћерка ЈАСМИНКА, унуци

МИЛОШ и ЉУБОМИР и зет ДУШАН

(48/297423)

Последњи поздрав

ЉУБОМИРУ ТАСКОВИЋУ

од брата СТОЈМИРА, снаје ПЕТКАНЕ, БОБАНА и

САЊЕ са породицама
(55/297445)

Умро је Мајин тата

НИКОЛА

КОВАЧЕВИЋ

Маји и породици

искрено саучешће.

СЛОБОДАН

ЦВЕТКОВИЋ
(4/297348)

Последњи поздрав драгом брату

НИКОЛИ Т. КОВАЧЕВИЋУ
20. V 1942 – 22. X 2020.

Велики брате почивај у миру.

Твоји: ПЕРСА, ВИДОСАВА, ГОСПАВА, 

МАРА, БОШКО, БЛАГОТА, ДОСТИЊА

и СТАНА са породицама
(12/297/297358)

НИКОЛА КОВАЧЕВИЋ

Збогом велики пријатељу!

Са тугом у срцу ДРАГАН и СТАНА са породицом
(26/297383)

22. октобра 2020, у 79. години, преминуо је наш драги

НИКОЛА КОВАЧЕВИЋ
1942–2020.

Сахрана је обављена 24. октобра 2020, на Старом православном гробљу.

Ожалошћени: супруга МИЛКА, ћерке ОЛИВЕРА и МАРИЈАНА, зетови

БАНЕ и ДУШАН, унуци МАРКО, УРОШ, НИКОЛА и ВОЈИН

(41/2907409)

Последњи поздрав драгом пријатељу

НИКОЛИ КОВАЧЕВИЋУ

СЛАВКО ДАНГУБИЋ са породицом

(40/297408)

Последњи поздрав

другу и брату

НИКОЛИ

КОВАЧЕВИЋУ
1942–2020.

Сећање на наша дру-

жења, твој благ и ве-

дар лик остаће зау-

век у нама.

МИЛЕ и ЗОРА

(44/297417)

Драги наш куме

НИКОЛА

После тебе ништа неће бити исто.

Твој кум РАДЕ ЖИВАНОВИЋ

са породицом

(54/297442)

Последњи поздрав

НИКОЛИ

КОВАЧЕВИЋУ

од породице

РАЈКОВИЋ

(56/297449)

Последњи поздрав

колеги и другу

МИЛОВАНУ

АЏИЋУ

МИЋИ

МИЛАН ЈУКИЋ и

РАТКО САВИЋЕВИЋ

са породицама

(19/2977374)

Последњи поздрав драгом

НИКОЛИ КОВАЧЕВИЋУ

Почивај у миру.

Твоје комшије из Делиблатске пешчаре.

МАКСИМОВИЋ, ПУТНИК, КРАЊЦ, 

ЗЛОКОЛИЦА, ЈОВАНОВ-ГРУЈИЋ

(15/2970365)

Последњи поздрав

тетки

ЈОВАНКИ

МИЛЕТИЋ

Никада је нећемо за-

боравити.

Твоји: БАТА, 

ИВАНА и БАНЕ
(28/297387)

Последњи поздрав

драгом куму

НИКОЛИ

КОВАЧЕВИЋУ

од породице

КРЕСОВИЋ

(75/297487)

25. октобра 2020. изненада је преминуо наш драги

СЛОБОДАН ТОМИЋ БОБА
1952–2020.

Хвала ти на неизмерној бризи и снази коју си

увек имао за нас.

Твоји најмилији: супруга МАРИЈА, 

синови ЖЕЉКО и ИВАН, снаја БИЉАНА, 

унук ИЛИЈА и унука ДУЊА

(30/297393)

СЛОБОДАН ТОМИЋ БОБА

Тешко је опростити се од тебе, драги наш Бобо.

Хвала за ведрину, доброту и многе лепе успо-

мене по којима ћемо те памтити.

Твоји: ИЛИЈА и ДУЊА

(31/297393)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

СЛОБОДАНУ

ТОМИЋУ

БОБИ

од породице

МИЛИЋЕВ са децом

(32/297393)

Последњи поздрав драгом пријатељу

СЛОБОДАНУ ТОМИЋУ БОБИ

С поштовањем МИЛИЦА и СМИЉА
(33/297393)

Последњи поздрав

нашем драгом прија-

тељу

БОБИ

ТОМИЋУ

Породица

ЖИВКОВИЋ

(60/297457)

Последњи поздрав драгом

НИКОЛИ КОВАЧЕВИЋУ

од породица ЂИНОВИЋ и БОЖИЋ

(81/297512)
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, 

а четвртком и петком од 8 до 13 сати

31. октобра , у 11 сати, на Новом гробљу, даваће-

мо једногодишњи помен

ЖИВКУ ЈОВАНОВСКОМ
31. X 2019 – 31. X 2020.

Година је прошла, али не и бол.

Твоји најмилији: ћерка, синови, 

снаја, унуци и праунуци

(2/297342)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН СТАНКОВИЋ
31. X 2005 – 31. X 2020.

Вечно ћемо чувати успомену на тебе.

ГОРДАНА, АЛЕКСАНДРА и ЉУБИЦА

(78/297502)

27. септембра напустио нас је наш драги супруг

и отац

ДИМИТРИЈЕ МИРКОВИЋ

Ожалошћени: супруга ЦОНА и синови САША и

СРЂАН.

Четрдесетодневни помен даваћемо у четвртак,

5. новембра 2020, у 11 сати, на Новом гробљу у

Панчеву
(84/297522)

25. октобра 2020. опростила се од овоземаљског живо-

та наша мајка, ташта и бака

ЗОРИЦА ЂУКИЋ
1941–2020.

Вечно ћемо је памтити по несебичној љубави коју нам

је давала, бризи и подршци у сваком тренутку.

Њени најмилији: БИЉА, ЖИВА, АЦА и СТРАХИЊА

(50/297426)

Драга

ЈОВАНКА

БРАНКОВИЋ

Остаћете ми заувек у

лепом сећању.

Последњи поздрав.

ДРАГАНА

(51/297430)

21. октобра 2020. умрла је у 95. години, наша мајка, бака и пра-

бака

ЈОВАНКА БРАНКОВИЋ

Заувек ћемо те чувати у нашим срцима.

Ћерка БИЉАНА, зет СЛОБОДАН, снаја МИЛИЦА, 

унуци МИЛОШ, ТАМАРА, БОРЈАН и ДУЊА, 

праунуци ВИШЊА, МАКСИМ и ВАЊА

(63/297460)

25. октобра 2020, у 71. години преминуо

је наш

БРАНИСЛАВ КОЛАРСКИ
1950–2020.

Ожалошћени: супруга ЈАСМИНА, 

ћерка ТАТЈАНА и син ЉУБОМИР

са породицама

(66/297483)

Последњи поздрав

нашем драгом и во-

љеном оцу и супругу

БОЖИДАР

ЦВЕТАНОВСКИ

БРИЦА
20. IX 1938 –23. X 2020.

Супруга ДИЛБА, 

син ГОРАН

са породицом, 

ћерка ГОРДАНА

и зет ИВИЦА

(88/297553)

Последњи поздрав

милом брату

БОЖИДАРУ

ЦВЕТАНОВСКОМ

Нека те анђели чува-

ју. Заувек ћу те пам-

тити.

Сестра ЉУБИЦА

и зет СТОЈАДИН

са породицом

(91/297553)

Неизмерно тужни

опраштамо се од во-

љеног стрица и деде

БОЖИДАР

ЦВЕТАНОВСКИ

БРИЦА

Заувек ће те чувати у

најдражој успомени

твоји: БОБАН, ЈАГО-

ДА, ИВАНА, МИЛОШ

и унучад

(89/297553)

Последњи поздрав

драгом стрицу

БОЖИДАР

ЦВЕТАНОВСКИ

БОЛЕ

Опростили смо се ту-

жна срца.

У нашем сећању

остаћеш заувек.

ЈАГОДА,

син МАТИЈА, 

снаја АНЂЕЛА

и унук ВИДАК

(90/297553)

22. октобра после тешке и кратке болести, напустио нас је наш вољени су-

пруг, отац, деда и таст

СЛОБОДАН МИЛАДИНОВИЋ ЋИРА
из Омољице

1953–2020.

Недостајаћеш нам, твоја љубав, твоја доброта и твоја племенита душа. 

Тешко је пронаћи праве речи, јер оне не постоје и зато се нећемо опра-

штати јер заувек ћеш бити у нашим мислима, срцима и успоменама. 

Нек те анђели чувају.

Твоји најмилији

(61/297458)

ТРАЈЧЕ

ЂОРЂИЕВСКИ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји најмилији

(59/297456)

Последњи поздрав
нашем дугогодишњем
члану

СЛАВОЉУБУ

РАДИЋУ
1947–2020.

од чланова УСРМ
„Херој Марко Кулић”

Панчево

(8/297355)

СЛАВОЉУБ Ж. РАДИЋ
24. XI 1947 – 24. X 2020.

Драги наш Славе, Талице, деда и прадеда никада те
нећемо заборавити, кроз наше животе ћеш живети,
смејати се, бићеш уз нас и делити са нама срећне тре-
нутке.
Пуно, пуно је празнине без тебе, срећни смо што си
нам пружио несебичну љубав, што си био део наших
живота.
Нек ти је лака земља.

Твоји најмилији
(82/297517)

Последњи поздрав

нашем

дугогодишњем члану

КАМЕНКУ

ХАЏИЋУ
1933–2020.

од чланова УСРМ

„Херој Марко

Кулић” Панчево

(9/297355)

МАРИЈА МИХАИЛОВИЋ

Време пролази, али сећање остаје. 

Твој мио лик избледети неће. Носићемо га зау-

век у нашим мислима и срцима.

Твоји најмилији

(104/297574)

Последњи поздрав

СЛАВКИ

СТОЈНОВ

Комшије

у Р. Бошковића 17

(101/297569)

БОСАНКА

ЂУРИШИЋ

Последњи поздрав

мајци од синова са

породицом и прија-

тељима

(103/297572)
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ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

Драги наш,

остала је бол и празнина вечна, али и лепа

сећања и успомене које ће остати заувек

у нашим мислима и срцима.

Много нам недостајеш, сваким даном све више.

Воле те твоји: СТЕФАН, ОГЊЕН и ДАНКА

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

Део нас те и даље чека и заувек ћемо те чекати... 

Недостајеш

Воле те твоја ИВАНА и ДУЊА

Навршава се годину дана откако није с’ нама

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ
2. XI 2019 – 2. XI 2020.

Са поносом чувамо успомену на тебе.

Од колектива: СТР „Le di” Панчево, 

DOO „Pan-Le di” Панчево

и TR „Le di MS” Панчево

(98/Ф)

(99/ф)

(22/297379)

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ ВУЈКЕ

Година прође... али ти и даље живиш са

нама.

ГОРАН и МАРИЈА МАРКОВ

(21/297377)

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

Драги зете, недостајеш.

МИРА
(23/297379)

ВЛАДИМИР

ВУЈОВИЋ

Недостајеш нам пу-

но, али са поносом те

чувамо у нашим ср-

цима.

Брат МИЉАН, 

ОЛИВЕРА и

братанац ПАВЛЕ

(64/1297470)

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

Прође година, остају сећања

Тета ВЕРА

(10/297357)

ВЛАДИМИР

ВУЈОВИЋ

С љубављу те увек по-

мињемо и чувамо од

заборава.

Кумови породица

ВУЧИНИЋ

(65/297477)
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2. новембра 2019. године престало је да куца срце нашег сина.

Годишњи помен даваће се 31. октобра 2020. године на Православном

гробљу, у 11 сати

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

„Кад ми санак спокој даде

и душа се миру спрема

Кроз срце се гласак краде: 

„што те нема, што те нема?”

Воле те мама и тата

(97/ф)



30. октобра навршава се година откада није са

нама

ДРАГОМИР МИЛОШЕВ
2019–2020.

Време пролази а бол, туга и празнина остају.

Твоји најмилији

(13/297362)

2. новембра 2020. даваћемо четдесетодневни

помен

БОРИ СПАСИЋУ

Боко злато моје, био си добар супруг и отац, чо-

век широке душе и великог срца.

Вољени не умиру.

Твоја СЛАВЧЕК

(70/297488)

БОРА

СПАСИЋ
1957–2020.

Драги тата,

пуно нам недоста-

јеш. Волимо те.

Ћерка БИЉАНА

са породицом
(71/297488)

БОРА

СПАСИЋ
1957–2020.

Тата, 
не постоје речи које мо-
гу описати нашу бол.
Хвала ти за све.

Твоја ћерка ЉИЉАНА
са породицом

(72/297488)

БОРА

СПАСИЋ

Сине мој, бол и туга

за тобом никада неће

престати.

Неутешна мајка

СТАНИСЛАВКА

(73/297488)

БОРА

СПАСИЋ

Драги наш зете, пуно

нам недостајеш.

Воле те: 

ташта БОГДАНА

и таст БОШКО

(74/297488)
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Прошло је шест месе-

ци без нашег колеге

МИЛОРАДА

ШЕШЛИЈЕ

Почивај у миру.

ХЕРМИНА, ГОЦА,

МИРА и ЗОРИЦА

(5/297352)

СЕЋАЊЕ

БРАНИСЛАВ ЈАНКОВ БАНЕ
1991–2020.

Твоји најмилији
(16/297366)

28. октобра наврша-

вају се четири тужне

године откада није са

нама наш драги отац,

дека и прадека

ДРАГОЉУБ

МАРИНКОВИЋ
1934–2016.

Никада те нећемо за-

боравити.

Твоји најмилији

(17/297369)

27. октобра 2020. навршиће се дванаест година

БРАНКА БОЈАТ
1950–2008.

Дванаест дугих и болних година откада си нас напу-
стила.
Много је лепих успомена да те вечно памтимо, да о
теби с поносом причамо, волимо и да те никад не за-
боравимо. Почивај у миру.

Твоји најмилији

(18/297370)

Мили наш

БРАНКО

СТАНОЈЕВИЋ
2008–2020.

Без тебе, а са тобом у
срцу.

Породица

СТАНОЈЕВИЋ

(42/297411)

СЕЋАЊЕ

СЛАВОМИР
РАЈАКОВ

ЛАЛА
28. X 1993 – 28. X 2020.

Увек си присутан у на-
шим мислима и срцима.
Волимо те.

Син и ћерке
(53/297440)

СЕЋАЊЕ

Навршава се пет го-

дина од смрти нашег

драгог

ПРЕДРАГА

СТОЈКОВИЋА

Његови најмилији

(62/297459)

МИЛЕ ЦАРИЋ

31. октобра навршиће се пет година откада си

нас заувек напустио.

Чувамо те од заборава.

Твоја породица

(76/297493)

Прошле су четири тужне године

ЂОКА ТОМИЋ

Вечно ћеш живети у мом срцу и ника-

да те нећу заборавити.

