
ка лим фних жле зда или оси па на
ко жи. Са мо код јед не осо бе од 150
ин фи ци ра них до ла зи до раз во ја те -
шке кли нич ке сли ке. Фак то ри ри -
зи ка за по ја ву нај те жег об ли ка бо -
ле сти су ста рост пре ко пе де сет го -
ди на, не ко хро нич но обо ље ње, ди -
ја бе тес, кар ди о ва ску лар но обо ље ње
и иму но су пре си ја – ис та кла је Сла -
ђа на То мић.

Она је ре кла и да су до 3. ав гу ста
пан че вач ком За во ду за јав но здра вље

ме њи ва ти, је су си сте мат ско и ор га ни -
зо ва но за пра ши ва ње ко ма ра ца, ису -
ши ва ње из во ра ста ја ће во де, укла ња -
ње во де из свих ме ста по год них за то
да ко мар ци по ла жу на њи ма сво ја ја -
ја (сак си је, по су де за хра ну и во ду за
кућ не љу бим це, кан те, бу рад, ли мен -
ке, ста ре гу ме итд.).

Сла ђа на То мић је пре по ру чи ла на -
шим су гра ђа ни ма да на вра та и про -
зо ре по ста ве за штит не мре же, као и
да ако из ла зе на по ље у ра ним ју тар -

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  5 .  АВГУСТА 2016.

Економија
Село је 

ипак јаче 
од сватова
» страна 6
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Ве ћи на за ра же них 
има бла жу кли нич ку 
сли ку, не мо же да 
пре не се ви рус на дру гог 
и без по сле ди ца пре бо ли
ту бо лест

Нај у гро же ни ји ста ри ји 
од пе де сет го ди на, 
ди ја бе ти ча ри 
и ср ча ни бо ле сни ци

Осам де се тјед но го ди шњи П. М. из
Пло чи це код Ко ви на пр ва је ово го -
ди шња жр тва гро зни це За пад ног
Ни ла, бо ле сти ко ју на љу де пре но се
ко мар ци ко ји су прет ход но убо ли
пти цу за ра же ну тим ви ру сом. Он је
по чет ком не де ље пре ми нуо у пан че -
вач кој Оп штој бол ни ци.

Mr sc. med. Сла ђа на То мић, спе -
ци ја ли ста епи де ми о ло ги је и на чел -
ни ца Цен тра за кон тро лу и пре вен -
ци ју бо ле сти у пан че вач ком За во ду
за јав но здра вље, из ја ви ла је за наш
лист да без об зи ра на пр ви смрт ни
слу чај услед гро зни це За пад ног Ни -
ла, не ма ни ка квог раз ло га за па ни ку,
ни ти за сен за ци о на ли зам и бом ба -
стич не на сло ве ко је су ових да на, из -
ве шта ва ју ћи о тој бо ле сти, об ја ви ли
по је ди ни ме ди ји.

Пре ма ње ним ре чи ма, ве ћи на оних
ко је убо ду за ра же ни ко мар ци пре бо -
ли гро зни цу За пад ног Ни ла на но га -
ма, без ика квих по сле ди ца.

Је дан од 150 па ци је на та 
има про бле ме
– Као пр во, код осам де сет од сто
ин фи ци ра них гро зни ца За пад ног
Ни ла про ти че без ика квих симп то -
ма. Два де сет од сто има бла гу кли -
нич ку сли ку у ви ду гро зни це, гла -
во бо ље, муч ни не, по вра ћа ња, ото -

ка да је та да шњи гра до на чел ник
Пан че ва Па вле Ра да нов про гла сио
ван ред ну си ту а ци ју због ко ма ра ца.

Да је та да би ло раз ло га за ту ме ру,
све до чи из ја ва Зден ке Миљ ко вић из
град ског Се кре та ри ја та за за шти ту
жи вот не сре ди не. Она је ре кла да би
у нор мал ним окол но сти ма у сва кој
клоп ци то ком 24 ча са тре ба ло уло -
ви ти 150 ко ма ра ца, а тих да на је њи -
хов број пре ла зио 1.500.

Шта је Град ска упра ва пред у зе ла у
бор би про тив ко ма ра ца од по чет ка
ове го ди не, гла си ло је од бор нич ко
пи та ње ко је је по ста вље но на јед ној
од не дав них сед ни ца Скуп шти не
Пан че ва.

У од го во ру до ста вље ном из Се кре -
та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди -
не ис так ну то је да су од по чет ка ове
го ди не ко мар ци пр ска ни у ви ше на -
вра та. То ком мар та је спро ве де но
700 ак ци ја њи хо вог уни шта ва ња у
за тво ре ним про сто ри ма, а три пу та
су пр ска не њи хо ве лар ве на отво ре -
ном, на по вр ши ни од 1.200 хек та ра.

Оба вље на су и че ти ри за пра ши ва -
ња од ра слих фор ми ко ма ра ца на зе -
мљи, на по вр ши ни од пре ко 8.000
хек та ра, као и не ко ли ко пр ска ња из
ави о на на по вр ши ни од 7.000 хек та -
ра. На ве де но је и да је Град ска упра -
ва ове го ди не од штам па ла 46.000
бро шу ра са са ве ти ма за бор бу про -
тив ко ма ра ца и да су оне по де ље не
гра ђа ни ма уз ра чу не за во ду.

Као про блем је ис так ну то да над -
ле жне по кра јин ске ин сти ту ци је, због
не до стат ка нов ца, од по чет ка ове го -
ди не ни су ни јед ном ави он ски за пра -
ши ва ле ко мар це, ко ји се гне зде по -
ред ве ли ких во де них по вр ши на, док
је прет ход них го ди на то би ло ор га -
ни зо ва но. То је, уз че сте ки ше то ком
про ле ћа, до при не ло осет ном по ве -
ћа њу њи хо вог бро ја.

М. Гли го рић

Политика
Незапамћен захтев

Хашког трибунала

» страна 4

Хроника
Нове мере за борбу

против породичног

насиља

» страна 9

Село
Свети Илија окупио

пријатеље

» страна 11

Култура
Константа моје

уметности је промена

» страна 13

Фото-репортаже
Зрно злата које спаја

три народа

» страна 33

Лето у природи
Рај на земљи – кањон

Брњице

» страна 34

Спорт
Ања и Чаба први

стартују

» страна 35
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БОЈЕ!

И ОВОГ ЛЕ ТА КО МАР ЦИ ПРЕ НО СЕ ГРО ЗНИ ЦУ ЗА ПАД НОГ НИ ЛА

НЕ МА РАЗ ЛО ГА ЗА ПА НИ КУ

Ства ра ју нам про бле ме

при ја вље на два па ци јен та обо ле ла од
гро зни це За пад ног Ни ла – је дан за
ко га се сум ња и чо век из Пло чи це ко -
ји је пре ми нуо од те бо ле сти.

Ка ко се бра ни ти од ко ма ра ца?
Пре ма ре чи ма Сла ђа не То мић, нај ве -
ћи број слу ча је ва обо ле лих од гро -
зни це За пад ног Ни ла ре ги струје се у
ав гу сту и сеп тем бру, а пре вен тив не
ме ре ко је би оба ве зно тре ба ло при -

њим или ка сним ве чер њим са ти ма,
ка да су ко мар ци нај ак тив ни ји, обла -
че оде ћу с ду гим ру ка ви ма, а да от -
кри ве не де ло ве те ла ма жу пре па ра -
ти ма про тив ко ма ра ца.

Ван ред на си ту а ци ја 
Ка да је реч о гро зни ци За пад ног Ни -
ла, у Пан че ву и у ју жном Ба на ту нај -
кри тич ни је го ди не би ле су 2013, ка да
је ре ги стро ва но 30 обо ле лих, и 2014,

Мултијезички додатак – на румунском језику
Supliment multilingv – în limba română » стране I-VIII



аме рич ке и дру гих стра них ам ба са да,
ако се се ти мо из ја ва чел ни ка Ме ђу -
на род ног мо не тар ног фон да и чла но ва
Фи скал ног са ве та да гра ђа ни Ср би је
не мо гу оче ки ва ти да ће им у на ред -
них не ко ли ко го ди на ра сти пла те и
пен зи је.

Ка квој бу дућ но сти мо гу да се на -
да ју мла ди ко ји ра де у „Ју ри”, „Ге ок -
су” и дру гим стра ним фа бри ка ма
отво ре ним по след њих ме се ци ши -
ром Ср би је ако се узме у об зир да су
им пла те 200 или 300 евра, а по сло -
во ђе им гле да ју на сат ка да пре ки ну
по сао и оду у то а лет? Због то га не чу -
ди што све ви ше рад ни ка у по след ње
вре ме на пу шта те фа бри ке.

„Ако по но во ство ри те сна жну ин -
ду стриј ску осно ву, да кле со лид ну
при вре ду, мо ћи ће те бо ље да одо ли -
те про тив реч ним при ти сци ма ва ших
моћ них су се да, бли ских или да ле -
ких. Та кво је ба рем на ше ис ку ство. И
ка да до ђе тре ну так, ући ће те у
Европ ску уни ју уз диг ну те гла ве. На
то ме је Швај цар ска ра ди ла у по след -
ње че ти ри го ди не. Та кву вам суд би ну
же лим”, за вр шио је свој опро штај ни
текст у „По ли ти ци” ам ба са дор Рух.

На пи сао је: „Ако ство ри те сна жну
ин ду стриј ску осно ву...” Ка ко и с ким,
кад не ма кра ја од ла сци ма мла дих из
Ср би је?

М. Г.

Провокатори и капљице
Лети речи чешће лете, а по кафанама се оне лепе за уши непризване а
подразумевајуће публике. То је ваљда тако због плус четрдесет напољу и
капљице-две изнутра...

Рецимо, у среду, главна медијска и кафанска тема била је Хашки три-
бунал и његов захтев за промену српског законодавства, што би омогући-
ло да буде ухапшено и изручено му троје радикала оптужених за непо-
штовање тог суда, међу којима је и Панчевац Петар Јојић.

Када се ради о „Американцима и њиховим европским слугама”, нема
много дисхармоније: просечан српски конзумент мас-медија (и капљи-
це) не подноси спољну политику естаблишмента САД, као ни „двостру-
ке аршине” које Европљани примењују у случајевима у вези са Србијом.
Тако, били смо у прилици да чујемо буљук ружних речи и гомилу псов-
ки на рачун Обаме, Меркелове, „пегавих Енглеза”...

Ипак, један „провокатор” имао је другачије мишљење: „возио” је све
време теорију да ако је неко невин, без обзира на то о каквим се оптужба-
ма и ком суду ради, треба и мора да оде пред лице правде и тамо опере
љагу са свог дела и имена.

Аууу, добро је да је преживео! И потпуно трезни и мртви пијани удру-
жили су се противу „америчког агитатора”, „непријатеља свеколиког
сербства”, „пизде” и „љубитеља светских окупатора”. Наравно, њихове
реченице почињале су у демократском духу, са „свако има право на сво-
је мишљење”.