Твоја супруга БЛАГИЦА

(85/297525)

Драгом

теча БОБАНУ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

ЈЕЛЕНА и ИВАН

(92/297556)

Драгом

теча БОБАНУ

Заувек ћемо те пам-

тити и помињати.

МИЛИЦА

и МИРОСЛАВ

(93/297556)

Драгом

баџи БОРИ

Прошло је тужних

четрдесет дана.

Заувек ћу те се сећа-

ти.

Баџа БОРА
(94/297556)

ВЛАДА ВУЈОВИЋ

Заувек у нашим срцима.

Породица ВУЈИЋ

(11/297357)

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ
2. XI 2019 – 2. XI 2020.

У срцу свима нама успомена, коју с љуба-

вљу чувамо.

Породица ГЛУМАЦ

(67/297484)

СЕЋАЊЕ

2019–2020.

ВЛАДА ВУЈОВИЋ

Година која је прошла није умањила сећање и

успомену на тебе.

ЈОЦА ИЛИЋ са породицом

(83/297519)

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

Сва сећања на тебе чуваћемо заувек.

од КУРТЕ и ШИЉЕ

(100/ф)

СЕЋАЊЕ

ВЛАДИМИР

ВУЈОВИЋ
2. XI 2019 – 2. XI 2020.

С љубављу чувамо те

од заборава.

ШАЊИ и АНИТА

(96/297562)

Наш драги

ВЛАДИМИР

ВУЈОВИЋ

Нека твоја добра ду-

ша нађе мира и спо-

која.

Сестра МИЛИЦА, 

зет НЕНАД

и братаница ПЕТРА

(77/297499)



25. октобра наршава се тринаест тужних годи-

на откако нас је напустила наша вољена

РАДМИЛА ЕЋИМОВИЋ

Вечно ћеш нам остати у сећању.

Њена породица ЕЋИМОВИЋ

(14/297363)

Десетогодишњи

помен

26. октобра 2010.

МИЛЕНКО

ПЕТРОВИЋ
1961–2010.

С поносом те поми-

њемо. Заувек си у на-

шим срцима.

НЕНАД, НАДА, 

ВЛАДА, МАРИНА,

ДРАГАНА, РОБИ,

БИЉА, ФЕКА

и АНДРА
(20/297375)

Сећање на наше драге родитеље

МРДАЉ

МАРИЈА ЛАЗАР
три године седам година

Много нам недостајете.

Ваша деца: СЛАВИЦА и ЗОРАН са породицама

(25/297382)

У недељу, 1. новембра 2020. даваћемо четрдесет дана, на Новом

гробљу, мојој ћерки Зорани, која је преминула после дуге и тешке

болести, у 50 години живота. Парастос ће се одржати у 11.30.

ЗОРАНА МАРИЋ
10. IV 1970 – 23. IX 2020.

Четрдесет дана прође као један дан, а ти ми кћери ниједном не

дође на сан. Да ли си љута или још болна?

Ко ли те тамо служи једина кћери моја? Вољена и сваком жељом

испуњена си била, тихо и без иједне речи си нас оставила да за то-

бом тугује: мајка, брат, чика НИКОЛА, твој САМИЈА са породицом,

КЕКА са породицом.

Кумови, пријатељи, другарице и другови ако сте је волели и по-

штовали дођите да се поклонимо њеној сени и пожелимо јој благо-

словен и вечан боравак код Господа Бога.

(29/297388)

Кажу да време лечи све...

Много нам недостајете!

НАДА ЂУРИЋ
ГОГА и БРАНКА са породицама

(35/297395)

Сећање на наше драге

ЂОРЂЕВИЋ

ВУКОСАВА СТАНКО
рођ. Суботички дипл. инж. агр. 

1997–2020. 1995–2020.

Добри људи чинили су нам добра дела. Хвала им.

Ћерка ВЕРИЦА, унук ДРАГАН и зет ВЛАСТИМИР МОЦА
(36/297396)

СЕЋАЊЕ

РАДОВАН ДЕБЕЉАЧКИ
1. XI 2006 – 1. XI 2020.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

(39/297405)

26. октобра наврши-

ло се двадесет годи-

на од преране смрти

наше драге и вољене

МИРЈАНЕ

БАЛТИЋ
1949–2000.

заувек захвалне

породице БУРИЋ

и БАЛТИЋ

(45/297420)

31. X 2010.

СЕЋАЊЕ

ДРАГАН

СТОЈАНОВИЋ
2010–2020.

Увек у нашим мислима.

Твоји најмилији

(52/297432)

СЕЋАЊЕ

ДРАГОЈЕ ЗАРИЋ
1. XI 2012 – 1. XI 2020.

Чувамо успомене и сећање на тебе.

Твоји најмилији

(57/297450)

30. октобра 2020. године
је четрдесет дана откада
нас је напустила

ВИДОСАВА

ВАСИЉЕВИЋ
Недостајеш нам.
С љубављу и поштовањем
син МИРОСЛАВ, снаја
ОЛГА, унук ДАРКО и уну-
ка ЈЕЛЕНА са породицом

(58/297455)

Десетогодишњи

помен

БРАНИСЛАВ

РАДОВАНОВ
1957–2010–2020.

Живиш и вечно ћеш

живети у нашим ср-

цима.

Супруга БРАНКА

и ћерка САНДРА

са породицом

(68/297485)

Сећање на драгог

МИРКА

АНОВИЋА
из Алибунара

3. II 1961 – 26. X 1994.

Твоји: МИЛОВАН,

БОЈАН и ДАМЈАН

(69/297487)
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др МИОДРАГ СИМИЋ
28. X 2018 – 2020.

Сећање на тебе: твоја супруга СНЕЖАНА

и син ПРЕДРАГ
(6/297353)

1. новембра 2020. ће би-
ти три године откада
није са нама наш

МЕТОДИЈЕ

БОЖИНОВСКИ

Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

Твоји најмилији

(7/297354)

31. октобра обележавамо годишњи помен нашем драгом

СВЕТИСЛАВУ ДИМИТРОВУ

ЛАЛИ
1934–2019–2020.

из Сакула

Вољени не умиру док живе они који их воле.

Ћерке СЛАВИЦА и ЈОВАНКА са породицама

(24/297381)

СЕЋАЊЕ

МАНОЈЛО

МИЋАНОВИЋ
4. XI 2013 – 4. XI 2020.

Син МАРИНКО

МИЋАНОВИЋ

са породицом

(27/197385)

Једногодишњи помен мајци
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ПАН ЧЕВ КЕ ПРО ФЕ СОР КЕ ЈЕ ЗИ КА

ДА ВАС РАЗ У МЕ ЦЕО СВЕТ
Од дав ни на ва жи из ре ка да вре диш
оно ли ко ко ли ко је зи ка знаш. У вре ме
ка да је све до ступ но на клик ве о ма је
ла ко до ћи до пре во да и на чи на да се
не ки је зик на у чи. Ипак, жи ва реч на -
став ни ка је не за ме њи ва…

Те жак, али за ба ван

Со фи ја Бо жич ко вић (28) про фе сор ка
је тур ског је зи ка. Овај је зик је иза -
бра ла јер јој је од у век би ло за ни мљи -
во то што у на шем је зи ку има до ста
тур ци за ма, а и за то што ове две зе -
мље де ле за јед нич ку исто ри ју.

– Мо ја ма ма је учи те љи ца по про -
фе си ји и увек сам во ле ла да слу шам
о ње ним ис ку стви ма. С вре ме ном сам
од лу чи ла да се и ја упу стим у те во де,
јер ми слим да је пре но ше ње зна ња
јед на од нај леп ших ства ри ко ји ма чо -
век мо же да се ба ви – при ча Со фи ја.

Она ка же да је тур ски при лич но
те жак за уче ње јер је гра ђе ње ре че ни -
ца пот пу но дру га чи је не го код нас.
Они има ју шест па де жа, али се све
мо же са вла да ти. 

– Раз ло зи за ин те ре со ва ње за овај
је зик раз ли чи ти су, ма да у но ви је вре -
ме по ла зни ци углав ном же ле да на у -
че је зик због тур ских се ри ја ко је се
еми ту ју код нас – ка же.

У овом је зи ку су нај те же ге ни тив не
ве зе (од ре ђу ју при свој ност) и пост по -
зи ци је (ре чи ко је има ју функ ци ју пред -
ло га), као и чи ње ни ца да јед на реч
мо же има ти и пет на ест зна че ња.

– Нај ви ше во лим да ви дим сре ћу и
осмех уче ни ка ка да са вла да ју не што
но во и ка да им очи за си ја ју од сре ће!
– за кљу чу је Со фи ја. 

Ми ло зву чан и ме ло ди чан

Та ма ра Цви так (25) пре да је грч ки је -
зик. Иза бра ла га је слу чај но, при ли -
ком при пре ма за упис на факул тет.

– Кад је до шло вре ме при пре ме
при јем ног ис пи та, оти шла сам до фа -
кул те та да се рас пи там ка ко то функ -
ци о ни ше и у скрип тар ни ци сам упо -
зна ла го спо ди на ко ји та мо ра ди. Пр -
во бит но сам има ла на ме ру да упи -

шем ру ски, али ми је он у раз го во ру
пред ло жио грч ки и до па ла ми се та
иде ја. Од пр вог пре да ва ња сам се за -
љу би ла у је зик, ве о ма је ми ло зву чан
и ме ло ди чан и ни јед ног тре нут ка ми
ни је би ло те шко да га учим – об ја -
шња ва она.

Та ма ра је још од сред ње шко ле зна -
ла да ће се ба ви ти је зи ци ма. Од у век
их је во ле ла и с ла ко ћом са вла да ва ла
сва ки је зик ко ји би по че ла да учи, та -
ко да је ова про фе си ја би ла ло ги чан
из бор за ње ну бу дућ ност.

– Код грч ког је нај те же то што не -
ма мо мно го при ли ке да га чу је мо и
за то се чи ни те жим не го што за и ста
је сте. Као и сва ки дру ги је зик, има
ком пли ко ва них и лак ших ства ри за
са вла да ва ње. Ме ни лич но гра ма ти -
ка ни ка да ни је пред ста вља ла про -
блем, док су се по је ди не ко ле ге му -
чи ле с њом. Нај те жи је сам по че так,
док уче ник са вла да чи та ње и пи са -
ње, јер се ко ри сти спе ци фи чан ал -
фа бет, ко ји је ве ћи ни не по знат. Те -
жи на је зи ка је ин ди ви ду ал на ствар и

умно го ме за ви си од во ље
уче ни ка да га са вла да –
прича Та ма ра.

За три го ди не, ко ли ко пре -
да је овај је зик, има ла је де -
се так уче ни ка. Из ње ног ис -
ку ства, грч ки углав ном ни је
је дан од је зи ка ко је љу ди уче
због ка ри је ре или од ла ска у
ино стран ство, већ се од лу че
да га на у че из не ких дру га -
чи јих раз ло га.

– Не ки су га учи ли и ра -
ни је, па су по же ле ли да об -
но ве зна ње или да га уна -
пре де, дру ги има ју ро ђа ке у
Грч кој, па же ле да има ју лак -
шу ко му ни ка ци ју кад их по -
се те, тре ћи ма се до пао ка да
су ле то ва ли... Раз ло зи су ра -
зно вр сни, али сва ки је под -
јед на ко до бар – ка же.

Не ко ме лак ше иде гра -
ма ти ка, а не ко је бо љи у
пам ће њу но вих ре чи, па сва -
ки по ла зник има дру га чи ји
пут при ли ком усва ја ња
језика.

– У овом по слу нај дра жи
ми је сам кон такт с љу ди ма. Во лим
ка да мој по ла зник по ка же же љу и
труд да усво ји зна ње и по сле сва ке
са вла да не лек ци је обо је има мо при -
ли ку да се осе ти мо ле по и по но сно
јер смо на пра ви ли још је дан но ви ко -
рак у осва ја њу овог по ма ло не сва ки -
да шњег је зи ка – за кљу чу је Та ма ра.

Тре нут но по пу ла ран

Ани та Би сак (38) за вр ши ла је ма ђар -
ски је зик, а да по ста не про фе сор ка,
од лу чи ла је још у гим на зи ји.

– Гра ма ти ка је са свим дру га чи ја
од оста лих европ ских је зи ка. Ма ђар -
ски и фин ски при па да ју гру пи угро-
фин ских је зи ка, ко ји су аглу ти на -
тив ни је зи ци, што зна чи да на ре чи
до да је мо раз не на став ке да би смо
ис ка за ли раз не гра ма тич ке фор ме.
Као да скла па мо сла га ли цу. На при -
мер, ре че ни цу ко ја би се у срп ском
са сто ја ла од че ти ри ре чи, у ма ђар -
ском ће мо да ис ка же мо две ма речима
– при ча Ани та.

Она сма тра да, ка да се
до бро са вла да ју гра ма тич ка
пра ви ла, ма ђар ски ни је то -
ли ко те жак за уче ње.

За овај је зик је ин те ре -
со ва ње кон стант но, али не
у ве ли ком бро ју. Нај че шће
се учи ра ди апли ци ра ња за
др жа вљан ство Ре пу бли ке
Ма ђар ске и за па сош, за -
тим ра ди од ла ска на рад у
Мађар ску или са рад ње с
мађар ским ком па ни ја ма.
Има и по ла зни ка ко ји уче
из хо би ја.

– У ма ђар ском је нај те же
по че ти. Ја у свом по слу во -
лим што пре но сим зна ње –
за кљу чу је Ани та.

Стр пље ње пред у слов

Ни на Ха лу па (24) про фе -
сор ка је сло вач ког је зи ка.
За овај по зив се од лу чи ла
кад је за вр ша ва ла гим на -
зи ју. Сло вач ки је њен ма -
тер њи је зик и ни ка да ни је
има ла про блем да га са вла -
да у пот пу но сти.

– При ву кло ме је то што сам има ла
пред о се ћај да ћу се на фа кул те ту још
ви ше за љу би ти у сло вач ки, јер је ком -
пли ко ван, а ја во лим ком пли ко ва не
ства ри – при ча Ни на.

Сма тра да је сло вач ки, ина че њен
ма тер њи је зик, ге не рал но ствар но те -
жак за уче ње и да сва ко, па
и са ми Сло ва ци, мо ра ју би -
ти стр пљи ви да би га са вла -
да ли на нај ви шем ни воу. Код
овог је зи ка је нај ком пли ко -
ва ни ји пра во пис, по сто ји го -
то во пет сто гра ма тич ких из -
у зе та ка, а те шко је са вла да -
ти и пра вил но чи та ње.