И, то је та круцијална разлика између деведесетих и данашњице: сада
скоро сви вербално поштују „другојачијост” и истовремено мрзе све око
себе, док је раније било мање фолирања; знало се од кога можеш да оче-
кујеш пљувачину, а од кога космополитизам.

Јадник се, после неуспешних покушаја да изнесе неки аргумент, поку-
пио и отишао, а остатак света је наставио по старом: хејтовати, мрзети,
па за промену поново хејтовати. На ред су дошли „неспособни, а скупо
плаћени црнци у ’Звезди’”.

* * *
Тешко је таблоидима да током лета одрже висок тираж: публика је на
одморима, па била негде на летовању или код куће, због умањене интер-
акције смањен је и обим протока информација о шталским укућанима,
којекаквим паровима, старлетама и кримосима. Треба, зато, смислити
нешто бомбастично, а да је колико-толико актуелно.

Нова тема за арчење је, за разлику од набројаног, веома озбиљна: гро-
зница Западног Нила. Са ширењем панике у вези с болестима није се
играти, али кога то из жуте штампе интересује.

Ако је и до вас, негде на пијаци или на послу, дошла нека небулозна
прича о „људима покошеним опаком болешћу”, ред је да вас правовре-
мено, истинито и тачно информишемо. Томе служи текст на насловној
страни, а овде ћемо подвући најважније чињенице: нема никаквог раз-
лога за панику, јер код осамдесет одсто инфицираних грозница Запад-
ног Нила протиче без икаквих симптома.

* * *
Много се прича о Русији последњих месеци. Хајде да певамо, односно да
то препустимо онима који знају: Влада Дивљан, „Идоли”, „Русија”.

Бакићева улица већ је заспала.
Сенке се притајиле, светлост згуснула.
Наша тиха соба се тек пробудила,
наша тиха соба је затреперила.
Ја сам још студирао, она је радила.
Ноћу сам јој читао А. Фадејева.
Некад би се чудила мојим песмама.
Није ми допуштала да се замарам.
Нама нова година ништа није донела.
Као да се збунила, ил’ се ругала.
По небу смо тражили светлост Востока.
Имала је снажније руке него ја.
Није ми дозволила да је савладам.
Није ми допустила да је савладам.

но вац уло же са да и ов де? Да ли је
за то кри ва ад ми ни стра ци ја ко ја
од вра ћа мла де љу де од ан га жо ва ња
у соп стве ној зе мљи, бу ду ћи да про -
се чан чи нов ник ви ше во ли да по -
ка зу је сво ју моћ не го да бу де дру -
ги ма на услу зи? Да ли је кри ва за -
ра же ност по ма ло фа та ли стич ким
мен та ли те том (сви они су исти и
ни шта се у до глед но вре ме не ће
про ме ни ти)”, на пи сао је ових да на
Жан Да ни јел Рух, од ла зе ћи ам ба -
са дор Швај цар ске, у свом опро -
штај ном пи сму, об ја вље ном у „По -
ли ти ци”.

По пут свог слав ног зе мља ка Ар чи -
бал да Рај са, ко ји је 1928. го ди не об -
ја вио чу ве ну књи гу „Чуј те ме, Ср би”
и с ренд ген ском пре ци зно шћу ана -
ли зи рао на ше ма не и вр ли не, ам ба -
са дор Рух је на пи сао текст ко ји за -
слу жу је по хва ле, јер је мно го ви ше
од опро штај не кур то а зи је.

Ако је он као стра нац ко ји је про -
вео про те кле че ти ри го ди не у на шој
зе мљи као наш нај ве ћи про блем из -
дво јио бес пер спек тив ност за мла де и
њи хо ву же љу да сво ју бу дућ ност по -
тра же да ле ко од Ср би је, он да мо же -
мо са мо да се пи та мо че му мо же мо
да се на да мо и шта да оче ку је мо.

Да ли је за чу ђе ње то што се по -
след њих ме се ци по но во мо гу ви де ти
ду гач ки ре до ви ис пред не мач ке,

Не ма кра ја 
од ла сци ма

„Ни ка да ни сам пре стао да се пи -
там: за што мла ди љу ди за се бе не
ви де срећ ни ју бу дућ ност у Ср би ји,
не го од ла зе и че сто оства ру ју бли -
став успех у ино стран ству? Да ли је
за то кри ва др жа ва ко ја не зна да
ство ри усло ве ко ји бу де же љу да се
сво је вре ме, сво ја енер ги ја и свој

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Полетети, раширених крила.

У Делиблатској пешчари, прошле недеље

Снимио Владимир Ђурђевић

• Баш ме брига ко ће бити нови председник Америке. Ја ћу и 
даље да водим своју политику!

• Куд ће ти душа, ђаволе?

• Нема више ја теби, ти мени, већ само ми њима.

• Дошло је и његових пет минута. Говори већ сат времена!

• Правда је данас свима доступна. Свако може да је узме у руке!

• Ко нема у глави има у ногама – рече зец!

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

СТАРЛЕТА БЕЗ ШМИНКЕ ВАМ ЈЕ КАО КРИМИНАЛАЦ 
БЕЗ ФАНТОМКЕ!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

Петак, 5. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО



У Историјском архиву Панче-
ва, 28. jула, отворена је изло-
жба „150 година бечке улице
Рингштрасе – од почетка гра-
ђевинских радова до данас”,
коју је организовао Аустриј-
ски културни форум Београд,
а на отварању је говорио др Јо-
ханес Иршик, директор тог
форума.

Градња Рингштрасеа, „жиле
куцавице”, најпознатије и нај-
лепше улице у Бечу, започета је
1857. године, свечано је отворе-

на, у присуству цара Франца Јо-
зефа и царице Елизабете, 1. ма-
ја 1865, а завршена је тек 1913.
године. Она је један од највећих
урбанистичких пројеката на
свету. Раскошан булевар, прсте-
настог облика, дуг је 5,2 кило-
метра и широк 57 метара, а ње-
гове две авеније красе мону-
ментална здања која предста-
вљају архитектонска ремек-дела
и знаменитост су града. Међу
њима су Бечка опера и Дворско
позориште, музеји, Бечки уни-

верзитет, Градска скупштина и
Парламент... Од првобитних
850 објеката дуж улице данас
постоји само двестотинак.
Многе зграде су оштећене и
срушене у бомбардовању марта

1945. године, али већина њих је
поново изграђена, или обно-
вљена по узору на оригинал.

Изложба фотографија про-
праћена је заиста занимљи-
вим текстовима. M. M.

Краљ ста ро град ске и вој во -
ђан ске пе сме Звон ко Бог дан
одр жа ће тра ди ци о на лан
кон церт у Пан че ву у су бо ту,
6. ав гу ста, од 21 сат, у ба шти
Ста ре пи ва ре (Ули ца Ни ко ле
Те сле 2).

Као што су за љу бље ни ци у
му зи ку овог из во ђа ча, ком -
по зи то ра, сли ка ра, пе сни ка,
џо ке ја и ве ли ког за љу бље ни -

ка у ко ње и ви но на ви кли, на
ре пер то а ру ће и овог пу та
би ти „пје са ма, пи са ма и пе -
са ма”. Звон ко ће, да кле, по -
ве сти пу бли ку на пу то ва ње
по Па но ни ји – од За гор ја до
Кар па та, од Ви со ких Та три
до уз бур ка ног Бал ка на, под -
се ти ће је на нај леп ше сти хо -
ве Шан до ра Пе те фи ја, Иси -
до ра Ба ји ћа и чи ка Јо ве Зма -
ја. На рав но, не ће из о ста ти
ни ње го ве ау тор ске ком по зи -
ци је, као што су „Еј, са ла ши
на се ве ру Бач ке”, „Ко те има,
тај те не ма”, „Крај је зе ра јед -

на ку ћа ма ла” и „Го во ри се
да ме ва раш”. Као и увек,
умет ник ће му зич ко ве че
упот пу ни ти и при ча ма и
анег до та ма из свог жи во та.

Сво је ме сто мо же те ре -
зер ви са ти пу тем те ле фо на
061/1686-810, а Ста ра пи ва -
ра и „Пан че вац” обез бе ди ли
су по две по клон-ула зни це
за кон церт за дво је на ших

нај бр жих чи та ла ца ко ји у
пе так, тач но у 11 са ти, по -
ша љу СМС са тек стом: КО
(раз мак) Звон ко Бог дан на
број 1201. Бру то це на СМС-
а из но си 39,48 ди на ра у
ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у
Те ле нор мре жи и 38,64 ди -
на ра у мт:с мре жи.

До бит ни ке ће мо по зва ти
истог да на, ка ко би смо њи -
хо ве по дат ке про сле ди ли
спон зо ру, а они ће ула зни це
мо ћи да пре у зму у Ста рој
пи ва ри не по сред но пред по -
че так кон цер та. Д. К.

АКТУЕЛНО
Петак, 5. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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СТАР ЧЕ ВАЧКИ „ДА НИ ДРУ ЖЕ ЊА” 

НАЈ ЖИ ВЉЕ МЕ СТО У ОКО ЛИ НИ
Га стро-ет но фе сти вал,
бајк-скуп, раг би и
олд тај ме ри

Жан ров ски раз ли чит
му зич ки про грам

Ве ли ка стар че вач ка лет ња ма -
ни фе ста ци ја „Да ни дру же ња”
по че ла је ове го ди не 28. ју ла и
тра ја ће до 13. ав гу ста. У пе так,
5. ав гу ста, у ве чер њим са ти ма,
у том ме сту би ће отво рен из -
ви ђач ки ви ше бој, КУД „Нео -
лит” ће одр жа ти јав ну про бу, а
там бу ра ши ће из во ди ти жи ви
про грам.

Су тра дан ују тро у „Ђер му” ће
се од ви ја ти га стро-ет но фе сти -
вал „Зла јин ме мо ри јал”, а чла -
но ви клу ба „Нео лит” на пла тоу
иза До ма кул ту ре за по че ће јед -
но днев ни бајк-скуп. У не де љу,
на не ко ли ко ло ка ци ја, Стар -
чев ци и њи хо ви го сти има ће
при ли ку да пе ца ју на пло вак,
га ђа ју гли не не го лу бо ве и да се
так ми че у ку ва њу. У по по днев -

За по не де љак је пред ви ђен
тур нир у пи ка ду у „Ча пли ну”,
за уто рак вир ту ел на шет ња
кроз Стар че во од пре и сто ри је
до да нас у ор га ни за ци ји удру -
же ња „Па гус”, а за сре ду, 10.
ав густ, ро ле ри ја да, фуд ба ли ца

ним са ти ма ве те ра ни ће игра ти
раг би, на Тр гу нео ли та би ће из -
ло же ни олд тај ме ри, сто но те -
ни се ри ће се так ми чи ти у са ли
До ма кул ту ре, а ма жо рет ки ње
и чла но ви КУД-а „Ђе тван” ма -
ми ће уз да хе на ули ца ма у се лу.

Епицентар дешавања

на пе ску, као и по зо ри шна
пред ста ва „Зао муж”, у из во ђе -
њу ло кал ног ама тер ског по зо -
ри шта. У че твр так, 11. ав гу ста,
у окви ру ми ни „Екс-Ју рок фе -
ста”, на Тр гу нео ли та на сту пи -
ће Ика, Не ша Га ли ја и „Кре а -
тив ни не ред”.

Прет ход них да на је обе ле же -
на сла ва Ог ње на Ма ри ја, по ста -
вље на је би ла ве ли ка из ло жба
пче ли њих про из во да, го лу бо ва
и сит ни јих жи во ти ња, те ви на и
ру ко тво ри на. Де цу су уве се ља -
ва ли ани ма то ри, би ло је не ко -
ли ко фуд бал ских утак ми ца, од -
и гран је те ни ски тур нир, а сва ке
ве че ри на цен трал ном тр гу
при ре ђи ван је жан ров ски раз -
ли чит му зич ки про грам. За че -
твр так, 4. ав густ, у вре ме ка да
се овај број но ви на бу де по ја вио
на пан че вач ким ули ца ма, за ка -
за на је по зо ри шна пред ста ва
„Го спо ђа Ми ли хброт”, у из во -
ђе њу Го ри це По по вић.

Стар че во је ових да на цен -
тар за ба ве, нај жи вље ме сто у
око ли ни. Оба ве зно на вра ти те.

С. Трај ко вић

Кон церт „Amy’s House – tri-
bute band to Amy Winehou-
se” би ће одр жан у пе так, 5.
ав гу ста, на пла тоу ис пред
Кул тур ног цен тра Пан че ва.
Гру па је оформ ље на 2015.
го ди не у Бе о гра ду, с ци љем
да до не се слу ша о ци ма, пра -
ти о ци ма и обо жа ва о ци ма
ча ро ли ју јед не од нај на гра -
ђи ва ни јих и нај при зна ти -
јих џез/со ул пе ва чи ца но вог
до ба. M. M.

ПО КЛА ЊА МО УЛА ЗНИ ЦЕ

Звон ко Бог дан у су бо ту 
у Ста рој пи ва ри

НАСТУПА „AMY’S HOUSE”

Ча ро ли ја му зи ке 
но вог до ба

Но ви Ин те гри са ни здрав -
стве ни ин фор ма ци о ни си -
стем (ИЗИС) при ме њу је се
од не дав но и у пан че вач кој
Оп штој бол ни ци. Јед на од
нај бит ни јих но ви на ко је тај
си стем ра да до но си, је сте да
се за ка зи ва ње пре гле да ко је
тре ба да оба ве ле ка ри спе ци -
ја ли сти у бол ни ци, ви ше не
оба вља у Спе ци ја ли стич ком
цен тру, већ ис кљу чи во код
иза бра ног ле ка ра у До му
здра вља.

„До вољ но је да па ци јен ти
по се те свог иза бра ног ле ка ра,
ко ји ће им пре ко но вог си сте -
ма за ка за ти пре глед за пр ви
сло бо дан тер мин код од ре ђе -
ног спе ци ја ли сте. Бол ни ца за
све спе ци ја ли стич ке пре гле -
де отва ра сло бод не тер ми не
ме сец да на уна пред. Мо ли мо
све гра ђа не да има ју стр пље ња
са за ка зи ва њем, јер по сто је
па ци јен ти ко ји су у про шлом
пе ри о ду има ли за ка за но, па
су не ки тер ми ни већ по пу ње -
ни. Оче ку је мо да ће се у на -
ред ном пе ри о ду про блем са
за ка зи ва њем пре ва зи ћи и да
се на пр ви пре глед спе ци ја -
ли сте не ће че ка ти ду же од
ме сец да на”, на во ди се у са -
оп ште њу за јав ност Оп ште
бол ни це.

Ме наџ мент Бол ни це апе -
лу је на гра ђа не да ви ше не до -
ла зе у Спе ци ја ли стич ки цен -
тар у на ди да ће ипак лич но
за ка за ти пре глед, јер но ви си -
стем ра да не да је ту мо гућ -
ност, те се њи хо вим до ла ском
са мо ства ра ју не по треб не гу -
жве и по мет ња. Д. К.

ЗАКАЗИВАЊЕ ПРЕГЛЕДА У ДОМУ ЗДРАВЉА

Нови систем у 
Општој болници

Че тр де сет ше сти Ме ђу на род -
ни фе сти вал ама тер ског и ви -
део фил ма и че тр де сет че твр ти
Ме ђу на род ни са лон фо то гра -
фи је „Жи сел” 2016. би ће одр -
жан у Омо љи ци од 5. до 7. ав гу -
ста. На гра де за нај бо ље фо то -
гра фи је на те му „Жи вот се ла”
би ће уру че не ау то ри ма на из -
ло жби ко ја ће би ти отво ре на 5.

ав гу ста. На ред на два да на, 6. и
7. ав гу ста, би ће при ка за ни
фил мо ви, а ау то ри ма нај у спе -

шни јих ће, та ко ђе, би ти уру че -
не на гра де, као и Гран-при фе -
сти ва ла, ко ји је ове го ди не при -
пао Ми ла ну Жив ко ви ћу за
филм „Ба нат ске сли чи це”. Ор -
га ни за тор фе сти ва ла је Дом
кул ту ре Омо љи ца, а ма ни фе -
ста ци ју су по др жа ли Град Пан -
че во и Ми ни стар ство кул ту ре и
ин фор ми са ња. M. M.

„ЖИ СЕЛ” ОД 5. ДО 7. АВ ГУ СТА У ОМО ЉИ ЦИ

Жи вот се ла на фил му и фо то гра фи ји

ИЗЛОЖБА У ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ

Век и по најлепше бечке улице

Чланови Радничког културно-
-уметничког друштва „Једин-
ство” отпутоваће у Португали-
ју у петак, 5. августа, како би
наступили на интернационал-
ном фестивалу народних ига-
ра „Fe st’In Folk Cor re do u ra”,
који се годинама традицио-
нално одржава у Гимараису.

Поред наших суграђана и
домаћина, публици ће се на
том фестивалу, који ће трајати
од 8. до 15. августа, предста-
вити и гости из Шпаније, Ита-
лије, Француске, Мађарске,
Јужне Кореје и многих других
земаља.

С. П.

РКУД „ЈЕДИНСТВО”

Пут у Португалију

Случај „Библиотека”, поводом
кога се у нашем граду дигла
велика прашина, добиће свој
епилог на суду.

Славица Бубњевић Црвени,
портпарол Вишег јавног тужи-
лаштва, изјавила је да је подиг-
нута оптужница против Иване
Ђуровић, бивше шефице рачу-
новодства Градске библиотеке.

– Она се терети да је изврше-
њем продуженог кривичног
дела проневере прибавила се-
би противправну имовинску
корист у укупном износу од
22.503.987,45 динара. За тај
износ причињена је штета
Градској библиотеци. Окри-
вљена се терети и да је кривич-
но дело извршила од 9. окто-
бра 2003. до 30. децембра
2014. године – изјавила је Сла-
вица Бубњевић Црвени.

Подсећамо, о ситуацији у
Градској библиотеци у нашем

граду први пут се говорило по-
четком марта прошле године,
када је објављено саопштење
Службе за буџетску инспекци-
ју Градске управе.

У њему је писало да је то-
ком контроле пословања
Градске библиотеке у перио-
ду 2002–2014. године утврђе-
но да је било неправилности
и да су о томе обавештени

други надлежни органи и ин-
ституције.

Убрзо после тога пословање
Градске библиотеке су почеле
да истражују и полиција и По-
реска управа. Установљено је да
Библиотека није платила порез
држави у износу од 27 милиона
динара и да постоје основане
сумње да та обавеза није извр-
шавана неколико година.

Кривичну пријаву против
Иване Ђуровић поднео је Де-
јан Боснић, директор Градске
библиотеке. Након што је то
урадио, изјавио је новинарима
да је то учинио због тога што
постоји основана сумња да је
Ивана Ђуровић извршила кри-
вично дело проневере.

Крајем прошле године у ло-
калним медијима је објављено
да је Ивана Ђуровић на саслу-
шању у Вишем јавном тужила-
штву признала наводе из кри-
вичне пријаве која ју је тере-
тила.

Тада је објављено да ће бити
обављено вештачење и да ће
након тога тужилаштво одлу-
чити да ли ће Ивани Ђуровић
бити понуђено да потпише
споразум о признању кривице
с тужилаштвом, или ће против
ње бити подигнута оптужница.

М. Г.

У ВИШЕМ СУДУ У ПАНЧЕВУ

Подигнута оптужница због догађаја у Библиотеци



– Та да смо уве ли прак су да
сва ког рад ног да на, од 10 до
12 са ти, гра ђа ни мо гу да до ђу
у МЗ и пи сме ним пу тем за бе -
ле же спо р на пи та ња ко ја их
му че, а то су нај че шће ко му -
нал ни про бле ми. На скуп -
шти на ма раз ма тра мо све до -
пи се и про сле ђу је мо их Град -
ској упра ви ра ди ре ша ва ња –
на вео је Опа чић.

Он је ка зао да је ве о ма бит -
на до бра са рад ња ко ју МЗ има
с ко му нал ним пред у зе ћи ма,
као и с гра до на чел ни ко вим
ти мом.

– При ме ра ра ди, 2014. го ди -
не ак тив но смо уче ство ва ли у
ре ша ва њу про бле ма с во дом и
во до ме ри ма на те ри то ри ји
Ко те жа 2, где је до ста ула за
по ве за но на је дан во до мер.
Та да смо де ло ва ли за јед но с

ЈКП-ом „Во до вод” и са за -
штит ни ком гра ђа на. Ус пе ли
смо да до ђе мо до ре ше ња ко је
је при ме њи во, али од лу ка је
оста ла на скуп шти на ма ста на -
ра – ре као је Опа чић.

Као при мер ра да у ин те ре -
су гра ђа на, под се тио је на
три би ну одр жа ну та ко ђе
2014. го ди не на ко јој су раз -
ма тра не све ма не и пред но сти
пла ћа ња гре ја ња по утро шку,
као и уво ђе ња ка ло ри ме та ра.
Ис та као је ка ко је на кон
жуч не рас пра ве гра ђа на и
над ле жних ипак за кљу че но
да би то оп те ре ти ло бу џет
Пан че ва ца.

– За и ста ра ди мо ин тен зив но,
у ин те ре су гра ђа на. Скуп шти не
МЗ одр жа ва мо углав ном јед -
ном ме сеч но, а по не кад и че -
шће. Узрок су зах те ви ме шта -

на ко је ми по ку ша ва мо да ре -
ши мо – на гла сио је он.

Го во ре ћи о са мој згра ди МЗ,
ре као је да се у њу ду го ни је
ула га ло, али да се по сте пе но
ра ди и на то ме. На и ме, про -
шле го ди не је сре ђе но осве -
тље ње у би о скоп ској са ли.

– Пла ни ра мо да из да је мо и
по ме ну ту са лу, али за сад је
ко ри сти мо за одр жа ва ње деч -
јих пред ста ва. Сва ке го ди не
ор га ни зу је мо про сла ву Све -
тог Са ве, у ко јој уче ству ју вр -
ти ћи и шко ле с под руч ја Ко -
те жа, а укљу чи ли смо и шко -
лу „Ва са Жив ко вић”, јер је
по ха ђа мно го де це с под руч ја
на ше ме сне за јед ни це – об ја -
снио је Опа чић.