– Ин те ре со ва ње за овај је -
зик по сто ји, али љу ди се пла -
ше да га уче јер су убе ђе ни
да га не ће са вла да ти. Мој са -
вет им је да не од у ста ју, јер
је сло вач ки је зик ја ко леп и
ка да га љу ди са вла да ју, мо гу
ре ћи да су про шли јед ну
озбиљ ну шко лу и да мо гу да
бу ди по но сни – об ја шња ва
Ни на.

У по след ње вре ме је по -
пу ла ран јер га Ср би уче као
стра ни је зик ра ди од ла ска у
Сло вач ку. Због пан де ми је
ства ри су се ма ло за ком пли -
ко ва ле, али она ка же да ње -
ни уче ни ци има ју још увек
гво зде ну во љу.

– Ра ду је ме са мо пре но -
ше ње зна ња. Ово ни је лак по сао, али
ис пу ни вас до бар осе ћај ка да од ра -
ди те ства ри ка ко тре ба – за кљу чу је
Ни на.

Ин те ре сант ни на свој на чин

Јо ва на Нин ко вић (24) упи са ла је ита -
ли јан ски је зик због на став ни це Се ке
Ра мја нац ко ја јој овај је зик пре да ва ла.

– По тру ди ла се да ми по ка же сву
ле по ту јед ног је зи ка ко ји ја, до та да,
ни сам ра ни је има ла при ли ке да чу -
јем. По том сам у гим на зи ји има ла
див ну про фе сор ку Со фи ју Пин ку Кр -
стић, ко ја ми је уса ди ла љу бав пре ма

фран цу ском. Обе су код ме -
не ство ри ле же љу да се и ја
ба вим овим по слом и до ста
ути ца ле на то ка ко ја по сту -
пам пре ма сво јим уче ни ци -
ма – об ја шња ва Јо ва на.

Она пре да је ита ли јан ски,
ен гле ски и фран цу ски је зик,
а др жи и ча со ве ла тин ског,
ко ји је учи ла у скло пу сту -
ди ја. Исти на, овај по след њи
ни је то ли ко тра жен, осим ка -
да сред њо школ ци има ју кон -
трол не за дат ке.

– Што сам ове је зи ке бо -
ље зна ла, ви ше сам се за љу -
бљи ва ла у њих. Сва ки је по -
се бан и ин те ре сан тан на свој
на чин, та ко да их не бих раз -
два ја ла. Под јед на ко их во -
лим – ка же.

Ко ли ко ће ла ко не ко са -
вла да ти стра ни је зик, ин ди -
ви ду ал на је ствар. За сва ко -
га је пре пре ка не ки дру ги
аспект.

– Ита ли јан ски у по чет ку
де лу је као да је ве о ма лак,
јер је, ка ко уче ни ци ка жу,

пе вљив, ме ло ди чан, а по те шко ће на -
ста ју на ви шим ни во и ма, ка да се пр -
ви пут су срет ну с не чим че га не ма у
срп ском је зи ку. Што се фран цу ског
ти че, сви ма је пр ви „ба ук” чи та ње и
раз у ме ва ње из вор них го вор ни ка.
Латин ски функ ци о ни ше по ја сно

утврђе ним пра ви ли ма, али је те жак
јер ни је „жи ви је зик” и не ма мо при -
ли ке да га ак тив но чи та мо или чу је -
мо – об ја шња ва Јо ва на.

Ка же да је ове го ди не фран цу ски у
по себ ној екс пан зи ји. Же не су нај ви -
ше за ин те ре со ва не за ње го во уче ње,
а раз ло зи су, углав ном, но ва по знан -
ства из ко јих би се мо гло ро ди ти не -

што ви ше. Ен гле ски се стал -
но тра жи, по себ но ме ђу ве -
о ма мла дим ге не ра ци ја ма
(по че так основ не шко ле),
ко је су све бо ље и бо ље у
ње го вом са вла да ва њу због
сва ко днев ног кон так та с ма -
те ри ја ли ма на ен гле ском је -
зи ку. А ита ли јан ски се учи
из љу ба ви и ра до зна ло сти
пре ма ита ли јан ској кул ту -
ри, хра ни и ме ди те ран ском
мен та ли те ту.

Углав ном ва жи пра ви ло
да сва ко ко је већ учио сро -
дан је зик не ма про бле ма у
са вла да ва њеу но вог!

– Нај бит ни је је упо зна ти
осо бу ко јој пре да је те, јер он -
да мо же те да при ла го ди те
ча со ве ка ко би јој би ли за -
ни мљи ви за успе шно са вла -
да ва ње гра ди ва. Ја ужи вам у
ин тер ак ци ји с љу ди ма. Увек
ми је за ни мљи во да упо зна -
јем но ве осо бе и за јед но с
њи ма уче ству јем у њи хо вом
са зре ва њу у уче њу је зи ка.
Нај ве ћа са тис фак ци ја ми је

кад они са ми уви де свој на пре дак и
бу ду по но сни на се бе што су ус пе ли
да са вла да ју не што што им је до та да
пред ста вља ло пре пре ку и чи ни ло се
не пре мо сти вим – за кљу чу је.

Мир ја на Ма рић

Нина Халупа

Софија Бо жич ко вић

Та ма ра Цвитак

Јована Нинковић

Ани та Би сак

Вре ме је да прав да по ка же сво је
зу бе, јер се у гра ду по ја вио но ви
хе рој – по ли ца јац Дог мен! Пра ти -
те ње го ве аван ту ре и са знај те ка ко
су се за вр ши ли ра то ви вир шли,
шта ра де љу ди у све ту без књи га,
да ли се пси ви ше пла ше уси си ва -
ча или пе тар ди и ка кве све сми ца -
ли це при пре ма зло ћа Пи ти. За ви -
ја ће те од сме ха на сав глас!

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
шта је за вас за бра ње но во ће. Књи -
ге из „Вул ка на” до би ће ау то ри сле -
де ћих по ру ка:

„Схва ти ћу пи та ње бу квал но и од -
го во ри ћу – лу бе ни це, от кад сам се
јед ном отро вао њи ма.” 064/8121...

„За ме не је чо ко ла да за бра ње но
во ће, бар док не смр шам!”
064/3438...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње ко га ви че ка те:

„Че кам прин ца на бе лом ко њу,
али на и ла зе све са ми ма гар ци на
две но ге.” 064/4344...

„Че кам ко ро ну да оде с ове пла -
не те, па да опет бу де мо нор мал -
ни.” 060/0121... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 4. но вем бра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Ко ли ко че сто не што сла же -
те?”, 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 следе-
ће: укуцајте КО (размак) Лагуна (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 дина-
ра у Вип мрежи, 39,60 динара у Теле-
нор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

Џејн и Мар ни су не раз двој не од је -
да на е сте го ди не. Ме ђу њи ма не ма
тај ни, оне де ле све. Ка да од ра сту у
ле пе мла де же не, обе се уда ју за
ле пе мла де му шкар це. Ме ђу тим,
Џејн се не до па да Мар нин муж.
Бу чан је, не при ја тан, уо бра жен и
раз ме тљив. Али она не же ли да по -
вре ди при ја те љи цу и за то ће из ре -
ћи пр ву лаж.

„Се дам ла жи”
Ели за бет Кеј

„Дог мен” 
Деј ва Пил ки ја

Два чи та о ца ко ји до 4. но вем бра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Ко ји је ваш оми ље ни стрип
из де тињ ства?”, 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 следе-
ће: укуцајте КО (размак) Алнари (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 дина-
ра у Вип мрежи, 39,60 динара у Теле-
нор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА
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Мир ја на Јак шић То до ро вић
(76) ау тор ка је та пи се ри ја и
мно гих руч них ра до ва. Ро ђе на
је у пар ти зан ској бол ни ци у
бли зи ни За гре ба, од ра сла у Сре -
бре ни ци у Бо сни и Хер це го ви -
ни, а у Пан че во је до шла 1970.
го ди не због свог су пру га про -
фе со ра Стан ка То до ро ви ћа, ко -
ји је та да до био по сао у пан че -
вач кој Гим на зи ји.

За вр ши ла је Ви шу пе да го шку
шко лу у Бе о гра ду, смер ге о гра -
фи ја, исто ри ја и тех нич ко обра -
зо ва ње. Као на став ник је ра ди -
ла у Сре бре ни ци, па за тим у
Бо сан ској Кру пи, а убр зо на -
кон пре се ље ња до би ла је по сао
у ОШ „Ва са Жив ко вић”, где је
ра ди ла све до пен зи је.

Из же ље за при ка зи ва њем и
улеп ша ва њем окру же ња на ста -
ле су ма што ви те и ве о ма до па -
дљи ве та пи се ри је и сли ке ко је
опле ме њу ју про стор у хо ло ви -
ма фа бри ка и до мо ви ма вла -
сни ка та пи се ри ја. То ком пе де -
сет го ди на ра да на та пи се ри ја -
ма Мир ја на Јак шић То до ро вић
ме ња ла је сти ло ве из ра де та -
пи се ри ја и сли ка од кла сич -
них до ку би стич ких. Упо тре ба
ра зних ма те ри ја ла ин спи ри са -
ла ју је да се ба ви но вим тех -
ни ка ма и при ка же ле по ту окру -
же ња и ле по ту сво је ма ште и
до жи вља ја.

До са да је има ла три де се так
са мо стал них из ло жби и уче -
ство ва ла у пре ко че тр де сет за -
јед нич ких из ло жби у Бе о гра ду
и Пан че ву као члан ли ков не
сек ци је До ма вој ске и као члан
Удру же ња гра ђа на „Па нон ке”
из Пан че ва. Члан је ли ков не
сек ци је Цен трал ног до ма вој -
ске у Бе о гра ду, с ко јом је уче -
ство ва ла на број ним из ло жба -
ма. По ред До ма вој ске, сво је
ра до ве је пред ста вља ла и у
пред у зе ћи ма, шко ла ма и фа -
бри ка ма у Пан че ву.

Пр ву на гра ду и пр во ме сто
осво ји ла је за хва љу ју ћи ли сту
„На да” на те му „Вуч ко” у част
Зим ских олим пиј ских ига ра у
Са ра је ву 1984. го ди не.

Из у ми тељ је „Ми ри ног ра -
ма” за тка ње, са че ти ри и ви ше
ре до ва ек сер чи ћа уку ца них на
свим стра нама ра ма, ко ји омо -
гу ћа ва бо љи ква ли тет у из ра ди
та пи се ри ја.

ПАН ЧЕ ВАЦ: У Град ској би -
бли о те ци тре нут но је у то ку ва -
ша из ло жба ко јом обе ле жа ва -
те пе де сет го ди на умет нич ког
ра да. Шта сте све пред ста ви ли
овом при ли ком?

МИР ЈА НА ЈАК ШИЋ ТО ДО -
РО ВИЋ: На из ло жби се на ла зе
ра до ви на ста ли у про те клих пет
де це ни ја. По де ље ни су у де сет
гру па у ко ји ма се на ла зи по
пет-шест при ме ра ка. То су та -
пи се ри је од ву не на ра мовима,

у сти ло ви ма ку би зам, на и ва, с
мо ти ви ма цве ћа, ба нат ских се -
ла, са ла ша... Од 2017. сам пре -
шла на ко жу. И са да се углав -
ном ти ме ба вим.

l Ка да сте се за ин те ре со ва -
ли за руч не ра до ве?

– Још као де те, ску пља ла сам
зна ње од мај ке и ба ке. Мај ка
ме је на у чи ла да ве зем. Се ћам
се да је то би ло на не кој кр пи -
ци, али је то ве о ма зна чај но
јер је вез осно ва за све оста ле
тех ни ке – за та пи се ри је и тка -
ње. С ба ком сам та ко ђе ве зла.
Оста ло ми је у се ћа њу ка да ме
је учи ла да из ве зем не ку јед -
но став ну кор пу с цве ћем. У
основ ној шко ли сам на у чи ла
да штри кам. Са ма сам на пра -
ви ла и не ку лут ку, ко ју је ба ка

сви ма по ка зи ва ла. Ни са да не
знам да об ја сним ка ко сам то
та да уме ла да на пра вим. До -
ста сам по ма га ла ба ки и у ши -
ве њу. Кр пи ла сам по сте љи ну.
Та да је би ло нор мал но да све
то знаш и ра диш, а ме ни је све
ишло од ру ке.

l Да ли сте се ба ви ли руч -
ним ра дом у сред њој шко ли?

– Ка да сам ишла у сред њу
шко лу, жи ве ла сам у До му за
рат ну си ро чад. Има ла сам пра -
во на то јер ми је отац по ги нуо
у ра ту. Та мо је жи вот био ве о -
ма те жак. Ме ђу тим, ни ко од
де це ни је се жа лио. При хва та -
ли смо чи ње нич но ста ње и разу -
ме ли. Ја сам у том пе ри -
о ду је ди но штри ка ла, и
то се би ча ра пе и сл.

l За вр ши ли сте Ви шу
пе да го шку шко лу и ра -
ди ли у ОШ „Ва са Жив -
ко вић” до пен зи је. Ка ко
пам ти те сво ју на став нич -
ку ка ри је ру?

– Во ле ла сам тај по -
сао. И ни кад се ни сам
по ка ја ла што ни сам упи -
са ла Еко ном ски фа кул -
тет, што је би ла јед на од
оп ци ја. Рад у шко ли ми
је омо гу ћа вао да имам
ви ше вре ме на за умет -
ност. У шко ли сам пре -
да ва ла ге о гра фи ју, по -
вре ме но исто ри ју, али
ни ка да тех нич ко. Свом
по слу сам при ла зи ла сту -
ди о зно. По сма тра ла сам
до ста, он да сам стал но
исе ца ла из но ви на члан -
ке ко ји се ти чу пред ме та
ко је сам пре да ва ла, о ста -
нов ни штву, кул ту ри... То
сам са ве то ва ла и де ци.
У ра ду са уче ни ци ма тру -
ди ла сам се да све по зи тив но
гле дам и да увек по мог нем ка -
да је то мо гу ће. Ка да бих при -
ме ти ла да се с де те том не што
до га ђа, уме ла сам да раз го ва -
рам с раз ред ним ста ре ши на ма
да бих схва ти ла у че му је
проблем. Ђа ци ко ји ма сам

преда ва ла че сто су и ка сни је у
сред њој шко ли од ла зи ли на
так ми че ња и по сти за ли до бре
ре зул та те.

l Ка кав је био ваш су срет с
Пан че вом ка да сте се до се ли -
ли ова мо?

– Пан че во сам до жи ве ла као
при ја тан град, у ком жи ве див -
ни љу ди, ве о ма за ин те ре со ва -
ни за кул ту ру. Ов де сам до ста
но вих ства ри на у чи ла, а и до -
пу ни ла сам сво је прет ход но
сте че но зна ње.

l Ко ли ко се Пан че во раз ли -
ко ва ло од сре ди не из ко је сте
до шли?