Ка зао је и ка ко сва ке го ди не
Ди рек ци ји до ста вља ју све што
је нео п ход но уре ди ти на те ри -
то ри ји Ко те жа.

– За јед но с „Деч јом ра до -
шћу” ус пе ли смо да из деј -
ству је мо да део сред ста ва у
бу џе ту за ову го ди ну бу де на -
ме њен за уре ђе ње дво ри шта
вр ти ћа „Сла вуј” на Ко те жу 1 –
ис та као је Опа чић.

Ка зао је да ће убу ду ће ин си -
сти ра ти на сре ђи ва њу пар кин -
га ко ји су с вре ме ном про па -
ли, на уре ђи ва њу де ла Ули це
Сте ва на Шу пљик ца, где је тро -
то ар у ве о ма ло шем ста њу, и
на ре ша ва њу мно гих про бле -
ма ка ко би се ква ли тет жи во та
гра ђа на по бољ шао.

Са стан ци се че сто
одр жа ва ју

МЗ Ко теж об у хва та два исто и -
ме на на се ља, про сти ре се све
до са мог цен тра гра да и има
бу џет од око 1.300.000 ди на ра.
Ова ме сна за јед ни ца има сво је
при хо де од ки ри је за че ти ри
ло ка ла ко је из да је, као и од
на кна де за из да ва ње хо ла би о -
скоп ске са ле. Пре ма ре чи ма
Бо шка Опа чи ћа, пред сед ни ка
Скуп шти не МЗ, од до би је ног
нов ца мо гу ће је по кри ти са мо
соп стве не тро шко ве.

– Од ло кал не са мо у пра ве по -
не кад тра жи мо до дат на сред -
ства, али на мен ског ти па, то
јест са мо уко ли ко нам је не што
за и ста нео п ход но – из ја вио је
Опа чић.

Пре ма ње го вим ре чи ма, до
прет ход них из бо ра за Ме сну

за јед ни цу Ко теж, ко ји су одр -
жа ни у ју ну 2013. го ди не, она
је до не кле би ла ине рт на пре -
ма свим де ша ва њи ма у том де -
лу гра да.
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Сузана
Првуљ

За јед но с „Деч јом 
ра до шћу” ус пе ли смо
да из деј ству је мо да
део сред ста ва у бу џе ту
за ову го ди ну бу де 
на ме њен за уре ђе ње
дво ри шта вр ти ћа
„Сла вуј” на Ко те жу 1.

За и ста ра ди мо ин тен зив но, у ин те ре су
гра ђа на.

Бошко Опачић,
председник Скупштине МЗ Котеж

ПОЛИТИКА

Ла ко је од ко мар ца на пра ви ти сло на; а још лак ше је све
вре ме ви ка ти „вук”, или од ми ло ште „ву чић”. Ла ко је
гра ди ти јав ни про фил на пр во бо рач ком ста ту су и ста рој
сла ви. Али ни тран сфор ма ци ја ин се ка та у си са ре ни ти
ми ну ли рад не мо гу да бу ду одр жи во, про фе си о нал но и
дру штве но од го вор но ре ше ње за би ло ко га.

(Иван Та со вац, ми ни стар ин фор ми са ња у тех нич кој
вла ди, о „нер во зи” де ла срп ске ме диј ске ча р ши је, Б92)

* * *
Пер со нал ни су ко би по сто је, и брат и се стра се сва ђа ју,
али жи ве у јед ној по ро ди ци. Ми се на рав но раз ли ку је мо,
али кад је те шко вре ме, ва жно је да има мо исте ци ље ве.
СНС је ста ри ји брат, гра ђа ни су та ко од лу чи ли, док је

СПС мла ђа се стра.
(Сла ви ца Ђу кић

Де ја но вић, за ме ни ца
пред сед ни ка СПС-а,
Н1)

* * *
Над ле жни за то су
мо ра ли свој по сао
да ра де и бр же и
ефи ка сни је. Та бу -
да ла шти на са ру -
ше њем у Са ва ма ли
до во ди у пи та ње
цео је дан про је кат

ко ји је фе но ме на лан, без об зи ра на то што га зо вем „Бал
на во ди”.

(Ми лу тин Мр ко њић, по ча сни пред сед ник СПС-а, о
слу ча ју ру ше ња обје ка та у Са ва ма ли, НИН)

* * *
Са ша Јан ко вић не мо же да за вр ши ре че ни цу а да не по -
ме не Ву чи ћа. Очи глед но по сто ји не ка фа сци на ци ја Ву -
чи ћем, све се по сма тра кроз ње га. Ко је он да об ја шња ва
да ће све би ти по во љи Ву чи ћа?

(Алек сан дар Ву лин, ми ни стар за рад у тех нич кој вла -
ди, „Тан југ”)

КОНЦЕПТ

Тран сфор ма ци ја 
ин се ка та у си са ре

МЕ СНА ЗА ЈЕД НИ ЦА КО ТЕЖ

Нај че шћи су ко му нал ни про бле ми

Ог ње на Ма ри ја – дан Стар -
че ва и сла ва Ме сне за јед ни -
це Стар че во – све ча но је
обе ле же на у су бо ту, 30. ју ла.

Зва ни це су се око по дне ва
оку пи ле у про сто ри ја ма те
ме сне за јед ни це, ка ко би
при су ство ва ле це ре мо ни ји
ре за ња слав ског ко ла ча, ко ју

су оба ви ли стар че вач ки све -
ште ни ци. На кон це ре мо ни је
усле ди ло је дру же ње, то ком
ко јег су при сут ни, пред став -
ни ци удру же ња гра ђа на и
ин сти ту ци ја из Стар че ва, као
и го сти из ме сних за јед ни ца
окол них ме ста, раз го ва ра ли
о ло кал ним ак ту ел но сти ма.

На ини ци ја ти ву Је дин стве -
не ру ске стран ке, у су бо ту,
31. ју ла, де ле га ци ја не за ви -
сних ана ли ти ча ра и при вред -
ни ка из Мо скве по се ти ла је
Пан че во с ци љем ин фор ми -
са ња о мо гу ћој са рад њи и
ин ве сти ра њу у Ср би ји.

– Во де ћи се пре све га иде -
јом пре ми је ра да сви по мог -
не мо у до во ђе њу ин ве сти то -
ра, по зва ли смо на ше при ја -
те ље при вред ни ке да до ђу у
Ср би ју. С об зи ром на то да је
би ло пла ни ра но да оби ђу не -
ко ли ко гра до ва, наш град ски
од бор се из бо рио за то да по -
се те и Пан че во – из ја вио је
Зо ран Ра ни са вљев, пред сед -
ник ГО ЈРС.

Он је до дао да, на жа лост,
ни ко од функ ци о не ра ло -
кал не са мо у пра ве ни је имао
вре ме на да при ми по ме ну те
при вред ни ке, а пре ци зи рао
је да су они нај ви ше за ин те -

ре со ва ни за ви со ку и ни ску
град њу, по љо при вре ду и ту -
ри зам.

Ана ли ти чар Алек сан дар
Зо рин ка зао је да у де ле га -
ци ји ко ја је би ла у по се ти
има љу ди ко ји већ ула жу у
срп ску, као и у цр но гор ску
при вре ду.

– Та ко ђе, бит но је на гла -
си ти да је ово на ша пр ва по -
се та, с об зи ром на то да је
Је дин стве на ру ска стран ка
ство ре на про ле тос – на вео је
Зо рин, до дав ши ка ко је циљ
да са рад ња оја ча и да се про -
ши ри.

Они су овом при ли ком
об и шли фи р му „Ве тро си -
стем”, као и „Тех но мар кет”
и Хлад ња чу, а Ра ни са вљев је
ка зао и да је ово са мо јед на у
ни зу по се та при вред ни ка из
Ру си је, јер је Град ском од бо -
ру стран ке нај бит ни ји ин те -
рес Пан че ва.

У СТАР ЧЕ ВУ

Обе ле же на сла ва
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ЈЕ ДИН СТВЕ НА РУ СКА СТРАН КА

По се та при вред ни ка 
из Мо скве

Врши се притисак на
Србију

Казне одређује закон,
а не одлука судија

Судско веће Хашког трибуна-
ла, у случају троје радикала, у
уторак, 2. августа, приметило
је да Србија треба хитно да
промени своје законодавство
како би било у складу с међу-
народним обавезама, међу ко-
јима је, како се наводи, и ис-
пуњење налога за хапшење и
изручење Петра Јојића, Вјери-
це Радете и Јове Остојића, оп-
тужених за непоштовање суда.

Тим поводом смо разговара-
ли с Петром Јојићем, који је
нагласио да у српском законо-
давству нема правног основа
за њихово изручење, што је и
Виши суд за ратне злочине Ср-
бије у Београду својом одлу-
ком утврдио.

– Захтев Хашког трибунала
да Србија промени закон о са-
радњи с тим судом је неза-
памћен. Ради се о притиску на
нашу државу да испуњава оба-
везе које није преузела и оба-
везе које нису Уставом и зако-
ном о сарадњи с поменутим
трибуналом преузете – изја-
вио је Јојић.

Говорећи о Закону о сарад-
њи с Хашким трибуналом, он
је нагласио како је Србија пре-
ма њему преузела обавезе да
сарађује и да изручује лица
оптужена за ратне злочине,
злочине против човечности и
за геноцид, што овде није слу-
чај. Додао је и како је судија
Одељења за ратне злочине Ви-
шег суда у Београду 18. маја
2016. утврдио да нису испуње-
не претпоставке за њихову
предају и хапшење.

– Хашки трибунал није сво-
јевремено захтевао да Фран-
цуска изручи Флоренс Арт-

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ПЕТАР ЈОЈИЋ, АДВОКАТ И ФУНКЦИОНЕР СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ

НЕЗАПАМЋЕН ЗАХТЕВ ХАШКОГ ТРИБУНАЛА

ман, гоњену за непоштовање
суда, нити је Француска доне-
ла посебан закон о томе или
променила постојећи да би се
тако нешто омогућило. Ни
САД нису изручивале своје др-
жављане том суду, нити било
ком другом, а познато је шта
су све њени војници радили по
читавом свету у ратовима које
су изазивале – рекао је Јојић.

Истакао је како судије Ха-
шког трибунала нису овла-
шћене да прописују казне, јер
се оне одређују законом, а не
одлукама судија, које треба
само да воде поступак у скла-
ду са Статутом и законом.

– Ово је последњи покушај
Хашког трибунала да на себе
скрене пажњу у последњој го-
дини његовог постојања, јер ће
у 2017. престати да ради. Ни-
ко из СРС-а није вршио при-

тисак на сведоке, нити им је
претио, а Трибунал нас терети
да смо то чинили над два све-
дока. Такође, битно је напоме-
нути да је више сведока изнело
примедбе на рад и поступак
хашких истражитеља на тери-
торији Републике Србије, што
су и навели у својим изјавама.
У овој афери учествују неке
невладине организације из
Србије – нагласио је он.

Јојић такође сматра да се
врши притисак на нашу држа-
ву да их изручи Хагу, а да би
то Суд искористио у другосте-
пеном поступку против Ше-
шеља, јер је у првостепеном
ослобођен. Навео је како су су-
дија Антонети и његово веће
утврдили да нема доказа да је
лидер радикала одговоран за
било какве злочине по свих
шест тачака оптужнице.

– Како је могуће да Хашим
Тачи буде ослобођен и неосу-
ђен за убиства већег броја све-
дока? Како је могуће да Насер
Орић не буде осуђен за ратне
злочине, а доказано је да је
убијао Србе у Подрињу и спа-
лио више десетина српских
села? Како је могуће да Бра-
нимир Главаш буде неосуђен
за ратне злочине који су дока-
зани? – упитао је Јојић.

Он је закључио да по Закону
о сарадњи с Хашким трибуна-
лом Републике Србије није
прописано кривично дело не-
поштовање суда, за које се он и
терети, као да ни по Статуту са-
мог трибунала није прописано
исто кривично дело, додавши
да хашко веће то и признаје.
Истакао је и да у случају про-
мене закона, он не би могао да
се примени ретроактивно.
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Иа ко ле то још увек тра је, се зо на је
го ди шњих од мо ра и пу то ва ња, ове
не де ље смо пи та ли су гра ђа не шта је
глав ни узрок то ме што се увек вра ћа -
ју у Пан че во.

МИ ЛИ ЦА ТРИ ФУ НО ВИЋ, фри зер ка:
– Оно што ме на во ди да се вра тим

у Пан че во кад одем ван ње га, сва ка -
ко су по ро ди ца, при ја те љи и по сао, а
ве ли ку уло гу у то ме има и сам град,
јер је ми ран. У су шти ни, цео мој жи -
вот је ов де. Ве ру јем да има и на ви ке
у све му то ме, ме ђу тим при ви кла бих
се и на не ко дру го ме сто.

СВЕ ТЛА НА РА ДАК, не за по сле на:
– У Пан че во се вра ћам пре све га

због по ро ди це и при ја те ља. Ро ђе на
сам ов де, не ве зу је ме ни шта по себ -
но, али по сто ји на ви ка, ко ја је за и ста
чу до. С об зи ром на не за по сле ност и
на то што се сна ла зим на све на чи не,
по сао ни је је дан од раз ло га због ко -

јих сам ов де, то јест не за по сле на
сам, али не и бес по сле на.

ДРА ГИ ЦА ПЕ ТРОВ СКИ, пен зи о нер ка:
– Ра дим у Пан че ву, али жи вим у

ње го вој око ли ни. Нај ви ше зна ча ја у
све му то ме има мо ја по ро ди ца, али
сва ка ко и на ви ка. У Ба на ту сам већ
пе де сет го ди на и ми слим да ме и
оба ве зе при мо ра ва ју да се вра ћам
ова мо. Ве ру јем и да рет ко ко мо же
да нас од лу чи ти да се пре се ли у не ко
дру го ме сто. Сма трам да би би ло бо -
ље са мо у ме сти ма где је чи сти ји ва -
здух.

АЛЕК САН ДАР МИ ЛИ НО ВИЋ, 
про фе сор:

– Био сам на од мо ру у око ли ни Ва -
ље ва, ишао сам на ба зе не и оби ла зио
око ли ну. Ова мо се вра ћам због са мог
жи во та и на ви ке, да кле због по ро ди -
це, при ја те ља и по сла. Ме ђу тим, чим
сам ушао у наш град, осе тио сам

смрад и сма трам да је Бе о град ва зду -
шна ба ња за Пан че во.

УГЉЕ ША НО ВА КО ВИЋ, пен зи о нер:
– Ја жи вим сам у Пан че ву, син је у

ино стран ству, а ћер ка у Бе о гра ду. По -
вре ме но идем у ви кен ди цу ко ју имам
ван гра да и иа ко та мо бо ра вим по не -
ко ли ко ме се ци, увек се вра ћам ова мо.
Не ве зу је ме баш ни шта по себ но за
овај град, али на ви ка и љу бав пре ма
Пан че ву ме спре ча ва ју да одем.

БО РИ СЛАВ КР ТЕ НИЋ, 
здрав стве ни рад ник:

– Кра јем ав гу ста ћу оти ћи на од -
мор. Сва ка ко ме но стал ги ја не на во -
ди да се вра тим у Пан че во, већ рад но
ме сто. Раз ло зи за то су и по ро ди ца и
при ја те љи. Та ко ђе, не ра чу на ју ћи
Бе о град и Но ви Сад, сма трам да се
ов де жи ви ма ло бо ље не го у ве ћи ни
гра до ва у Ср би ји.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

А. МИЛИНОВИЋД. ПЕТРОВСКИ У. НОВАКОВИЋ Б. КРТЕНИЋ

НАША АНКЕТА

ШТА ВАС НА ВО ДИ ДА СЕ ВРА ТИ ТЕ У ПАН ЧЕ ВО?

На ви ка и по ро ди ца су глав ни раз ло зи

С. РАДАКМ. ТРИФУНОВИЋ

Оче ки ва ње да но ва вла да
Ср би је по ну ди ре ше ње за
Апо те ку Пан че во

За кон не до зво ља ва 
га ше ње уста но ве,
али ни пла ћа ње ду го ва

Сви ло ка ли Апо те ке Пан че во ко ји су
не дав но оста ли без стру је по но во су
је до би ли у пе так, 29. ју ла, и по не де -
љак, 1. ав гу ста, на кон до го во ра са
ЕПС-ом и пи са них га ран ци ја ко је је
ло кал на са мо у пра ва да ла том јав ном
пред у зе ћу да ће дуг би ти из ми рен.

Ми лан Ба бић, но ви ди рек тор ове
апо те кар ске уста но ве, ре као је да је
уку пан дуг за стру ју с ка ма том од де -
цем бра про шле го ди не око 1,8 ми ли -
о на ди на ра. Га ран ци је Гра да и ин тер -
вен ци ја Ми ни стар ства здра вља тре ба
да обез бе де да Апо те ка на ста ви рад
док др жа ва не на ђе ре ше ње за огром -
не фи нан сиј ске про бле ме у ко ји ма се
на ла зи.

– Тре ба ло би да се уста но ва при -
мар не здрав стве не за шти те, по пут на -
ше, на ла зи на спи ску оних ко је не
тре ба ни кад ис кљу чи ти. Сад по но во
ра ди мо, а за пла ћа ње ће мо ви де ти на -
кнад но. Осе тљи ве ле ко ве смо, на сре -
ћу, ус пе ли да спа се мо скла ња ју ћи их
у апо те ке ко је ни су би ле ис кљу че не с
мре же, па су им фри жи де ри ра ди ли.
Тре нут но про да је мо оно што има мо
на ла ге ру, а то је углав ном тер ци јар -
ни про грам, по пут деч је хра не и не -
што ле ко ва. Сав па зар се упла ћу је на
ра чун Апо те ке и иде на ски да ње бло -
ка де. Ка да би смо мо гли да на ба ви мо
ви ше ро бе, мо гли би смо да сма њи мо
ве ћи део ду га – ре као је Ба бић.

„ЛЕ ЊЕ” ЛЕ ТО ПРЕД ЈЕ СЕН ПРО МЕ НА

Че ка ју ћи ре кон струк ци ју
НА СТА ВЉА СЕ ФАР МА ЦЕ УТ СКИ ПА РА ДОКС

СПА СА ИМ НЕ МА, ПРО ПА СТИ НЕ ЋЕ

До дао је ка ко ни ле ко ви ни дру га ро -
ба због бло ка де ра чу на ни су на ба вља ни
од кра ја про шле го ди не, па се са да рас -
про да ју за ли хе и оно че му се бли жи
ис тек ро ка упо тре бе. Ба бић је оце нио
да та ко не ће мо ћи ду го да се ра ди, већ
да др жа ва мо ра на ћи ре ше ње.

– Мо ја оп ти ми стич на про це на је
да ће се то де си ти на кон фор ми ра ња
но ве вла де Ср би је, од но сно до кра ја
сеп тем бра. Раз лог је тај што су у ис -
тој си ту а ци ји и ду ге др жав не апо те ке
у Ср би ји. Тре нут но се с Ми ни стар -
ством фи нан си ја тра жи мо гућ ност да
спо ра зум Пан че ва и ве ле дро ге ри ја
ко је су бло ки ра ле ра чун Апо те ке бу де
ре а ли зо ван. Пан че во тре ба да пла ти
дуг у на ред них се дам го ди на, али то
ни је та ко ла ко мо гу ће због За ко на о
бу џет ском си сте му. Тај про цес је за -
стао, јер тех нич ка вла да не мо же да
ме ња про пи се. Да ли ће ре ше ње би ти
да део ду га пла ти ло кал на са мо у пра -
ва, а да део бу де пре тво рен у јав ни
дуг, од лу чи ће бу ду ћа вла да, али у су -
шти ни то мо ра да се ре ши – из ја вио
је Ба бић.

Он је оце нио ка ко ће др жав ни апо -
те кар ски сек тор мо ра ти да бу де спа -
сен и због то га што то на ла жу про пи -
си Европ ске уни је.

– Нор ма тив ЕУ је да јав них апо те -
ка мо ра да бу де нај ма ње 40 од сто ка -
ко би се обез бе ди ла основ на здрав -
стве на за шти та ста нов ни штва. Ми
мо ра мо да има мо апо те ке и та мо где
је то не ис пла ти во ка ко би ста нов ни -
штво би ло снаб де ве но ле ко ви ма, за -
тим има мо де жур ства и слич но.
Слич но је и с јав ним пре во зом; не
мо же те има ти са мо про фи та бил не
ли ни је, не го и оне не ис пла ти ве, јер
мо ра те сви ма да обез бе ди те пре воз,
због то га при ват ни ци не во зе на тим

ре ла ци ја ма. Та ко је и у апо те кар ству
– об ја снио је Ба бић.

На гла сио је да је у про блем Апо те -
ке Пан че во укљу чен и По кра јин ски
се кре та ри јат за здрав ство, иа ко не ма
ди рект не над ле жно сти. Ди рек тор
апо те кар ске уста но ве оце нио је да ће
бу ду ће си стем ско ре ше ње мо ра ти да
укло ни је дан од узро ка фи нан сиј ских
про бле ма, а то је мар жа од 12 од сто,
ко ја ни је до вољ на ни за фи нан си ра ње
за ра да, а по го то во за по кри ва ње дру -
гих тро шко ва по сло ва ња.

Ис пла та за о ста лих за ра да фар ма -
це у ти ма по след њих ме се ци обез бе -
ђу је се из бу џет ске ре зер ве Гра да, а
на осно ву из вр шних суд ских ре ше ња
по осно ву ту жби за по сле них. То је
би ла је ди на за кон ска мо гућ ност. Ба -
бић ка же да то не ће мо ћи да се ра ди
уне до глед, али је за сад је ди ни на чин
одр жа ва ња по сло ва ња. Он је под се -
тио да за кон оба ве зу је ло кал ну са мо -
у пра ву као осни ва ча да обез бе ди рад
апо те ке због ње не ва жно сти у си сте -
му при мар не здрав стве не за шти те.