– Та да смо жи ве ли у СФРЈ и
ни су се осе ћа ле ни ка кве разли -
ке. У мо јој ге не ра ци ји сам ја
је ди на од же на би ла хришћанка,

а би ло је све га се дам-осам Ср -
ба, оста ло су би ли Му сли ма ни.
Ни сам осе ћа ла да се по би ло
че му раз ли ку је мо, и дан-да нас
смо у кон так ту. Ме ђу тим, за
вре ме ра та се ни смо ви ђа ли,
али ка да су нас по зва ли на су -
срет ге не ра ци је по сле све га то -
га, сви смо оти шли и као да се
ни шта у ме ђу вре ме ну ни је до -
го ди ло из ме ђу нас.

l Је сте ли од мах по че ли да
се ба ви те умет нич ким ра дом
ка да сте до шли ова мо?

– По че ла сам од мах. У то вре -
ме сам чак ра ди ла и ма кра ме.
Имам со ву у овој тех ни ци, ко ју
и са да чу вам. Ра ди ла сам до ста

код ку ће, а не кад сам и ан га жо -
ва ла же не да ми по мог ну у ра ду
на раз бо ју. Вр ло бр зо сам по че -
ла да из ла жем све што сам пра -
ви ла. Пр ва из ло жба ми је би ла
у Клу бу про свет них рад ни ка.

l Где сте још из ла га ли сво је
ра до ве?

– Нај че шће у пред у зе ћи ма.
За хва љу ју ћи свом по слу има ла
сам при ли ку да упо знам пу но
љу ди, па сам увек пра ви ла не -
ке кон так те пре ко ро ди те ља де -
це ко јој сам пре да ва ла. Мо ји
ра до ви су се на шли и на из ло -
жба ма у до мо ви ма вој ске, али
и у шко ла ма у окру же њу.

l Пре три го ди не сте об ја ви -
ли сво ју књи гу под на зи вом
„Та пи се ри је” где сте све то пред -
ста ви ли.

– Да. По све ти ла сам ову књи -
гу гра ду Пан че ву. У овом гра -
ду сам обо га ти ла зна њем и
про ши ри ла ду хов не ви ди ке
свог жи во та. У књи зи се на ла -
зи мо ја жи вот на и умет нич ка
при ча, али са др жи и еду ка -
тив ни део о осно ва ма из ра де
та пи се ри ја, за тим су ту при -
ме ри раз ли чи тих тех ни ка, све
илу стро ва но фо то гра фи ја ма.
Са да тре нут но ра дим на но вој
књи зи, ко ја ће об у хва ти ти и
ову из ло жбу ко ја је тре нут но
отво ре на.

l Мо жда је нај зна чај ни ја
ствар ко ја вам се до го ди ла у
умет нич кој ка ри је ри на гра да
ко ју сте до би ли за из ра ду ма -
ско те Вуч ка 1984. го ди не?

– У част Олим пи ја де у ста -
рој Ју го сла ви ји 1984. у Са ра -
је ву, Бе о град је ор га ни зо вао
кон курс за из ра ду нај бо ље ма -
ско те „Вуч ко”. На кон кур су су
мо гли да уче ству ју ра до ви из
свих шест ре пу бли ка. Ка да сам
ви де ла, од мах сам по же ле ла
да ура дим не што на ту те му.
Раз ми шља ла сам дан и ноћ и
он да сам за ми сли ла та пи се -
ри ју. Ура ди ла сам ве ли ки рам
од два ме тра с ме тар и по. Ус -
пе ла сам да на ђем не пре ра ђе -
ну ву ни цу, ко ју сам но си ла на
дрн да ње, а он да сам је са ма
офа р ба ла. На ба ви ла сам мер -
де ви не и ра ди ла на овој та пи -
се ри ји шест ме се ци. Ура ди ла
сам мо дел Вуч ка и олим пиј -
ске кру го ве од ли ма, ста ви ла
на осно ву и из цен тра ка пе -
ри фе ри ји раз вла чи ла ни ти ву -
не на ек сер чи ће. По сла ла сам
тај рад ли сту „На да”, ко ји је
ре а ли зо вао овај кон курс, и сви
су би ли ви ше не го из не на ђе -
ни, а ре зул тат је по ка зао да је
вре де ло тру да. По бе да на овом
кон кур су мо ти ви са ла ме је да
на ста вим да ра дим и из ла жем.

l Ви сте из у ме ли и но ву вр -
сту ра ма ко ји се зо ве „Ми рин
рам”. За што је он по се бан?

– Пред ност овог ра -
ма је у то ме што су ни -
ти рав но мер но раз ву че -
не и рав но ме р но за тег -
ну те у оба сме ра –
усправ но и во до рав но,
па се та пи се ри ја не кри -
ви. На овом ра му су за -
ку ца ни ек сер чи ћи на све
че ти ри стра не и око њих
се оба ви ја ју ни ти.
Усправ но од до ле ка го -
ре, а во до рав но од де -
сне стра не ка ле вој.

l На шта сте нај ви ше
по но сни до са да?

– На то што сам оно
што сам на у чи ла још од
ба ке увек при ме њи ва ла,
а то је пр вен стве но да
ни ка да не тре ба ла га ти.

l Обе ле жи ли сте пе -
де сет го ди на умет нич -
ког ра да. Шта још има -
те у пла ну да оства ри те
на овом по љу?

– Не ко ли ко го ди на ра -
дим сли ке од ко же и во -
ле ла бих да у тој тех ни -
ци на пра вим све пан че -

вач ке згра де ста рог ко ва ко је
су да нас у функ ци ји. То су
углав ном згра де ин сти ту ци ја,
као што је На род ни му зеј или
РФ ЗО Пан че во, па да им те ра -
до ве по кло ним и оста вим траг
у гра ду у ком жи вим.

Мир ја на Ма рић

У Есна фу и у за дру га ма сло -
бод них за на та, а ка сни је у
удру же њу за на тли ја за јед но
су би ли учла ње ни Ср би, Нем -
ци, Ма ђа ри, Сло ва ци, Ру му -
ни итд. Ме ђу тим, ка да је реч
о за нат ским кул тур но-про -
свет ним дру штви ма и чи та о -
ни ца ма, он да су за на тли је срп -
ске, не мач ке и ма ђар ске на -
ци о нал но сти осни ва ли по себ -
на дру штва. Не мач ко за на -
тлиј ско пе вач ко дру штво осно -
ва но је 1886. го ди не. Кра јем
1921. го ди не има ло је 45 му -
шких и 30 жен ских гла со ва и
162 по ма жу ћа чла на. Ма ђар -
ско пе вач ко дру штво осно ва -
но је 1881. го ди не. Не мач ко
за нат ско дру штво и чи та о ни -
ца осно ва но је 1903. го ди не.
Би ло је учла ње но око 300 за -
на тли ја Не ма ца.

Нај ак тив ни је, нај ма сов ни -
је и нај по зна ти је та кво дру -
штво би ло је „Срп ска за на -
тлиј ска до бро твор на и про -
свет на за дру га”, ко ја је осно -
ва на 19. ју ла 1893. го ди не и

не пре кид но тра ја ла (сем за
вре ме ра то ва) до 19. фе бру -
а ра 1961. го ди не. Од 1950.
ова за дру га по ја вљу је се под
на зи вом Кул тур но-про свет -
но дру штво „3ана тли ја”. До
нов ца 3адру га до ла зи
приређи ва њем ре дов них и
ван ред них за ба ва са оба ве -
зним кул тур но-умет нич ким
про гра мом.

Нај ва жни ја за ба ва би ла је
за Пре о бра же ње, ка да се сла -
ви ла за дру жна сла ва. Од при -
хо да За дру га је по ма га ла бо -
ле сне за на тли је, удо ви це за -
на тли ја и њи хо ву де цу.

Ве о ма по знат и це њен био
је хор овог дру штва. Од 1895.
го ди не ду го го ди шњи ди ри гент
је био по зна ти му зи чар и ком -
по зи тор Ми та То па ло вић.

По сле Ми те То па ло ви ћа
исти цао се и ди ри гент Ђу ра
Су бо тић. При ред бе су се одр -
жа ва ле у Вој ло вач кој шу ми,
у Вид ма но вој и Вај фер то вој
пи ва ри, дво ра ни код „Тру ба -
ча” и го сти о ни ци „Пе ли кан”.

У за пи сни ку је за бе ле же но
да је на скуп шти ни 18. де -
цем бра 1894. го ди не би ло при -
сут но 100 за на тли ја, да је За -
дру га 1898. има ла 139 чла -
но ва, да је на скуп шти ни 29.
фе бру а ра 1920. го ди не при -
сут но 130 чла но ва, а 26. апри -
ла 1926. го ди не 3адру га има
470 чла но ва итд. По ред хо ра
За дру га има свој ор ке стар, де -
кла ма тор ску (ре ци та тор ску)
сек ци ју и драм ску гру пу.

Драм ску гру пу го ди на ма во -
де за на тли је Пе тар Па јић, а
ка сни је Ан дри ја Бо тић. На
ре пер то а ру је 1900. го ди не
био по зо ри шни ко мад „Три
бе кри је”, 1901. „Се о ска ло ла”,
а 1947. „По кон ди ре на ти ква”.

За дру га је 21. де цем бра
1919. го ди не у сво јим про сто -
ри ја ма отво ри ла „Срп ску за -
на тлиј ску чи та о ни цу”, ко ја је,
1922. го ди не има ла 73 чла на.
Сед ни це За дру ге одр жа ва не
су од 1893. го ди не до 1909. у
про сто ри ја ма Ви ше де во јач -
ке шко ле. За дру га 1. ја ну а ра
1910. го ди не ку пу је ку ћу од
Мил ке Ви шњич ки у Ули ци
Све то за ра Ми ле ти ћа бр. 16,
ко ја је на зва на За дру жни дом.
Ов де су по сле ра та при ре ђи -
ва не игран ке, ту је жи ве ло и
ра ди ло Кул тур но-про свет но
дру штво „За на тли ја”.

3а вре ме оку па ци је згра ду
су пре у зе ли Нем ци, а по сле
осло бо ђе ња је вра ће на За -
дру зи. Од 19. фе бру а ра 1948.
го ди не Срп ска за на тлиј ска

до бро твор на и про свет на
задру га ме ња на зив у
Културно-про свет но дру штво
„3ана тли ја”.

Уго во ром од 29. но вем бра
1954. го ди не КПД „За на тли -
ја” пре но си сву сво ју имо ви -
ну на Сре ску град ску за на -
тлиј ску ко мо ру у Пан че ву ко -
ја ћe „омоryћи ти и фи нан си -
ра ти да љи рад Дру штва”. КПД
„За на тли ја” по ста је сек ци ја
Ко мо ре. Ме ђу тим, ова са рад -
ња ни је да ла оче ки ва не ре -
зул та те и Ко мо ра је по сле не -
ко ли ко го ди на сма њи ла „до -
та ци је”, што је до ве ло до пре -
стан ка ра да Дру штва. По след -
њи за пи сник је во ђен на го -
ди шњој скуп шти ни 19. фе -
бру а ра 1961. го ди не.

Рад Срп ске за нат ске до бро -
твор не и про свет не за дру ге
све срд но су по ма га ле мно ге
за на тли је и гра ђа ни Пан че -
ва. Ипак тре ба ис та ћи лич -
ност за на тли је Ми те Па ли ћа.
Он је пот пи сао про глас „у име
сви ју за на тли ја” срп ској за -
на тлиј ској омла ди ни да при -
сту пи за дру зи, још да ле ке
1893. го ди не. Го ди на ма је био
члан упра ве За дру ге и њен
„пе ро во ђа”. По сле Дру гог свет -
ског ра та по ста је по ча сни
пред сед ник За дру ге и да је ви -
дан при лог ње ном успе шном
кон со ли до ва њу.

(Из мо но гра фи је 
„220 го ди на за нат ства 

у Пан че ву” З. Ро та ра 
и М. Жу жи ћа)

Одборници Српске занатлијске задруге 1924.

НАШ ГОСТ: МИР ЈА НА ЈАК ШИЋ ТО ДО РО ВИЋ, НА СТАВ НИ ЦА У ПЕН ЗИ ЈИ И УМЕТ НИ ЦА

ПЕ ДЕ СЕТ ГО ДИ НА УМЕТ НИЧ КОГ
СТВАРА ЛА ШТВА

ЗНА МЕ НИ ТЕ ЗГРА ДЕ У ПАН ЧЕ ВУ

Срп ска за на тлиј ска
до бро твор на и

просвет на за дру га

Мир ја на Јак шић То до ро вић



28
Петак, 30. октобар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа – централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
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)

Ка ко ће вам на пре до ва ти по сло ви,
за ви си од ва шег лич ног ан га жо ва -
ња. Бу ди те упо р ни, јер ваш вла дар
Марс да је вам ве тар у ле ђа. Ко ли -
ко искре но сте се да ва ли сво ме
парт не ру у про те клом пе ри о ду, то -
ли ко мо же те оче ки ва ти да до би је -
те. Мо гу ћа пре хла да.

Успе шно ће те ре ши ти све по слов не
за вр зла ме, об но ви ти не ке ста ре
до го во ре и кре ну ти рас те ре ће ни од
про бле ма у но ве ак ци је. Љу бав ни
жи вот вам је на клац ка ли ци. Ни сте
си гур ни ни у сво ја ни у парт не ро ва
осе ћа ња. Оста ви те од лу ку за ка -
сни је. Опрез у са о бра ћа ју.

Бит но је да не од ла же те ни је дан про -
је кат, јер оно што про пу сти те, не ће те
мо ћи бр зо да на док на ди те. Не мој те
до но си ти од лу ке на бр зи ну, да се
по сле не би сте ка ја ли. Емо тив ни жи -
вот ће вам би ти пун сек су ал ног на -
бо ја и стра сти. Сло бод не Шкор пи је
мо гу оче ки ва ти ле пу аван ту ру.

У на ја ви су по слов ни про бле ми.
Бу ди те му дри и по ку шај те да их ре -
ши те без мно го дра ме. Не за до вољ -
ни сте сво јим емо тив ним жи во том,
али то не зна чи да тре ба да ср ља -
те у аван ту ру. Сво је ди ле ме ре ши -
те та ко што ће те се оса ми ти на не -
ко вре ме. Про ве ри те вид.

Па жљи во ана ли зи рај те сво је по -
слов не пла но ве пре не го што кре -
не те у ре а ли за ци ју, јер вам је мо -
жда не што про ма кло. Парт нер ски
од но си до ла зе у фа зу ве ли ког за -
хла ђе ња. Осо ба о ко јој сло бод ни
Бли зан ци са ња ју ви ше ни је њи хо -
ва. Мо гу ћа ви ру сна ин фек ци ја.

Из бе га вај те да мно го при ча те о
сво јим пла но ви ма и ус пе ће те да
до вр ши те све по слов не про јек те.
Ви ше кон та ка та ће уро ди ти пло -
дом. Ин ту и ци ја вам је из ра же на,
па је ис ко ри сти те. Мо гу ће је по -
знан ство са осо бом из ино стран -
ства. Про блем са жу чи.