Наш са го вор ник је за то ми шље ња да
не ма дру гог из ла за, не го да бу де про -
на ђе но при хва тљи во ре ше ње. За кљу -
чио је да је нај е ле гант ни је и нај јеф ти -
ни је ре ше ње да дуг бу де по кри вен и
Апо те ка на ста ви да ра ди на еко ном ски
одр жив на чин. Д. Ву ка ши но вић

пан че вач ких од бо ра две ју стра на ка,
за сад из гле да као да бу ду ћа срп ска
вла да, у ко јој је Пу тин већ ре зер ви -
сао ме сто за Да чи ћа, не ће ути ца ти
на са став пан че вач ке вла сти. Ипак,
од ре ђе не ин фор ма ци је ука зу ју на то
да ће већ у сеп тем бру до ћи до ре кон -
струк ци је ло кал не вла сти. Она би,
пре ма из во ри ма „Пан чев ца”, под ра -
зу ме ва ла усту па ње СПС-у не ких ди -
рек тор ских ме ста, али не и функ ци -
ја у Град ском ве ћу.

Дру га не по зна ни ца је Ли га со ци -
јал де мо кра та Вој во ди не. Иа ко се од
по след њих из бо ра ја сно др жа ла уз
опо зи ци о ни блок, по сто је зна ци да

Осим то га, иа ко има сву власт,
СНС не ма ко мот ну ве ћи ну ко ја би
му омо гу ћи ла да се пре ви ше опу -
сти, што се у не ким си ту а ци ја ма у
Скуп шти ни по твр ди ло.

Сто га ва ља уско ро по но во оче ки -
ва ти на де лу спро во ђе ње опро ба не
так ти ке ства ра ња „је дин стве ног на -
род но о сло бо ди лач ког фрон та” у ко -
ме је све јед но ко је из ко је стран ке,
под усло вом да се на кра ју сви на ђу
у ис тој пар ти ји. Они ко ји се бу ду др -
жа ли из ван то га, има ће уло гу да
„из би стре” та ко за му ће ну во ду то ка
ов да шње по ли ти ке.

Д. В.

СНС ра чу на на од ре ђе но умек ша ва -
ња ста ва ли га ша. Ов да шњи од бор
ЛСВ-а по ку ша ва ве ро ват но да ба -
лан си ра из ме ђу до след но сти соп -
стве ној по ли ти ци и при ти ска из
стра нач ких вр хо ва.

Те жње на пред ња ка да „раз дро бе”
опо зи ци ју су ло гич не, јер је она у
не ко ли ко на вра та по ка за ла ка ко је
спрем на на за јед нич ко де ло ва ње у
ве зи с не ким ва жним пи та њи ма.
Де мо крат ска стран ка, По крет „До -
ста је би ло”, СПС и ЛСВ та ко ђе су
де мон стри ра ли спо соб ност да се
око за јед нич ких ак ци ја у ло кал ном
пар ла мен ту вр ло бр зо до го во ре и да
их спро ве ду. И на кра ју, али не и
нај ма ње ва жно, ја сно је да у ре до ви -
ма опо зи ци је има и не ких но вих
ин те ли гент них, обра зо ва них и по -
ли тич ки вр ло пи сме них љу ди ко ји
без об зи ра на од ре ђе не про пу сте
уме ју да ко ри сте пра ви ла игре ра ди
сти ца ња пред но сти на те ре ну. Све
то вла да ју ћој ве ћи ни не при ја.

Ка ко се при бли жа ва мо је се ни и ду го
оче ки ва ном фор ми ра њу но ве ре пу -
блич ке вла де, по но во је ак ту а ли зо ва -
на те ма пре ра спо де ле јав них при хо да
из ме ђу ре пу блич ког и ло кал них бу џе -
та. Ни ко ла Ал ти пар ма ков, члан Фи -
скал ног са ве та, ко ји је не ка вр ста де -
та ши ра ног ор га на ММФ-а, на но во је
по чео да за го ва ра оти ма ње па ра оп -
шти на ма и гра до ви ма под из го во ром
да су они сво је вре ме но до би ли пра ва
на пре ви ше при хо да ко је су уме сто у
ин ве сти ци је ба ци ли на по тро шњу.

Пред лог но вог за ко на о фи нан си -
ра њу ло кал них са мо у пра ва, ко јим би
пре ли ва ње до хот ка с ло кал ног на др -
жав ни ни во тре ба ло да бу де озва ни -
че но, већ је на и ла зио на про ти вље ње
оп штин ских и град ских ад ми ни стра -
ци ја. Овог пу та је про тив пред ло га да
ло кал не вла сти из гу бе пе ти ну сво јих
при хо да устао НА ЛЕД као ор га ни за -
ци ја срп ских гра до ва и оп шти на.

На та кву мо гућ ност је при ли ком
по след њег ре ба лан са пан че вач ког
бу џе та упо зо рио Пре драг Жив ко вић,
за ме ник гра до на чел ни ка и већ ник за
фи нан си је. Он је на кри ти ке опо зи -
ци је да власт у прет ход не две го ди не
ни је уме ла да по тр о ши по ми ли јар ду

ди на ра, већ их је пре но си ла у на ред -
ни бу џет, од го во рио ка ко ће нам та
сред ства уско ро до бро до ћи.

Жив ко вић је ми слио упра во на мо -
гућ ност да ре пу блич ка власт пре ко
из ме не за ко на ста ви ру ку на део из -
вор них при хо да ло кал них са мо у пра -
ва. Про блем је у то ме што нај ве ћи
део пре не тог нов ца пре ма ва же ћим
про пи си ма спа да у на мен ска сред -
ства ко ја се са мо као та ква мо гу тро -
ши ти. За то је на ја вље но да би ре гу ла -
ти ва мо гла да бу де про ме ње на, па би
тај но вац био на рас по ла га њу за раз -
ли чи те по тре бе.

Ако је већ све та ко, ис па да да по -
ен та на ја вље них про ме на ни је про -
кла мо ва на штед ња, већ „кр пље ње”
срп ског бу џе та. Јер, у слу ча ју Пан че -
ва не пре ти че но вац од по тро шње,
не го од ин ве сти ци ја, па би се ње го -
вим пре ра спо ре ђи ва њем на по тро -
шњу до би ло упра во оно што Фи скал -
ни са вет на вод но же ли да из бег не.
Уко ли ко је то та ко, он да је сле де ће
пи та ње на ко је би ва ља ло да не ко од -
го во ри: от куд све ово кад ста ње у јав -
ним фи нан си ја ма Ср би је ни кад у
исто ри ји ни је би ло бо ље?

Д. В.

ФИ НАН СИЈ СКЕ ГЛА ВО БО ЉЕ У НА ЈА ВИ

По но во о ло кал ним бу џе ти ма

Сле ди „умрт вља ва ње”
ди на мич не по ли тич ке
сце не Пан че ва

Се зо на го ди шњих од мо ра уве ли ко
је по че ла и за по ли ти ча ре, што је
пот пу но ја сно с об зи ром на ма њак
кон фе рен ци ја за но ви на ре, са оп -
ште ња и слич них уо би ча је них ак -
тив но сти стра на ка. На па у зи је и
Скуп шти на Пан че ва, а и Град ско
ве ће се не уби ја од по сла ових да на,
јер се све га два пу та са ста ло на крат -
ко ра ди усва ја ња две ју од лу ка у ве зи
с ка жња ва њем узур па то ра др жав не
по љо при вред не зе мље.

Сва та „успа ва ност” ни је по сле ди -
ца са мо ома мљу ју ће лет ње вру ћи не,
већ и иш че ки ва ња да ко нач но бу де
фор ми ра на вла да Ср би је, од ко је за -
ви се и не ки ва жни и нео д ло жни по -
сло ви у на шем гра ду. Уз то, од са -
ста ва бу ду ћег Ву чи ће вог ка би не та и
то га ко ће га све на ди рек тан или
ин ди рек тан на чин по др жа ва ти из
скуп штин ских клу па за ви си ће у из -
ве сној ме ри бу ду ћи по ли тич ки жи -
вот Пан че ва.

Ло кал ни СПС по ка зао се про те -
клих ме се ци као до след на и вр ло
оштра опо зи ци ја на пред ња ци ма. С
об зи ром на прет ход ну ло шу са рад њу

Сав па зар се упла ћу је на ра чун Апо те ке
и иде на ски да ње бло ка де.

Милан Бабић,
директор Апотеке Панчево

ХРОНИКА



Гра ђе вин ска огра да
са мо на ја вљу је 
бу ду ће ра до ве

Рад ни ци ком па ни је „Ал мекс”,
ко ја је не дав но ку пи ла хо тел
„Та миш”, по ста ви ли су пре не -
ко ли ко да на гра ђе вин ску
огра ду око тог објек та. „Пан -
чев цу” је у тој кор по ра ци ји об -
ја шње но да иа ко је на огра ди
ис так ну та та бла с нат пи сом

„Гра ди ли ште”, ни је реч о по -
чет ку гра ђе вин ских ра до ва на
згра ди хо те ла, већ о ме ри ко -
јом је за шти ће на при ват на
сво ји на док ра до ви не поч ну.

То би ве ро ват но тре ба ло оче -
ки ва ти у до глед но вре ме, јер је
„Ал мекс” на свом ин тер нет сај ту
об ја вио кон курс за из ра ду идеј -
ног ар хи тек тон ског ре ше ња за
хо тел „Та миш”. На ве де но је да је
циљ кон кур са ви зу ел но и функ -
ци о нал но уна пре ђе ње де ла цен -

тра Пан че ва у ко ме се на ла зи хо -
тел, та ко што би се ак ти ви ра ли
сви по тен ци ја ли овог де ла гра да
и по ве ћа ла ње го ва атрак тив ност.

Кон курс је отво рен до 15. ав -
гу ста и на ње му мо гу уче ство -
ва ти сви ко ји има ју ви со ку или
ви шу струч ну спре му из обла -
сти ар хи тек ту ре, пеј за жне ар -
хи тек ту ре или ди зај на. Ако до
на ве де ног ро ка бу де при ја вље -
но бар де сет ра до ва ко ји од го -
ва ра ју кри те ри ју ми ма кон кур -

са, нај бо љим ау то ри ма ће би ти
до де ље не на гра де. Пр во пла си -
ра ни рад до би ће 400.000 ди на -
ра, дру га на гра да је 200.000 ди -
на ра, а тре ћа 100.000 ди на ра.

Пре ма усло ви ма кон кур са,
ау то ри на гра ђе них или от ку -
пље них ра до ва сва сво ја имо -
вин ска пра ва у ве зи с тим
идеј ним ре ше њи ма усту па ју
ком па ни ји „Ал мекс”. Рас пи -
си вач кон кур са ће та ре ше ња
ка сни је ко ри сти ти у це ли ни
или де ло ви ма при ли ком из ра де
план ске и тех нич ке до ку мен -
та ци је, а пре ма тех нич ким
мо гућ но сти ма и огра ни че њи -
ма на те ре ну.

На ру чи лац не ма оба ве зу да
за по тре бе из ра де те до ку мен -
та ци је ан га жу је ау то ре идеј -
них ре ше ња ко ја ко ри сти, али
их мо же ан га жо ва ти као кон -
сул тан те уз скла па ње по себ -
ног уго во ра за оба вља ње тих
по сло ва.

ПРИ ПРЕ МЕ ЗА РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈУ ХО ТЕ ЛА

Тра жи се идеј но ре ше ње

ЕКОНОМИЈА
Петак, 5. август 2016.
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Страну припремио
Драган 

Вукашиновић

Тај ку ни ни су узе ли
сву зе мљу, јер су се
ма ли па о ри др жа ли
за јед но

Јав не про зив ке ме ђу
До лов ци ма за 
узур па ци ју

То ком пр ва три да на ли ци та -
ци је за за куп др жав ног по љо -
при вред ног зе мљи шта по ово -
го ди шњем про гра му по ка за ло
се да су стра хо ва ња ма њих по -
љо при вред ни ка да ће их пред -
у зе ћа и ве ли ки про из во ђа чи
„пре га зи ти” углав ном нео сно -
ва на. Бар та ко из гле да на пр ви
по глед. Из гле да да су све три
стра не ус пе ле да на пра ве одр -
жи ве до го во ре о по де ли зе мље
та ко да сви бу ду бар ре ла тив но
за до вољ ни. То зна чи да прак -
тич но над ме та ња ни је ни би ло,
већ је сва зе мља оти шла по по -
чет ној це ни, осим у по је ди ним
слу ча је ви ма у До ло ву и Ја бу -
ци, и у Ба нат ском Но вом Се лу.

Од 9.048 хек та ра по ну ђе них
про гра мом у по не де љак, уто -
рак и сре ду из ли ци ти ра но је
4.415 хек та ра по про сеч ној це -
ни од око 230 евра за хек тар.
Уко ли ко све бу де у ре ду, Ре пу -
бли ка, По кра ји на и Град од
ових ли ци та ци ја тре ба да за -
ра де укуп но око 950.000 евра.

Нај ви ше це не по стиг ну те су
у Но вом Се лу, где има све га
200 хек та ра др жав не зе мље и
до ста ве ли ких ра та ра ко ји не
са мо да има ју по тре бе за до -
дат ним об ра ди вим по вр ши на -
ма већ мо гу и да их пла те. За -
то је у том слу ча ју ви ђе но над -
ме та ње ко је је про сеч ну це ну
за ку па до те ра ло до 365 евра.
До рел Ца пр ђа, но во се љан ски
ра тар, ре као је ка ко ће вр ло
те шко же тва мо ћи да по кри је
ово ли ку це ну за ку па.

– Та ко је би ло с пше ни цом.
Ако си имао сво ју зе мљу, он да
си за ра дио оно што би дао за
за куп, а ако си пла тио за куп,
он да си био на ну ли – оце нио
је Ца пр ђа.

Зо ран Сеф ке ри нац сма тра
да бу дућ ност у по љо при вре ди
мо гу има ти са мо ве ли ка га -
здин ства.

– Су ро ва је исти на да са мо
они ко ји об ра ђу ју ве ли ке по -
вр ши не мо гу да пла те за куп и
оста ну у по слу. Ми слим да је
не ре ал но да се 20 од сто ста нов -
ни штва ба ви по љо при вре дом –
сма тра Сеф ке ри нац. 

СУ МИ РА МО ПР ВИ ДЕО ОВО ГО ДИ ШЊЕ ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈЕ

СЕ ЛО ЈЕ ИПАК ЈА ЧЕ ОД СВА ТО ВА
Од та ко зва них тај кун ских

фир ми на отво ре ној сце ни су
ви ђе ни „Ду нав” из Ива но ва,
ко ји по слу је у са ста ву „Ма бер
ко мер ца”, и „Ал мек со во” пред -
у зе ће „Ка ча ре во”. Пр ви су за -
ку пи ли 210 хек та ра ива но вач -
ких њи ва, али то не зна чи оба -
ве зно да су не ког угро зи ли, јер
је у Ива но ву оста ло још зе мље
за ко ју ни ко ни је био за ин те ре -
со ван.

„Ка ча ре во” је од 339 хек та -
ра сло бод не др жав не зе мље у
том се лу узе ло чак 371 хек тар,
али се оста ли уче сни ци ни су
бу ни ли због то га. Алек сан дар
Па влов ски, по љо при вред ник
из Ка ча ре ва, ре као је да је све
про те кло пре ма ра ни је по -
стиг ну том до го во ру.

Исто та ко мир но би ло је и
пр вог да на то ком над ме та ња
за атар Ба нат ског Бре стов ца,

јер где ку ћа ни је те сна... На и -
ме, та мо је би ло нај ви ше сло -
бод не зе мље, па је из ли ци ти -
ра но чак 1.586 хек та ра, што
зна чи да је сва ко мо гао да за -
до во љи сво је ам би ци је, чак је
и пре те кло.

Нај ве ћи по слов но-мен та ли -
тет ски по мак на пра ви ли су
тра ди ци о нал но ка при ци о зни
До лов ци. Чак су и они по ка за -
ли да мо гу да се до го во ре и да
се у ве ли кој ме ри др же тог до -
го во ра. Мар ко Бој тар, пред -
сед ник удру же ња „До ло вач ки
па о ри”, ре као је да је по но сан
на то што су ус пе ли да се спо -
ра зу ме ју нај пре уну тар удру -
же ња о сви ма при хва тљи вом

мо де лу рас по де ле ора ни ца, а
по том и са оста лим уче сни ци -
ма над ме та ња.

Та ко је од 1.300 хек та ра око
700 хек та ра по де ли ло пе де се -
так чла но ва „До ло вач ких па о -
ра”, а оста так су узе ли круп ни
про из во ђа чи и оста ли.

– Ап со лут но сам за до во љан
што су се љу ди до зва ли па ме -
ти, јер су До лов ци по зна ти по
то ме да су из ка при ца уме ли
да ли ци ти ра ју до 70.000 или
80.000 ди на ра, па се ра ди ло с
гу бит ком. Ми слим да смо овог
пу та ста ви ли прст на че ло –
оце нио је Бој тар.

Ме ђу тим, ни је све те кло
глат ко, јер су „ве ли ке ри бе”
од мах на по чет ку од сту пи ле
од до го во ра и по че ле да ди жу
це ну за ку па, али су ма ли од -
го во ри ли истом ме ром и из -
др жа ли на пад, па је ка сни је

све те кло пре ма ра ни јем до -
го во ру.

– Јед на ста ра му др ост ка же
да је се ло увек ја че од сва то ва.
Ово је нај бо љи при мер да се
за јед нич ким де ло ва њем ма -
лих па о ра мо же ис пра ви ти
ло ше за кон ско ре ше ње, по ко -
јем не ма огра ни че ња по вр ши -
на ко је је дан про из во ђач мо -
же за ку пи ти. По ка за ло се да
ипак сва ки по љо при вред ник
мо же до ћи до сво је бра зде –
про ко мен та ри сао је Бој тар.

На кра ју су До лов ци ипак мо -
ра ли да од бра не свој имиџ, јер
је ви ђен је дан за ни мљив ин ци -
дент, ка да су се по сва ђа ли ве ли -
ки про из во ђа чи. На та ша Ан -

ђел ко вић је из не по зна тог раз -
ло га по че ла да ди же це ну за ку -
па за пар це ле на ко је се на ме -
рио Ни ко ла Бу ка зић, па се он у
јед ном тре нут ку, вид но из нер -
ви ран, окре нуо пре ма сви ма у
са ли и, по ка зу ју ћи пре ма Ан -
ђел ко ви ћи ма, ре као: „Е, сад ћу
јав но да ка жем – 350 хек та ра
узур пи ра не зе мље у До ло ву они
ра де”. На то му је не ко од Ан -
ђел ко ви ћа уз вра тио: „И ти с на -
ма”. Бу ка зић је на кра ју до био
же ље на 72 хек та ра, али по дво -
стру ко ви шој це ни. А и при сут -
на чла ни ца Град ског ве ћа Зо ри -
ца Ре пац са зна ла је ко ме тре ба
да по ша ље по љо при вред не ин -
спек то ре чи ји је по сао да утвр де
ко бес прав но об ра ђу је ве ли ке
по вр ши не др жав них њи ва.

Нај ни жи про се чан за куп је
109 евра по хек та ру, а ре зул тат
је ли ци та ци је у ја буч ком ата ру.

До бри во је Шкр бић, ра тар
из Ја бу ке, ко ји је са сво јим
си ном од 408 др жав них хек -
та ра у том се лу за ку пио 174
хек та ра, сма тра да су по чет -
не це не ипак би ле ви со ке,
што је иза зва ло не за ин те ре -
со ва ност па о ра. Он је под се -
тио да ове го ди не мо ра ју да
се пла те два за ку па, а уз то су
не ки про из во ђа чи у Ја бу ци
због гра да оста ли без ле ти не
и за ра де. Шкр бић је из нео
ми шље ње да ће ве ће ин те ре -
со ва ње би ти на на ред ном
над ме та њу, јер се оче ку је да
ће се та да за ку пљи ва ти на ду -
жи рок, а не на го ди ну да на,
као са да.

САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

Mаја Судимац, дипломирани инжењер за шти те биља

Удру же ње „До ло вач ки па о ри”
за ка за ло је пре ко Ба нат ске
асо ци ја ци је по љо при вред ни -
ка, чи ји је ко лек тив ни члан,
са ста нак у Вла ди Ср би је по -
во дом ово го ди шње от куп не
це не сун цо кре та. Мар ко Бој -
тар, пред сед ник удру же ња,
оче ку је да се уз по сре до ва ње
Ра си ма Ља ји ћа, ми ни стра
тр го ви не, и Сне жа не Бо го са -
вље вић Бо шко вић, ми ни -
стар ке по љо при вре де, са
уља ри ма по стиг не до го вор о
су ми ко ју ће от ку пљи ва чи
пла ћа ти про из во ђа чи ма.

Бој тар је на вео ка ко ни ко
од њих ни је ис та као це ну
сун цо кре та и пре ти да па о ри
због то га не ће пре да ти ро бу.

– Си гур но да ове го ди не не -
ће мо пре да ти сун цо крет без
јав но ис так ну те ко нач не це не.
Ако се то не про ме ни, од мах
ће мо зва ти тр жи шну ин спек -
ци ју да ин тер ве ни ше, јер смо
про шле го ди не има ли ло ше
ис ку ство с тим. Оче ку је мо и да
ће мо се до го во ри ти о ви си ни
от ку па, јер би лан си ни су баш
та кви ка ко се при ча. Ствар је у
то ме да се увек из но се „на ду -
ва не” ци фре о при но си ма ка ко
би се спу сти ла от куп на це на –
ре као је Бој тар.