Пла но ви и по сло ви ко је сте ма ло
за по ста ви ли по но во ће би ти ак ту -
ел ни. Ста ра по слов на по знан ства
ће вам до не ти по зи тив не по ма ке.
Бла га на пе тост у ве зи је са мо ма -
ње ис ку ше ње. Не сум њај те у
искре ност парт не ро вих осе ћа ња.
Ди је та!

На ла зи те се у фа зи са мо де струк -
ци је, ма да је си ту а ци ја бо ља не го
што вам се чи ни. У из гле ду је до -
бар по сао, па га не мој те про пу сти -
ти са мо за то што вам се не сви ђа -
ју са рад ни ци. Кри ти ке парт не ра су
до бро на мер не, при хва ти те их.
Про бле ми са сто ма ком.

Пе ри од пред ва ма је по во љан за
раш чи шћа ва ње на го ми ла них оба -
ве за. Ни ка ко не мој те раз ми шља ти
о узи ма њу кре ди та, јер мо гу на -
ста ти не пла ни ра ни про бле ми.
Пре ви ше сте на пе ти, а због то га
нај ви ше тр пи парт нер. Тре ба да се
до бро од мо ри те.

Ја ко је бит но да не по ста не те ле -
тар гич ни и не за ин те ре со ва ни за
до га ђа ња око се бе. На ја вљу ју
вам се ве ли ке про ме не у по слу.
По тру ди те се да их спрем но до че -
ка те. Ма ло ће вас по ре ме ти ти
љу бав ни или чак здрав стве ни
про бле ми.

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)

Про бле ми су са став ни део жи во та,
али бу ди те упо р ни, јер је по ред вас
осо ба ко ја вас ис пу ња ва. На о ру жај -
те се стр пље њем. Ни је по во љан
тре ну так за ра ди кал не по слов не
про ме не, али ако ис кр сне мо гућ -
ност но вог по сла, до бро се ин фор -
ми ши те пре но што до не се те од лу ку.

Сум ње ко је вас мо ре у по гле ду ва -
ше по слов не по зи ци је де ли мич но
су оправ да не. По треб но је да се
кон цен три ше те на до га ђа ња око
се бе и да усме ри те ене р ги ју у ре -
ша ва ње про бле ма. Не се ки рај те
се, по др шка парт не ра је не се бич на
и пот пу на. Умор.



ФОТО-РЕПОРТАЖА 29
Петак, 30. октобар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Већ не ко ли ко го ди на за ре дом
„Пан че вац” с по себ ном па жњом
пра ти нај ве ћу ма ни фе ста ци ју
ама тер ског спо р та код нас –
„Ду нав оси гу ра ње” Спорт ске
игре мла дих – на ње ном пу ту
до ср ца де це из чи та вог ре ги о -
на. Раз ло га за ова кву по др шку
има нај ма ње три: пр ви је тај
што је реч о при чи ка ква за -
слу жу је да се за њу чу је, дру ги
је тај што је ва жно да ин фор -
ма ци ја о Игра ма стиг не до што
ве ћег бро ја де це, јер је ве ли ка
ствар би ти део ове спорт ске
бај ке, а тре ћи, али не нај ма ње
ва жан, је сте тај што је пр ви
чо век Ига ра у Ср би ји (ка ко су
је јед ном уче сни ци на зва ли кад
су ми сли ли да ни ко не ће чу ти
– Бог Ига ра) за пра во де вој ка
из на шег ком ши лу ка – Пан -
чев ка Ива на Јо ва но вић. Овог
пу та „Пан че вац” је био у Са ра -
је ву на ве ли кој ме ђу на род ној
за вр шни ци Спорт ских ига ра
мла дих.

Они ко ји су о Игра ма чи та ли
или на њи ма уче ство ва ли ра -
ни јих го ди на си гур но ће се за -
пи та ти от куд са да ме ђу на род -
но фи на ле у Са ра је ву, ка да се
зна да се за вр шна ета па так -
ми че ња увек де ша ва ла у ав гу -
сту у Спли ту, ку да су и де ца из
Пан че ва од ла зи ла у ви ше на -
вра та. А ево и ре ше ња ениг ме:
ове го ди не је на пра вљен из у зе -
так за то што Спорт ске игре
мла дих у Бо сни и Хер це го ви -
ни ове го ди не про сла вља ју де -
сет го ди на по сто ја ња. По ре ђе -
ња ра ди, Игре у Хр ват ској по -
сто је већ 24 го ди не, а у Ср би ји
је ово сед ма се зо на.

Обе ле жа ва ње ве ли ког ју би -
ле ја би ло је раз лог да се фи на -
ли сти с др жав них пр вен ста ва
од 20. до 24. ок то бра оку пе на
ме ђу на род ној за вр шни ци баш
у гра ду где су пре тач но 36 го -
ди на одр жа не Зим ске олим -
пиј ске игре. Ка ква сим бо ли ка!
Спорт ске игре мла дих осми -
шље не су, на и ме, баш по узо ру
на олим пи ја ду, што зна чи да
је са да, не што ви ше од три и
по де це ни је ка сни је, Са ра је во

по но во оба сјао олим пиј ски
пламен, и то за хва љу ју ћи де ци
из Ср би је, Бо сне и Хер це го ви -
не и Хр ват ске.

Без Пан че ва ца овог пу та

До пла сма на на ме ђу на род ну
за вр шни цу Ига ра де ца из све
три др жа ве сти жу та ко што се

нај пре так ми че на град ским
тур ни ри ма у би ло ком од де -
сет спор то ва ко ји су у стан -
дард ној „се лек ци ји” Ига ра: ша -
ху, те ни су, ру ко ме ту, улич ној
ко шар ци, атле ти ци, од бој ци,
од бој ци на пе ску, сто ном те -
ни су, ма лом фуд ба лу и игри
„из ме ђу две ва тре”. Нај бо љи
по том иду на др жав но фи на -
ле. Оно се ра ни јих го ди на у
Ср би ји одр жа ва ло то ком ле та
на Ади Ци ган ли ји, али је овог
пу та, због епи де ми о ло шке си -
ту а ци је, ре а ли зо ва но у три сме -
не то ком сеп тем бра, у Бр зе ћу,
на об рон ци ма Ко па о ни ка (и то
је, ка жу уче сни ци, био пун по -
го дак!). Нај бо љи с др жав ног
пр вен ства би ли су про те кле не -
де ље у пре сто ни ци Бо сне и Хер -
це го ви не.

У де ле га ци ји Ср би је, ко ја је
бро ја ла око 270 чла но ва, овог
пу та ни је би ло так ми ча ра из
Пан че ва. Пан де ми ја је ути -
цала на то да град ско так ми -
че ње код нас не бу де одр жа -
но, а је ди на Пан чев ка ко ја се

такмичи ла у Бе о гра ду, ша хист -
ки ња Ања Рад ма но вић, у Бр -
зе ћу није ус пе ла да узме ме -
да љу и обез бе ди се би кар ту за
Са ра је во.

Ср би ја по бе ди ла

СИМ-ов ци су у лук су зном хо -
тел ском ком плек су на Или џи

бо ра ви ли од 20. до 24. ок то -
бра, ко ли ко је тра ја ла и ме ђу -
на род на за вр шни ца, а 21. и 22.
ок то бра одр жа на су фи нал на
так ми че ња у свих де сет СИМ

спор то ва. По ред то га што су на
спорт ским те ре ни ма по ка за ли
ве ли ки та ле нат, клин ци су, као
и сва ке го ди не, ужи ва ли и у
дру же њу и до бр ој за ба ви, од -
го вор но се при др жа ва ју ћи свих
ме ра за шти те од ко ро на ви ру -
са. На так ми че њи ма су на шу
зе мљу пред ста вља ла де ца из
Ни ша, При је по ља, Kраљева,
Kуршумлије, Срем ске Ми тро -
ви це, Kрагујевца, Чач ка,
Kрушевца, Но вог Са да,
Kикинде, Сур ду ли це, Бо си ле -
гра да, Бе о гра да, Алек син ца,
Шап ца, При бо ја, Обре нов ца,
Но ве Ва ро ши, Со ко ба ње, Ча је -
ти не и Че ла ре ва.

Ср би ја и те ка ко има раз ло -
га да се по но си, бу ду ћи да су
так ми ча ри из на ше зе мље у
укуп ном пла сма ну осво ји ли
убе дљи во нај ве ћи број ме да ља

– чак 37, и то 16 злат них, 11
сре бр них и 10 брон за них. 
СИМ-ов ци из Хр ват ске у сво ју
др жа ву су се вра ти ли са 24 ме -
да ље: шест злат них и по де вет
сре бр них и брон за них, а Бо -
сни и Хер це го ви ни је на овом
фи на лу при па ло 16 ме да ља:
че ти ри злат не и по шест сре -
бр них и брон за них.

Истин ско бла го

Ме ђу тим, за раз ли ку од прет -
ход них го ди на, Ор га ни за ци о -
ни од бор Спорт ских ига ра мла -
дих од лу чио је да овог пу та
сви СИМ-ов ци ко ји су уче ство -
ва ли на ме ђу на род ној за вр -
шни ци без об зи ра на пла сман
до би ју – злат не ме да ље. Ка ко
је, на све ча ној це ре мо ни ји за -
тва ра ња Ига ра, упри ли че ној
23. ок то бра, об ја снио Спли ћа -
нин Здрав ко Ма рић, пред сед -
ник Ор га ни за ци о ног од бо ра и
осни вач Спорт ских ига ра мла -
дих, сва де ца су нај сјај ни је од -
лич је за слу жи ла за хва љу ју ћи
сво јој упор но сти, вред ном ра -
ду, од го вор но сти и пре све га
љу ба ви пре ма Игра ма ко ја их
је мо ти ви са ла да ни ове го -
дине, ка да су усло ви за ор га -
ни за ци ју так ми че ња би ли
отежа ни због пан де ми је, не

оду ста ну од уче шћа у сво јој
оми ље ној ма ни фе ста ци ји и да
при том стиг ну све до нај ви -
шег ран га так ми че ња.

Из Бо сне и Хер це го ви не
СИМ-ов ци су по не ли са со бом
пра во бо гат ство: нај сјај ни ја
одлич ја, пре ле па ис ку ства и
успо ме не, као и ср ца пу на но -
вих при ја те ља. Ути сак ко ји је
ве ћи на уче сни ка по де ли ла по
по врат ку из Са ра је ва је сте да
се на Игра ма ове го ди не ви ше
не го ика да осе тио дух за јед ни -
штва, да је дру же ње у Са ра је ву
би ло при ли ка да СИМ по ро -
ди ца по ста не још број ни ја и
по ве за ни ја и да је, баш због
оте жа них окол но сти ко је су ове
го ди не пре ти ле да осу је те ре а -
ли за ци ју ве ћи не так ми че ња,
ова по бе да Ига ра сви ма нај -
сла ђа и нај дра жа.

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 су оба ве зни да сво јим бу ду ћим љу бим ци ма
пру же аде ква тан сме штај и не гу, у скла ду с про пи си ма.

Kангал
Муж јак ра се кан гал ски ов чар,
стар око три-че ти ри го ди не,
тра жи удо ми те ље. Тре нут но се
на ла зи у град ском при хва ти -
ли шту, у ко јем не стр пљи во че -
ка вла сни ка или не ког но вог
од го вор ног га зду.

Из у зе тан је чу вар и ве о ма
до бар по на ра ви, а при том је
очи шћен од па ра зи та и обе ле жен ми кро чи пом, па уко ли ко
се вла сник не ја ви, мо же да бу де удо мљен.

Све ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 352-148.

Бу би ца
Овај ма ле ни вр ти реп тра жи то -
пли дом пре не го што поч не зима.
На ла зи су у при вре ме ном сме -
шта ју, али то ни ка ко ни је ду го -
роч но ре ше ње.

Бу би ца је ве о ма је раз и гра на и
при вр же на. Уз гред, очи шће на је
од па ра зи та, здра ва је и по ла ко
али си гур но из ра ста у са вр ше ног
кућ ног љу бим ца.

Она сва ко ме мо же да улеп ша жи вот. По тре бан је са мо је -
дан по зив на те ле фон 061/175-96-92.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све ин фор ма ци је о овој ак ци ји мо гу се до би ти на 
имејл адре си ljubimci.pancevo@gmail.com.

    Уко ли ко не ко же ли да удо ми на пу ште ног пса или штене
(ра сно или ме шан ца), или је жи во ти њу из гу био, тре ба ло

би да по зо ве град ско при хва ти ли ште на 013/352-148.
     На овај на чин сва ко мо же да про на ђе вер ног при ја те ља

за цео жи вот!

ДЕЦА ИЗ СРБИЈЕ НА ВЕЛИКОМ МЕЂУНАРОДНОМ ТАКМИЧЕЊУ

ИГРЕ КО ЈЕ ОД ТРИ ЗА СТА ВЕ КРО ЈЕ ЈЕД НУ 
И НА ЊОЈ ПИ ШЕ – ЉУ БАВ

ИВА НА ЈО ВА НО ВИЋ: „ДИ ШЕ МО КАО ЈЕ ДАН”

О то ме шта је Игра ма у све

три зе мље да ло до дат ни ве -

тар у ле ђа ка ко би, упр кос

оте жа ним усло ви ма због

пан де ми је, ипак до пло ви ле

до ве ли ке ме ђу на род не за -

вр шни це, не што ви ше је ре -

кла Пан чев ка 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:

– СИМ је јед на ве ли ка фа -

ми ли ја ко ја ди ше као је дан.

За јед но смо де фи ни тив но ја -

чи и за хва љу ју ћи то ме смо и

ове го ди не у све три зе мље

ус пе ли да по ка -

же мо сна гу Ига -

ра. Спар тан ски

смо се при др жа -

ва ли свих епи де -

ми о ло шких ме ра,

де ца су би ла из у -

зет но од го вор на и

ус пе ли смо да на -

ше пла но ве и про -

гра ме ре а ли зу је -

мо без ијед ног

про бле ма. Иза

нас је јед на те -

шка, спе ци фич на

и зах тев на се зо -

на, али и под јед -

на ко ле па, с мно -

го сјај них ути са ка

и са без број осме -

ха на деч јим ли -

ци ма, што је на ма

за пра во и нај бит -

ни је. По но сна сам

на де цу из Ср би је

бу ду ћи да смо у

Са ра је ву осво ји ли нај ве ћи

број злат них ме да ља. Ис ко -

ри сти ла бих при ли ку да за -

хва лим и да че сти там свим

СИМ-ов ци ма ко ји су уче -

ство ва ли на Игра ма у Ср би -

ји, као и свим ро ди те љи ма,

ко ор ди на то ри ма, тре не ри -

ма, свим пред став ни ци ма

ло кал не са мо у пра ве и пре

све га пу лу на ших спон зо ра с

ком па ни јом „Ду нав оси гу ра -

ње” на че лу. Сви за јед но ус -

пе ли смо да на пра ви мо пра -

ви спек такл – ис та кла је

Ива на Јо ва но вић.

ЛИЧ НА КАР ТА ИГА РА

Спорт ске игре мла дих су

нај ве ћа ма ни фе ста ци ја

ама тер ског спо р та у Евро -

пи, чи ји је основ ни циљ

про мо ци ја здра вог на чи на

жи во та и при ја тељ ства.

Уче сни ци на Игра ма су де -

ца основ но школ ског уз ра -

ста с те ри то ри је Ре пу бли ке

Ср би је, Ре пу бли ке Хр ват -

ске и Бо сне и Хер це го ви -

не, ко ја не мо ра ју би ти ак -

тив ни спор ти сти, већ са мо

љу би те љи дру же ња и

здра вог на чи на жи во та.

Од осни ва ња до да нас

на Спорт ским игра ма мла -

дих би ло је око два ми ли о -

на уче сни ка. Са мо у Ср би ји

у ово го ди шњој се зо ни би ло

их је пре ко 72.000.

„Панчевац” 
у Сарајеву

Пише
Драгана Кожан



Та миш рав но пра ван 
с фа во ри том

Сле ди го сто ва ње 
у Ужи цу

Иа ко су га љу би те љи спо р та у
на шем гра ду при жељ ки ва ли,
из не на ђе ње се у пе том ко лу Ко -
шар ка шке ли ге Ср би је ипак ни -
је до го ди ло. Би ла је то сјај на
утак ми ца у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту, Та миш је пру жио
из ван ре дан от пор АБА 2 ли га -
шу из Зе му на, али ни је имао
сре ће да из овог ду е ла иза ђе
као по бед ник: Та ми ш–Мла дост
85:91, по че твр ти на ма 18:17,
21:26, 24:23 и 22:25.

Го сти су од са мог ста р та по -
ку ша ва ли да на мет ну агре сив -
ну од бра ну, али ко шар ка ши Та -
ми ша су у пр вој че твр ти ни успе -
ва ли да про би ју пре синг. У дру -
гом де лу утак ми це Мла дост је
за и гра ла још чвр шће и агре -
сив ни је, де ло ва ла је вр ло си -
гур но у кон тра на па ди ма, па је
на од мор оти шла са че ти ри по -
е на „ви шка”.

Зо ран Кр ста но вић, ис ку сни
ко шар каш Та ми ша, по вео је
сво је дру го ве по сле од мо ра у
но ви ју риш на фа во ри зо ва ног
ри ва ла. Мом ци тре не ра Бо ја -
на Јови чи ћа успе ва ли су да па -
ри ра ју, да сма ње ре зул тат ски
за о ста так и вра те на ду да мо гу
доћи до по бе де.

По чет ком че твр те че твр ти не
до ма ћи тим је из гу био не ко ли -
ко лоп ти, али за хва љу ју ћи

поени ма Ива на Сми ља ни ћа и
Бре ви на Приц ла Та миш је одр -
жа вао при кљу чак. На да у успех
ни је се га си ла... Ипак, стран ци
из зе мун ске еки пе у фи ни шу
утак ми це по ка за ли су да су
истин ска по ја ча ња.

– Не би би ло не за слу же но
ни да смо ми до би ли. Наш
струч ни штаб је од лич но при -
пре мио ову утак ми цу. Би ла је
то пра ва му шка бор ба, у ко јој
су мом ци из обе еки пе да ва ли
све за по бе ду. Пре су ди ло је не -
ко ли ко на ших на ив них гре ша -
ка. Дра го ми је да смо уви де ли
да мо же мо да се но си мо и с
нај ја чим еки па ма у ли ги, што
ће нам сва ка ко ко ри сти ти пред

те шко го сто ва ње у Ужи цу –
рекао је Зо ран Кр ста но вић.

По ред Кр ста но ви ћа, ко ји је
с 30 по е на био и нај е фи ка сни -
ји, у ре до ви ма еки пе из на шег
гра да ис та кли су се и Иван
Сми ља нић (19), Ни ко ла Ву јо -
вић (14) и Бре вин Прицл, са
12 по е на.

– Мла дост је озби љан клуб.
Ње го ви игра чи су си гур но нај -
спрем ни ји у ли ги. Има ли смо
де вет на ест из гу бље них лоп ти,
про тив ни ку смо по кло ни ли бар
два де се так по е на. Раз ли ка у ква -
ли те ту је очи глед на, али и по -
ред све га не мам шта да за ме -
рим мо јим игра чи ма. Би ла је
то до бра утак ми ца и мом ци не

сно се кри ви цу за по раз. Жао
ми је што су они нај мла ђи игра -
ли с нај ма ње енер ги је. Али шта
је – ту је, мо ра мо да им по мог -
не мо да схва те ка ква се ко шар -
ка да нас игра. Не тра жим ни -
ка ква оправ да ња, али и пред
ову утак ми цу има ли смо про -
блем са ор га ни за ци јом тре нин -
га због по вре да игра ча. На дам
се да ће се си ту а ци ја по бољ ша -
ти и да ће мо већ у на ред ном
ме чу би ти још бо љи – ис та као
је на кон фе рен ци ји за но ви на -
ре по сле утак ми це пр ви стра -
тег на шег ти ма Бо јан Јо ви чић.

Сле де ћег ви кен да Та ми шу
пред сто ји пут у Ужи це и ду ел с
до ма ћом Сло бо дом.

СПОРТ
Петак, 30. октобар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ИЗ НЕ НА ЂЕ ЊЕ ЗА МА ЛО ИЗ О СТА ЛО

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МЕ ЖЕ

„БОР ЦИ” СЕ ДО БРО БО РИ ЛИ...
Че твр то ко ло Су пер ли ге Ср би -
је за ру ко ме та ше до не ло је и
пр ви по раз пан че вач ког Ди на -
ма. Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Аким Ком не нић про шлог
ви кен да су у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту из гу би ли од бе о град -
ског Пар ти за на са 25:31 (10:18).

Био је то су срет ко ји ће се
пам ти ти по чи ње ни ци да одав -
но не ко ни је над и грао Ди на мо
на свом те ре ну као што су то у
су бо ту, 24. ок то бра, учи ни ли
„цр но-бе ли”. Мом ци тре не ра Не -
на да Ма ка си ћа кон тро ли са ли су
и игру и ре зул тат од са мог по -
чет ка утак ми це, па до ма ћи ну
ни јед ног тре нут ка ни су оста ви -
ли ни про мил шан се да мо же
из бо ри ти по вољ ни ји ре зул тат.

Глав ну уло гу је од и грао сјај -
ни гол ман Пар ти за на Ан дреј
Тр на вац, ко ји се ис та као с пет -
на ест бра ву ро зних од бра на.

– Че сти там Пар ти за ну на убе -
дљи вој и за слу же ној по бе ди.
На те ре ну је по сто јао са мо је -
дан тим – онај из Бе о гра да. Ми
се ни смо ни шта пи та ли. По раз
је мој и ту не ма мно го фи ло зо -
фи је. Оче ку је нас ана ли за ове
утак ми це и ве ли ки рад. Уко -
ли ко бу де мо ус пе ли да из ву че -
мо по у ке из овог су сре та, то ће
би ти до бро, јер нам пред сто ји
те жак меч у Ле сков цу про тив
из у зет но до бре еки пе Ду бо чице

– ис та као је на кон фе рен ци ји
за но ви на ре тре нер Ди на ма
Аким Ком не нић.

Нај е фи ка сни ји у ре до ви ма
до ма ћег ти ма би ли су Мла ден
Шо тић, са де вет, и Ра до ван
Осто јић, са шест по го да ка.

За раз ли ку од ру ко ме та ша,
игра чи це ЖРК Пан че ва још јед -
ном су об ра до ва ле сво је сим па -
ти зе ре. Де вој ке ко је пред во ди
тре нер Мар ко Кр стић про шлог
ви кен да су од ра ди ле и тре ћу
утак ми цу у Су пер Б ли ги и оства -
ри ле тре ћу по бе ду: Ју ни ор –
ЖРК Пан че во 20:33 (8:18).

Ко на чан ис ход до вољ но гово -
ри о од но су сна га у ме чу ко ји

је од и гран у глав ном гра ду.
Предво ђе не сјај ном Ва лен ти -
ном Бо жи но вић, Пан чев ке су
већ у сед мом ми ну ту по ве ле са
6:1 и до кра ја су сре та сво ју
пред ност, па ни по бе ду, ни су
до во ди ле у питање.

– Све је би ло су пер. Де вој ке
су има ле од ли чан при ступ утак -
ми ци, а шан су су до би ле и на -
ше мла ђе игра чи це, и ис ко ри -
сти ле је. По сти гле су и го ло ве
и по ла ко ста са ва ју кроз ова кве
утак ми це – ре као је у те ле фон -
ском раз го во ру тре нер ЖРК-а
Пан че во Мар ко Кр стић.

Тим из на шег гра да играо је
у са ста ву: Ми ли ца Илић,

Анаста си ја Гр гов ски (три го ла),
Бо ја на Ба ла бан, Ти ја на Си мић
(шест), Те о до ра Ста но је вић, Ма -
ри ја Ми трић (че ти ри), Ана ста -
зи ја Јам бру шић (че ти ри), Да -
рин ка Пе тро ни је вић (три), Ди -
ја на Ба ла бан, Ти ја на Си ма то -
вић (пет), Иво на Пе шић, Алек -
сан дра Ва сић и Ва лен ти на Бо -
жи но вић (осам го ло ва).

По ред Мар ка, де вој ке су с
клу пе има ле сна жну по др шку
и сво је до ско ра шње са и гра чи -
це, ди рек тор ке клу ба Све тла не
Ни чев ски.

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ДЕ ВОЈ КЕ КАО КА ЗНЕ НА ЕКС ПЕ ДИ ЦИ ЈА

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У ДИ ЗА ЊУ ТЕ ГО ВА

ЗЛА ТО – ПО СЛЕ ЧЕ ТИ РИ ДЕ ЦЕ НИ ЈЕ
У спорт ској ха ли у Ба чу 24.
ок то бра одр жа ни су По је ди -
нач но пр вен ство Ср би је за се -
ни о ре, сту ден те и ве те ра не,
„Га ла куп” Ср би је и фи на ле
Екип ног пр вен ства Ср би је у
олим пиј ском ди за њу те го ва.
На овом пре сти жном так ми -
че њу КДТ Ди на мо су пред -
ста вља ли Ми лош Обре но вић
и Урош Да шић.

Ми лош је као де би тант на -
сту пио у ка те го ри ји до 96 кг,
а так ми чио се у кон ку рен ци -
ји сту де на та и се ни о ра. С по -
диг ну тих 207 кг (тр зај 95 кг /
из ба чај 112 кг) у сту дент ској
кон ку рен ци ји осво јио је злат -
ну ме да љу, док је у гру пи се -
ни о ра био тре ћи и у би а тло -
ну и у ди сци пли ни тр зај.

Урош се над ме тао у ка те -
го ри ји се ни о ра до 89 кг и

оства рио фан та сти чан ре зул -
тат. Убе дљи во је три јум фо -
вао, са укуп но по диг ну том ки -
ла жом на би а тло ну од 260 кг
(тр зај 120 кг / из ба чај 140 кг),
при че му је осво јио три злат -
не ме да ље (тр зај, из ба чај и
би а тлон).

– Ово је ве ли ки успех за
наш клуб. Ско ро 40 го ди на
ни ко ни је упео да се до мог не

с е  н и  о р  с к е
злат не др -
жав не ме да -
ље у олим пиј -
ском ди за њу
те го ва. То је
по шло за ру -
ком так ми ча -
ру Ди на ма
Уро шу Да ши -
ћу. За до вољ -
ни смо и
успе хом Ми -
ло ша Обре -
но ви ћа, ко ме
је ово де би -
тант ски на -
ступ у ди за њу
те го ва. За хва -
љу јем овом
п р и  л и  к о м
љу ди ма ко ји
су да ли зна -
ча јан до при -
нос на шем
успе ху: еки пи

Тре нинг цен тра „Гво жђар”,
Цен тру за функ ци о нал ни фит -
нес „Макс бокс”, као и про -
фе со ру Гли го ру Шкр па ну на
ука за ним ре ха би ли та ци о ним
трет ма ни ма у про це су опо -
рав ка на ших так ми ча ра –
рекао је пред сед ник КДТ-а
Ди на мо Фи лип Вла јић.

Сле де ћег ви кен да на про -
гра му је так ми че ње под на -
зи вом „Тро феј Бе о гра да”.

Про шлог ви кен да су од и гра -
не утак ми це сед мог ко ла Су -
пер ли ге за од бој ка ше, у ко ме
је еки па стар че вач ког Бор ца
пре тр пе ла и ше сти по раз у
шам пи о на ту. Тим ко ји пред -
во де тре не ри Ду шан Јо вић и
Во ји слав Па вло вић у Кра гу -
јев цу је од ме рио сна ге с до -
ма ћим Рад нич ким, од ког је
из гу био с 3:1, по се то ви ма
24:26, 25:23, 25:22 и 25:21.

Ко на чан ис ход до вољ но ка -
зу је о од бој ка шкој дра ми ко ја
се од ви ја ла на те ре ну дво ра не
„Је зе ро”. Осо ко ље ни по бе дом
над Мла дим рад ни ком, од бој -
ка ши Бор ца су на ово го сто ва -
ње от пу то ва ли с мно го оп ти -
ми зма. И за и ста су сви до јед -
ног же ле ли да на чи не но ви
под виг. Би ли су та ко бли зу...
Не би би ло не за слу же но да су
се на ши „бор ци” из Кра гу јев -
ца вра ти ли уз диг ну тих ру ку.

Во ди ла се же сто ка бор ба на
пар ке ту, пр шта ло је на све
стра не, а ко ли ко је не из ве -
сно сти би ло у овој утак ми ци,
по ка зу је и сам ре зул тат – го -
то во сва ки сет од и гран је „на
раз ли ку”. Био је то ду ел пот -

пу но из јед на че них ри ва ла иа -
ко Рад нич ки за у зи ма ви со ко
тре ће ме сто на пр вен стве ној
та бе ли, иза во де ће Риб ни це и
дру го пла си ра не Вој во ди не.

Би ло ка ко би ло, меч у Кра -
гу јев цу је већ ар хи ви ран, а
од бој ка ши Бор ца и њи хо ви
тре не ри окре ћу се но вом, мо -
жда и нај ве ћем иза зо ву до са -
да. Иду ћег ви кен да го сту ју у
Но вом Па за ру до ма ћем исто -

и ме ном ти му и глав ном ри -
ва лу у бор би за оп ста нак у
дру штву нај бо љих. Уко ли ко
се с тог го сто ва ња вра те као
по бед ни ци, „бор ци” би ве ли -
ки део по сла окон ча ли већ у
пр вој по ло ви ни се зо не....

Де вој ке Од бој ке 013 ко је се
над ме ћу у Дру гој ли ги гру па
„Се вер” про шлог ви кен да су
пре тр пе ле пр ви по раз у пр -
вен ству. У дво ра ни у Пе тро ва -
ра ди ну са вла дао их је Штранд
во леј с 3:1, по се то ви ма 23:25,
25:26, 25:23 и 25:15.

По сле два го сто ва ња Је ле -
на Пе тр ов и ње не дру га ри це
на ред ног ви кен да игра ју на
свом те ре ну. У Пан че во сти -
же ли дер из Фу то га.

НАД МЕ ТА ЊЕ МЛА ДИХ КА РА ТИ СТА

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ СУ ПЕР БОР ЦИ
Кра гу је вац је про шлог ви кен -
да био цен тар срп ског ка ра теа.
У том гра ду је одр жан тур нир

„Тро феј Ср би је” за мла ђе се -
ни о ре, као и др жав но пр вен -
ство за ка де те и ју ни о ре. На ши

су гра ђа ни су, већ по
оби ча ју, би ли ве о ма
успе шни.

Ка ра те клуб Ди на мо
је сво ју ри зни цу тро фе -
ја обога тио са још че -
ти ри од лич ја.

Злат ну ме да љу је
осво јио мла ђи се ни ор
Ни ко ла Ива но вић у ка -
те го ри ји до 75 кг, а сре -
бром се оки тио Дар ко
Спа сков ски у гру пи бо -
ра ца до 60 кг. Брон за -

на од лич ја су за -
ра ди ли мла ђи се -
ни ор Урош Пе тро -
вач ки у ка те го ри -
ји до 67 кг и ју ни -
ор Алек сан дар
Зде шић у ка та ма.
Од лич но су се бо -
ри ли и: На та ша
Пап Мар ко вић,
Та ра Ђур ђе вић, Ма ја Жу нић и
Лу ка Сте па нов.

За па же ни су би ли и чла но ви
КК-а Мла дост из на шег гра да.

Нај сјај ни је од лич је осво ји ла
је ка дет ки ња Са ра Жу нић у гру -
пи де вој чи ца пре ко 54 кг. Тим

ју ни ор ки ко ји су чи ни ле Ана -
ста си ја и Ан ђе ли на Ја ре дић, Са -
шка Те сла и Ми ља на Ро ма нов
за слу жио је брон за но од лич је.
Бо је КК-а Мла дост бра ни ле су
и: Ка та ри на Пе тро вић, Ла ра Пе -
че ни ца и Је ле на Ки џин.



Утак ми ца ма два на е стог ко ла
про те клог ви кен да је на ста вље -
на пр вен стве на тр ка за бо до ве
у фуд бал ској Пр вој ли ги Ср би -
је. По пу лар на пан че вач ка „ди -
зел ка” на про гра му је има ла
пут у Кра ље во и ду ел с та ко ђе
но вај ли јом у ви со ком фуд бал -
ском дру штву на ше зе мље.

Мом ци тре не ра Го ра на Мр -
ђе зна ли су да их у гра ду на
Ибру оче ку је те жак по сао, али
ипак ни су под ле гли при ти ску.
Игра ли су хра бро и у свој град
се вра ти ли с ве ли ким бо дом:
Сло га –Же ле зни чар 1:1 (0:0).

Бод из Кра ље ва – као ку ћа

Би ла је то вр ло твр да, пра ва
пр вен стве на утак ми ца, у ко јој
су оба ри ва ла же ле ла три јумф.
Кра љев ча ни су се на да ли да ће
ис ко ри сти ти пред ност до ма ћег
те ре на, па и „до ма ћин ско” су -
ђе ње де ли ла ца прав де, али та -
ко ни су ми сли ли и Да ни ло Ко -
ва че вић и ње го ви са и гра чи.

„Ро вов ска бит ка” из пр вог по -
лу вре ме на на ста ви ла се и после

од мо ра. Ипак, Сло га је пр ва до -
шла до мре же еки пе из на шег
гра да, па је у 49. ми ну ту на се -
ма фо ру пи са ло 1:0. Вођ ство до -
ма ћи на ни је по ре ме ти ло ри там
„ди зел ке”. По ла ко се сте зао
обруч око гол ма на Кра љев ча -
на... У 70. ми ну ту тре нер Мр ђа
је у игру по слао Лу ку Сто ја но -
ви ћа, а бр зо но ги фуд ба лер је
са мо 180 се кун ди ка сни је ма -
ти рао гол ма на Сло ге и та ко по -
ста вио ко на чан ре зул тат – 1:1.

Же ле зни чар је у Кра ље ву
играо у са ста ву: Лу чић, Јан ку -
лов (Ста ни ми ро вић), Плав шић,
Јо вић, Мар ко вић, Ко ва че вић
(Ста нић), Зо ри ца (Сто ја но вић),
Су ра ка (Сте ва но вић), Јо ва но -
вић (Ми тро вић) и Са ва но вић.

Ка да се има у ви ду ко ли ко је
Пр ва ли га Ср би је ове се зо не из -
јед на че на и да сва ко мо же сва -
ко га да до би је, бод осво јен у го -
сти ма увек је ве ли ки као ку ћа.
Ипак, да би успех из Кра ље ва
био ва ло ри зо ван, Же ле зни чар
у на ред ном ко лу, на свом те ре -
ну, мо ра да са вла да Рад нич ки

из Срем ске Ми тро ви це. Те шко
је ка да се игра под при ти ском,
али фуд ба ле ри Же ле зни ча ра
су већ не бро је но пу та до са да
по ка за ли да су нај бо љи ка да је
то нај по треб ни је. Меч про тив
Рад нич ког на про гра му је у не -
де љу, 1. но вем бра. По чи ње у
13.30, али ће би ти од и гран без
при су ства пу блике.

Ју жно ба нат ски дер би
„брзом во зу”

Дер би че тр на е стог ко ла Срп ске
ли ге гру па „Вој во ди на” од и гран
је у не де љу, 25. ок то бра, у Са -
ку ла ма. По сле де ве де сет ми ну -
та ду ел ју жно ба нат ских тре ће -
ли га ша при пао је го сти ма: Бо -
рац – Ди на мо 1945 0:1 (0:0).

Тре нер пан че вач ког „бр зог
во за” Жар ко То до ро вић по ве -
ре ње за овај меч по кло нио је
сле де ћем са ста ву: Ан ђић, Јан -
ко вић (Ра до са вље вић), Ани чић,
Кр мар, Ах чин, Ан дрић (Пе ште -
рац), Ма ти је вић, Бо дло вић (Цр -
но мар ко вић), Кр стић, Осман и
Ста ној ко вић.

Го сти су од по чет ка су сре та
би ли тим ко ји до ми ни ра и ства -
ра при ли ке. Пан чев ци су има ли
те рен ску ини ци ја ти ву, док је до -
ма ћи тим по ку ша вао да за пре -
ти удар ци ма с дис тан це. Као
што су по кло ни ци нај ва жни је
спо ред не ства ри на све ту у ју -
жном Ба на ту и оче ки ва ли, води -
ла се ве ли ка бит ка за сва ку лоп -
ту, за сва ко пар че те ре на, за сва -
ку ство ре ну при ли ку. Момци из
оба ти ма жар ко су же ле ли три -
јумф, а у овом ду е лу фудбал ска
сре ћа и спрет ност би ле су на
стра ни пан че вач ког „бр зог воза”.

Чо век од лу ке био је Фи лип
Пе ште рац, ко ји је, са мо што је
ушао у игру, у 53. ми ну ту са -
вла дао гол ма на Бор ца Вељ ка
Пе тро ви ћа и та ко по сти гао по -
го дак ко ји је ње го вом ти му до -
нео три ве ли ка бо да.

У су бо ту, 31. ок то бра, Ди на -
мо 1945 на Град ском ста ди о ну
у Пан че ву до че ку је Пр ви мај
из Ру ме. Овај су срет по чи ње у
14 са ти, а би ће од и гран без
при су ства пу бли ке.

СПОРТ
Петак, 30. октобар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА
Н. Пазар: Н. ПАЗАР – БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ФУТОГ

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Лесковац: ДУБОЧИЦА 54 – ДИНАМО

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ПЕТРОВАРАДИН
субота, 19.30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА – Ц. ЗВЕЗДА
Долово: ДОЛОВО – Б. КАРЛОВАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Ј. Томић: РАДНИЧКИ – ОРК ПАНЧЕВО

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Ужице: СЛОБОДА–ТАМИШ

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЖЕЛЕЗНИЧАР

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (СМ)
недеља, 13.30

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ПРВИ МАЈ
субота, 14 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. Карађорђево: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ
Ковин: РАДНИЧКИ–БОРАЦ

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БАНАТ
Иваново: СТРЕЛА–СЛОГА
Падина: ДОЛИНА – С. ТАМИШ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Сефкерин: ТЕМПО–ГЛОГОЊ
Идвор: ПОБЕДА–МУНДИЈАЛ
Качарево: ЈЕДИНСТВО – ОМЛАДИНАЦ 1927

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
Крагујевац: РАДНИЧКИ–БОРАЦ 3:1

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Петроварадин: ШТРАНД ВОЛЕЈ – ОДБОЈКА 013 3:1

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН 25:31

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Београд: ЈУНИОР – ЖРК ПАНЧЕВО 20:33

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Ј. Томић: ХЕРЦЕГОВИНА–ЈАБУКА 34:24
Гајдобра: ХЕРЦЕГОВАЦ–ДОЛОВО 36:29

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – БУДУЋНОСТ 25:25

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–МЛАДОСТ 85:91

ПРВА СРПСКА ЛИГА
С. Пазова: С. ПАЗОВА – ДИНАМО 99:73

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Краљево: СЛОГА–ЖЕЛЕЗНИЧАР 1:1

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Сакуле: БОРАЦ – ДИНАМО 1945 0:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–СЛОГА 2:1
Старчево: БОРАЦ–НАФТАГАС 2:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Алибунар: БУДУЋНОСТ–ЈУГОСЛАВИЈА 3:0
С. Тамиш: С. ТАМИШ – СТРЕЛА 1:3
Б. Н. Село: СЛОГА – РАДНИЧКИ (Б) 0:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Панчево: МУНДИЈАЛ – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ 2:7

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ПРОЛЕТЕР 0:2
Баваниште: БСК–МЛАДОСТ 4:1

Мак си ма лан учи нак
на ших ша хи ста

По клон клу бу за
стоти ро ђен дан

У го ди ни ве ли ког ју би ле ја, ка -
да обе ле жа ва век не пре кид ног
и успе шног ра да, Шах клуб „Све -
то зар Гли го рић Гли га” из на -
шег гра да у так ми чар ском де лу
сво јих ак тив но сти по сти гао је
до са да не за бе ле же не и исто -
риј ски нај зна чај ни је ре зул та те.

Бо ре ћи се у Пр вој ли ги Вој -
во ди не, где пр вак по ста је члан
нај ви шег ран га так ми че ња у на -
шој зе мљи – Пр ве ли ге Ср би је,
нај бо љи „Гли ги ни” се ни о ри су у
осмо днев ном, ве о ма на пор ном
над ме та њу у Бач кој Па лан ци,
оства ри ли по стиг ну ће ко је ни је
за бе ле же но од фор ми ра ња Ша -
хов ског са ве за Вој во ди не 1948.
го ди не, од ка да се и во де пи са -
ни из ве шта ји с так ми че ња.

На вр ло ја ком тур ни ру над -
ме та ло се два на ест се ни ор ских
еки па Вој во ди не, а игра ло се
по Бер ге ро вом си сте му, сва ки
тим про тив сва ког.

ШК „Све то зар Гли го рић Гли -
га” из Пан че ва, са се дам по е на
пред но сти два ко ла пре за вр -
шет ка тур ни ра, осво јио је пр во
ме сто и пла сман у нај ви ши
ранг так ми че ња, Пр ву ли гу Ср -
би је. Ипак, ни та да на ши ша -
хи сти ни су ста ли. На ста ви ли
су да игра ју мо ти ви са но до кра -
ја, па су у 11 ме че ва по сти гли
исто то ли ко по бе да. Осво ји ли
су мак си мал на 33 по е на, чак
де вет ви ше од пр вог пра ти о ца,
што је та ко ђе пре се дан у Пр вој
ли ги Вој во ди не.

Овај ре зул тат је још вред ни -
ји ка да се зна да је због ма те -
ри јал них те шко ћа оства рен са -
мо са основ ним са ста вом, без
ре зер ви и без би ло ка квих из -
ме на у ти му. То зна чи да су
на шим ша хи сти ма три так ми -
чар ска да на са др жа ла пре ко
де сет са ти игра ња ве о ма на -
пор них пар ти ја, без за ме на или
би ло ка кве по мо ћи. И, при то -
ме, од њих шест из је да на ест
пар ти ја пе то ри ца има ју осам
до де вет по е на, што су ве ле -
мај стор ски ре зул та ти.

Шам пи он ски тим ШК-а „Све -
то зар Гли го рић Гли га” чи не:
ве ле мај стор Да ли бор Сто ја но -
вић, ин тер на ци о нал ни мај стор
Ми лош Стан ко вић, ин тер -
нацио нал ни мај стор Ла зар

Несторо вић, ФИ ДЕ мај стор
Сло бо дан Му ни жа ба, ин тер на -
ци о нал ни мај стор Де јан Не сто -
ро вић и мај стор ски кан ди дат
Мар ко Ми ла но вић.

– Кру на на шег успе ха, по
ми шље њу свих уче сни ка так -
ми че ња, су ди ја и гле да ла ца,
је сте бли ста ви учи нак на шег
мла дог Мар ка Ми ла но ви ћа,
ви ше стру ког ка дет ског пр ва -
ка Ср би је у свим ша хов ским
ди сци пли на ма, ко ји је са сво -
јих два на ест го ди на и је дан од
нај мла ђих так ми ча ра од на -
стан ка Пр ве ли ге Вој ви ди не.
За свој клуб и град Мар ко је
на овом из у зет но те шком так -
ми че њу осво јио пу них осам
по е на и по ве ћао свој ио на ко
ви сок реј тинг за још не ве ро -

ват них 114 реј тинг-по е на. Тре -
ба на по ме ну ти и да је дру ги
тим на шег клу ба, под име ном
„Све то зар Гли го рић Гли га 2”,
са мо не ко ли ко да на пре ве ли -
ког три јум фа пр ве еки пе, та -
ко ђе оства рио свој нај ве ћи
успех до са да и пр ви пут се
пла си рао у ви ши ранг так ми -
че ња, у Дру гу ли гу Вој во ди не
– ре као је Ми ла дин Ми тро -
вић, пред сед ник ШК-а „Све -
то зар Гли го рић Гли га” и је дан
од оних ко ји су нај за слу жни ји
за овај ве ли чан стве ни успех.

Вр хун ским ре зул та ти ма обе -
ју се ни ор ских еки па упот пу ње -
но је обе ле жа ва ње ве ли ког ју -
би ле ја, сто го ди шњи це по сто ја -
ња и ра да клу ба.

Сва ка част!

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

УСПЕ ШАН ФУД БАЛ СКИ ВИ КЕНД

Ба нат ски би ко ви су про шлог
ви кен да у не из ве сној утак ми -
ци до шли до но ве поб де у Пр -
вој ли ги Ср би је у аме рич ком
фуд ба лу. Они су на те ре ну код
Ха ле спор то ва на Стре ли шту
са вла да ли Цр не стр шље но ве из
Ја го ди не с 58:55.

Игра ло се по ен за по е ном
све до ре зул та та 22:26, ка да је
на пад „би ко ва” ухва тио за лет
и по сти гао три тач да у на, а сјај -
на од бра на два пу та оства ри ла
по е не из од бра не. Кво тер бек
„би ко ва” Мла ден Зла тић је чак
шест пу та про на ла зио хва та че
у енд зо ни. Ко нач них 58:55 по -
ста вио је дру ги кво тер бек „би -
ко ва” Ла зар Спо рин, ка да је
ком пле ти рао до да ва ње у енд -

зо ни ка ис ку сном хва та чу Ма -
ри ју Лу го њи.

Три тач да у на је ухва тио иску -
сни ре пре зен та ти вац Ср би је
Ми лан Ни ко лић, два пу та је

по ен ти рао Бра -
ти слав Бо шњак,
а по јед ном су
се енд зо не до -
мо гли Ма рио
Лу го ња и Бо јан
Не шић. На овој
утак миц се
иста кла и од -
бра на „би ко ва”,
ко ја је у нај бит -
ни јим тре ну ци -
ма спре чи ла
Јаго дин це да
по стиг ну по е не,

а уз то је и по ен ти ра ла два пу -
та, ин тер сеп ци ја ма Бра ти сла -
ва Бо шња ка и Ма ри ја Лу го ње.

У по след њем ко лу ли га шког
де ла Ба нат ски би ко ви ће на -

ред ног ви кен да го сто ва ти у Но -
вом Са ду.

Стар то ва ла је и жен ска ли га
у аме рич ком фуд ба лу. У су бо ту,
24. ок то бра, на те ре ну код Ха ле
спор то ва у Пан че ву де вој ке из
клу ба Пан терс од и гра ле су пр -
ви тур нир у гру пи „Се вер”, про -
тив еки па из Ки кин де и Ин ђи је.

Де вој ке из на шег гра да из гу -
би ле су у обе утак ми це са по
јед ним тач да у ном раз ли ке. Тим
су чи ни ле: Ма ри ја Пе рић, Је -
ле на Ва мо вић, Ан ђе ла Мар ко -
вић, Ка та ри на Пу тић, Ма ри ја
Ран ко вић, Ти ја на То до ро вић и
Алек сан дра До ма но вић.

Пан чев ке сле де ћи тур нир
игра ју у су бо ту, 31. ок то бра, у
Ки кин ди.

НАД МЕ ТА ЊЕ У АМЕ РИЧ КОМ ФУД БА ЛУ

„БИ КО ВИ” НАД ВИ СИ ЛИ ЈА ГО ДИН ЦЕ

Стране припремио

Александар
Живковић
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лд3

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

СТРА ХИ ЊА 
ШАМ ПИ ОН

Про шлог ви кен да у Ра ко ви ци
је одр жа но Пр вен ство Ср би је у
бок су за мла ђе ка те го ри је, а
БК Про фе си о на лац из на шег
гра да до био је још јед ног шам -
пи о на др жа ве.

У гру пи пи о ни ра, у ка те го -
ри ји до 43 кг, сјај ни Стра хи ња
Са мар џић оки тио се нај сјај ни -
јим од лич јем, јер је меч про -
тив свог ри ва ла до био пре ки -
дом у дру гој рун ди.

По ред шам пи он ске ти ту ле,
Стра хи ња Са мар џић је за слу -
жио и при зна ње на ме ње но
најбо љем тех ни ча ру у сво јој
кон ку рен ци ји.

СА ЊА ОПЕТ 
НАЈ БР ЖА

Фи на ле Крос ли ге „Фра ња
Миха лић” одр жа но је про шлог
ви кен да у Бе о гра ду. Чла ни ца
АК-а Та миш Са ња Ма рић још
јед ном је би ла не по бе ди ва.

Она се над ме та ла у гру пи
девој чи ца до 16 го ди на на
дистан ци од 1.500 м, па је и
осво ји ла сво ју тре ћу злат ну ме -
да љу у крос ли ги и та ко по ста -
ла нај у спе шни ја ста ри ја пи о -
нир ка овог так ми че ња.

За Атлет ски клуб Та миш на -
сту пи ли су: Са шка Ра да нов, Ни -
ко ли на Ра до ва но вић, Ду ња Вуч -
ко вић, Ва ња Гла ви нић, Алексан -
дар Ко јић и Ср би слав Гла винић.

УСПЕХ НА
КОШУТ ЊА КУ

На Пр вен ству Ср би је у крос-
-ду а тло ну, ко је је одр жа но про -
шлог ви кен да на Ко шут ња ку,
чла но ви Три а тлон клу ба Та миш
оства ри ли су за ви дан успех.

Злат не ме да ље су осво ји ли
Сте фан Бир ка, Лу ка Гли го рић,
Не ве на Ви да ко вић и Вла ди сла -
ва Мил чић. Сре бром су се оки -
ти ли Сте фан Ђу ка но вић, Ни -
ко ла Вин цер и Ду шан Лу кић, а
брон зе су за ра ди ли Бог дан Је -
ла ча и Ср ђан Жи во ји но вић.

Се зо на ће би ти за вр ше на тр -
ком Пр вен ства Ср би је у спринт-
-три а тло ну ко ја ће би ти
одржана сре ди ном но вем бра.

ИСТО РИЈ СКИ УСПЕХ ШК-а „СВЕ ТО ЗАР ГЛИ ГО РИЋ ГЛИ ГА”

ПАН ЧЕВ ЦИ НА СВОМ МЕ СТУ – У ЕЛИ ТИ
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Маша Поповић,
ученица:

     – Учићу географију.
Иако је моја група ове
недеље ишла у школу,
ићи ћемо и следеће,
због писмених и
контролних задатака,
као и ради
одговарања.

Александар
Лештарић, јутјубер:

    – Мени је рођендан
за викенд. Уживаћемо
код куће, славићемо.
Биће времена и 
за одмор.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Композиције
Музика дира јако и дубоко.

    Чујеш неку композицију, па све мисли нестану.

    Осим оних повезаних са сликама из музичке асоцијације.

    Завладају целим твојим бићем.

    Рађају тренутке из прошлости.

    Поново и поново...

    Онда се тргнеш, зазвижди чука, унутрашња локомотива.

    Живот иде даље.

Смер
Посути пепелом показују ти смер.

    У униформама, као да су саобраћајци.

    Миришу као цветни аранжмани.

    Мало су на светлу, мало у сенци.

    Убеђују те како си.

    Да уста треба да су ти затворена док уши упијају.

    Увек су на цени били они који умеју да слушају.

    Не послушни.

Исправи се
Мртав човек хода.

    Некад усправне, некад погнуте главе.

    Пушта кораке.

    Препуштен неизбежном.

    Када би се подигао, исправио.

    Гледао испред себе.

    Хватајући сигнале што му стижу са свих страна.

    Схватио би да је бедачење губљење ограниченог времена.

Милица Лештарић,
јутјуберка:

     – С обзиром на то 
да имамо прославу
рођендана, углавном
ћемо да једемо (смех).
Припремаћемо све за
лепу прославу.

µМ. Шупица?С. Трајковић

„Ака де ми ја Јо чић” оку пи ла
осам де сет ма ли ша на

За јед нич ким тре нин зи ма 
до шам пи он ских ти ту ла

Спорт ско Пан че во то до са да ни је има -
ло. У ор га ни за ци ји Џу до клу ба „Ака де -
ми ја Јо чић”, у Стар че ву је про шлог ви -
кен да одр жан пр ви пра ви џу до-камп за
де цу уз ра ста од осам до пет на ест го ди -
на. Око осам де сет ма ли ша на из два ни -
шка клу ба, Обре нов ца, Но вог Са да, вр -
шач ке Ло ко мо ти ве, ОЏК-а Бе о град и
пан че вач ког Ди на ма ве жба ло је у иде -
ал ним усло ви ма, с про ве ре ним џу до
тре не ри ма, али уз стро го по што ва ње
свих ме ра ко је су про пи са не с ци љем
спре ча ва ња ши ре ња ко ро на ви ру са.

Ко ор ди на тор ра да био је до ма ћин
Ми ро слав Јо чић, чу ве ни срп ски џу до
бо рац и не ка да шњи олим пи јац, а са да
пра ви учи тељ мно гих та лен то ва них кли -
на ца и ства ра лац шам пи о на. По ред ње -
га, с де цом су ра ди ли и тре не ри Сла ви -
ша Не ран џић из ОЏК-а Бе о град, Гор -
да на Фи ли по вић из Обре нов ца и Мар -
ко Јо ва но вић из Ни ша.

– На ша иде ја је да ова кве кам по ве ор -
га ни зу је мо што че шће, да за јед нич ки
тре нин зи де ци по слу же као при пре ма
пред не ка зна чај на так ми че ња, а же ља
нам је да нам се при кљу чи што ви ше
клу бо ва. Сви су до бро до шли. Ра зно ликост

ра да де це с дру гим тре не ри ма и бор ци -
ма сва ка ко ће до не ти и так ми чар ски бо -
љи так. Што је нај ва жни је, ис по што ва ли
смо ме ре, бри ну ли смо о здра вљу свих
уче сни ка кам па, а клин ци из Пан че ва
по сле три да на од ла зе за до вољ ни – рекао
је пред сед ник ЏК-а „Ака де ми ја Јо чић”
Не над Но ва ко вић.

Вре де ло је ви де ти бу ду ће џу до шам -
пи о не ка ко без по го во ра из вр ша ва ју задат -
ке сво јих тре не ра, али и ка ко се дру же
по сле тре нин га и раз ме њу ју ис ку ства. Да,
то је пра ви пут. То је џу до за бу дућ ност.

– Овај камп смо ор га ни зо ва ли са ми,
без ичи је по мо ћи. Дра го ми је да смо
ус пе ли, јер за и ста је рет ко да се у овом

уз ра сту де ца оку пља ју, а ја сма трам да
је раз лог то ме ин фе ри ор ност дру гих.
Ак це нат ра да ста ви ли смо на ис прав ке
основ них уо че них гре ша ка, а ра ди ли
смо и на тех нич ко-так тич ком де лу као
де лу при пре ма за пред сто је ћа пр вен -
ства Вој во ди не и Ср би је. За до во љан сам
при ка за ним и учи ње ним за ова три да -
на. Же ља ми је да на ста ви мо у истом
рит му и да се оку пља мо бар јед ном ме -
сеч но, а већ су нам се ја ви ли и љу ди из
Вин че, Пар ти за на и зре ња нин ског Про -
ле те ра. Сви они хо ће да по ша љу де цу у
овај камп. Због оба ве за у ре пре зен та ци -
ји, овог пу та с на ма ни је мо гао да бу де
наш про сла вље ни ас Алек сан дар Ку -
кољ, али сва ка ко ће би ти с на ма у не кој
од сле де ћих ак ци ја и од ра ди ће тре нинг
с по ла зни ци ма кам па. Искре но се на -
дам да ће пан че вач ка ло кал на са мо у -
пра ва у ско ри је вре ме уви де ти ква ли тет
на шег ра да и бор бу ова ко ма лог ко лек -
ти ва за бу дућ ност џу до-спо р та и да ће
нам по мо ћи у сле де ћим ак ци ја ма –
иста као је Ми ро слав Јо чић.

На џу до-тре нин зи ма у од лич ним усло -
ви ма у Стар че ву че сто се мо гу ви де ти и
Ан дреа Сто ја ди нов, на ша ре пре зен та -
тив ка и шам пи он ка Ср би је, али и Си -
ни ша Шкр бић, је дан од нај бо љих џу до
су ди ја у зе мљи и ис ку сни ин тер на ци о -
на лац, као и мно ги дру ги асо ви из овог
по пу лар ног и тро феј ног спо р та.

А. Жив ко вић

ШАМПИОНАТ TCR ИСТОЧНА ЕВРОПА

БОРКОВИЋ „ОВЕРИО” ТИТУЛУ
После осам узастопних победа и мак-
сималног учинка од 200 бодова у гене-
ралном пласману Душан Борковић је
након последњег тркачког викенда на
„Хунгарорингу” и званично постао шам-
пион TCR-а Источна Европа 2020.

Наш суграђанин остаће запамћен и
као први возач који је овај шампионат
завршио победама на свим тркама и
освојио све пол-позиције. Његовом М1РА
тиму из Мађарске припала је тимска
шампионска титула, а у појединачној
конкуренцији Борковића прате друго-
пласирани Микица Веснић и Чех Ја-
хим Галаш.

Иако надметање на „Хунгарорингу”
није имало такмичарски значај за на-
шег аса, јер је титула шампиона била
извесна већ у Брну, возач М1РА тима у
сарадњи са НИС Петрол рејсинг тимом
и у Мађарској је демонстрирао сјајну
вожњу и све противнике оставио дале-
ко иза себе у обе трке.

„Хјундаи” је и овог викенда био нај-
тежи и са 97,5 одсто снаге мотора, што
није спречило нашег аса да има најбо-
љи круг у квалификацијама и тиме обез-
беди пол-позицију у обе трке, а онда у
свом маниру викенд заврши још јед-
ним максималним бодовним учинком.

– Пресрећан сам због титуле, али и
због тога што сам од ове сезоне, која је
због пандемије изгледала потпуно без-
надежно, успео да извучем максимум.
Захвалан сам свом НИС Петрол и М1РА
тиму, који је беспрекорно функциони-
сао у сваком моменту и изнад свега бих
волео да наставимо сарадњу. Посебну
захвалност, као и увек, дугујем својим

спонзорима и фановима који су увек уз
мене. Понуде за следећу сезону су већ
почела да пристижу, али поучен ового-
дишњим искуством, мислим да ће ко-
начна одлука да сачека још неко време
– рекао је Борковић после трке.

Поред ове титуле шампиона, Душан
је ове године постао и победник 53.
„Србија релија”. А. Ж.

СПОРТ СКИ КАМП У СТАР ЧЕ ВУ

ПРА ВИ ПУТ – ЏУ ДО ЗА БУ ДУЋ НОСТ