До дао је ка ко су уља ре то -
ком фа зе ве ге та ци је сун цо -
кре та за кљу чи ва ле уго во ре с
про из во ђа чи ма на при хва -
тљи ву це ну од 320 евра по
то ни, што из но си не што пре -
ко 39 ди на ра за ки ло грам.

– „Вик то ри ја гру па” је у
ма ју сво јим ко о пе ран ти ма
по ну ди ла 318 евра по то ни,
што сма тра мо ми ни мал ном
при хва тљи вом це ном. Ако је
би ло еко ном ски ис пла ти во
да се то ли ко пла ћа уна пред
„на зе ле но”, не ма шан се да
се са да шпе ку ли ше из но сом
до 30 ди на ра за ки ло грам,
осим ако се не ра ди о пљач ки
– био је из ри чит Бој тар.

Ва ља под се ти ти да је при -
ли ком не дав ног слич ног са -
стан ка код истих ми ни ста ра
у ве зи с це ном пше ни це
Жар ко Га ле тин, ди рек тор
Про дукт не бер зе у Но вом Са -
ду, из ја вио ка ко је спре чен
по ку шај јед ног до ма ћег тај -
ку на да ла жном тр го ви ном
из ме ђу две сво је фир ме сни -
зи це ну ове ро бе. Ља јић је
обе ћао да ће тај слу чај би ти
ис пи тан, али до да нас ни је
са оп ште но да ли је кон тро ла
уоп ште спро ве де на и шта је
утвр ди ла.

ЦЕ НА СУН ЦО КРЕ ТА НА ДНЕВ НОМ РЕ ДУ

Сле ди бор ба са уља ри ма

Дра гу тин Ми лен ко вић из
Вла со тин ца, ко ји гра ди две
стам бе не згра де у Сте ри ји ној
ули ци за јед ног пан че вач ког
ин ве сти то ра, од у стао је од
пр во бит не на ме ре да за
„Пан че вац” из не се сво ју вер -
зи ју при че на кон оп ту жби
ко је су на ње гов ра чун из не -
ли по је ди ни рад ни ци.

Гра ђе ви на ри Угље ша Сте ва -
но вић и Го ран Џи мић ис при -
ча ли су ка ко им Ми лен ко вић

ду гу је не ко ли ко пла та још од
про шле го ди не, те да на гра -
ди ли шту др жи углав ном не -
при ја вље не рад ни ке. Део ових
из ја ва по твр ди ла је Ин спек ци -
ја ра да.

На кон не ко ли ко без у спе шних
по ку ша ја „Пан чев ца” да сту пи у
кон такт с Ми лен ко ви ћем, то
нам је ипак по шло за ру ком и он
је из Вла со тин ца, где је бо ра вио,
обе ћао да ће го во ри ти за наш
лист ка ко би са оп штио не ке чи -

ње ни це јав но сти. У по не де љак,
1. ав гу ста, по до го во ру се ја вио
ре дак ци ји из Пан че ва и при стао
да су тра дан од го ва ра на но ви -
нар ска пи та ња, али је ка сни је у
то ку да на од у стао од то га.

Ми лен ко вић ни је из нео ја -
сан раз лог за то, већ је ре као
ка ко то мо жда не би би ло до -
бро, до дав ши: „Да не пра ви мо
га зди про бле ме”. На ког је то
„га зду” ми слио, мо же са мо да
се на га ђа.

СЛУ ЧАЈ С ГРА ДИ ЛИ ШТА У СТЕ РИ ЈИ НОЈ

Без дру ге стра не

Дуели лицитаната су били ретки, али жестоки

С обзиром на наставак висо-
ких температура погодних за
развој штеточина, у усевима
паприке и кукуруза шећерца
очекује се интензивније по-
лагање јаја и пиљења ларви
кукурузног пламенца, паму-
кове совице и гама совице.
Уколико се на биљкама при-
мете јаја пред пиљење или
испиљене ларве, треба упо-
требити неки од следећих
инсектицида: Ava unt 15-EC
или Co ra gen 20-SC.

У паприци су регистровани
симптоми бактериозне пегаво-
сти листа и краставости плодо-
ва. Честе падавине погодују
развоју патогена који узрокује

ове болести, па се произвођа-
чима саветује да прегледају
усеве и по потреби спрече даље
ширење болести неким од пре-
парата са активном материјом
бакар хидроксид.

У овом периоду отежана је
и производња купуса, због
изузетно јаког напада купу-
сног мољца. У купусиштима
је примећено присуство јаја
и ларви ове штеточине, па

стога треба употребити пе-
стицид који сузбија оба ста-
дијума развоја купусног
мољца. Препоручује се ови-
цидно-ларвицидно средство
Co ra gen 20-SC. Осим тога,
присутне су и друге штето-
чине попут купусне беле му-
шице која се може сузбијати
препаратом Che es 50 WG, и
бувача, за чије уништавање
се препоручује инсектицид
Tal star 10-EC. 

Последњих дана се у феро-
монским клопкама бележи
повећан улов имага треће ге-
нерације кромпировог мољ-
ца. Ради спречавања настанка
штете на кртолама које након

тога губе економску
вредност, треба одр-
жавати формиране
банкове и наводња-
вати кромпир како
не би настајале пу-
котине уз сувој зе-
мљи кроз које ин-
сект долази до крто-
ла и полаже јаја у
њима. Затим вађење
кромпира у што кра-

ћем року и складиштење ис-
кључиво здравих кртола у чи-
стим складиштима на темпе-
ратури испод девет степени
целзијуса. Врата и прозори
складишта морају да буду за-
штићени мрежицама.

Хемијску заштиту усева
обавити препаратом Co ra gen
20-SC, а треба га применити
и на парцелама с пропалом
цимом. 

Болести и штеточине
у поврћу



Температура, подизање ни-
воа мора и емисије гасова са
ефектом стаклене баште до-
стигли су рекордне нивое
прошле године, што 2015.
чини најгором годином у мо-
дерној историји за загревање
планете на основу низа кључ-
них индикатора – показује
извештај „Стање климе” (Sta -
te of the Cli ma te), који саста-
вљају стотине научника из
целог света. Стручњаци исти-
чу да већина индикатора за
климатске промене показује
тенденцију ка загревању пла-
нете и да су регистроване ре-
кордно високе температура
другу годину заредом.

Документ посматра око 50
различитих аспеката климе
и представља годишњи си-
стематски преглед планете.
Повлачење леденог покрива-
ча, суша и поплаве разлози
су због којих 100 научника
предвиђа мрачну слику Зе-
мље у будућности уколико се
не предузму конкретни ко-
раци. Већина индикатора за
климатске промене наста-
вља да показује тенденцију
ка загревању планете. Тај
тренд ће, како се очекује,
бити потврђен ове године,
јер су првих шест месеци
2016. били далеко најто-
плији на планети, према
недавно објављеним пода-

цима научника из америчке
свемирске агенције НАСА.

Стручњаци указују на то да
је природни феномен „Ел
Нињо”, који је био изузетно
јак 2015, допринео загрева-
њу планете. Концентрације
трију главних гасова са
ефектом стаклене баште до-
стигле су нова највиша мере-
ња 2015. Ниво воде је доспео
на највишу тачку, 70 мили-
метара више него што је про-
сек који је регистрован 1993.
године, и расте постепено на
целој планети за око 3,3 ми-
лиметра годишње. Међутим,
ниво воде се брже мења на
неким местима у Пацифику
и Индијском океану. Про-
шле године је забележен и
пораст падавина и суша које
су погодиле површине два
пута веће него 2014. године.
Посебно осетљива зона за
климатске промене, Арктик,
наставио је да се загрева. Ова
тзв. турбо клима изазвала је
бруталне топлотне таласе
широм света, а они у Индији
и Пакистану су однели хиља-
де живота.

Авион „Солар импулс 2” за-
вршио је своје епско путова-
ње у Абу Дабију. Ово је први
пут да је једна летелица без
капи горива обишла свет.
Пилот Бертран Пикар је
приземљио соларни авион
на аеродром Ал Батин близу
главног града Уједињених
Арапских Емирата, одакле је
кренуо 9. марта 2015. на пу-
столовину дугу 42.000 кило-
метара.

Авион је стигао из Каира,
где је више од недељу дана
чекао повољне климатске
услове. Летелица „Солар им-
пулс 2” тешка је 1,5 тона и по
величини је у рангу „Боинга
747”. Просечна брзина лете-
ња била је 80 километара на
час, која је остварена захва-

љујући батеријама које су
складиштиле сунчеву енер-
гију добијену уз помоћ
17.000 ћелија на крилима.
Путовање око света на виси-
ни од 8.500 метара трајало је
више од годину дана и чети-
ри месеца, а било је предви-
ђено да пут траје пет месеци,
од чега 25 дана лета.
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ГО ДИ ШЊИ ИЗ ВЕ ШТАЈ АГЕН ЦИ ЈЕ ЗА ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

ПАН ЧЕ ВО ПО НО ВО НА ЛИ СТИ 
УГРО ЖЕ НИХ ГРА ДО ВА

жних за пра ће ње ста ња по је ди -
них ме ди ју ма жи вот не сре ди -
не”. Ко ли ко су они ре ле вант ни,
по ка зу је слу чај на шег гра да. У
из ве шта ју за 2015. го ди ну, без
пру жа ња ва лид них ин фор ма -
ци ја, струч ња ци Аген ци је су
кон ста то ва ли да је „у Пан че ву
до шло до ра ста су спен до ва них
че сти ца у тој ме ри да је из ка те -
го ри је чи стог ва зду ха, у 2015.
го ди ни, по стао ја ко за га ђен”.

На гли скок опа сних ма те ри -
ја ни је об ја шњен, већ је са мо
кон ста то ван. Пан чев ци ма ни -
кад ни ко ни је пре зен то вао кон -
крет не по дат ке о фе но ме нал -
ном на прет ку, тј. вр то гла вом
па ду ни воа за га ђу ју ћих ма те -
ри ја у пан че вач ком ва зду ху у
прет ход на два из ве шта ја, ни ти
Аген ци ја за за шти ту жи вот не
сре ди не има об ја шње ње за овај
ко пер ни кан ски за бри ња ва ју ћи
на гли по раст пра шка стих ма -
те ри ја у 2015. го ди ни.

И са да све те др жав не ин -
сти ту ци је, на уч не и струч не
ор га ни за ци је тре ба да убе де
Пан чев це да је спа ли о ни ца
ко му нал ног от па да без бед на.
Те шко!

Чла но ви ПЕК-а „Со ко” ор га -
ни зо ва ли су од 29. до 31. ју ла
камп за сво је нај мла ђе по ла -
зни ке на ло ка ли те ту Ле ан ка у
Де ли блат ској пе шча ри. То ком
тро днев ног дру же ња одр жа не
су пе шач ке ту ре и број не ак -
тив но сти и ра ди о ни це у ко ји ма
су ма ли ша ни учи ли о пре жи -
вља ва њу и бо рав ку у при ро ди,
за шти ти жи вот не сре ди не и
здра вим на чи ни ма жи во та.
Камп је ре а ли зо ван у окви ру
ма ни фе ста ци је „У сми рај да -
на”, с ци љем да се про мо ви шу
и ис так ну ту ри стич ки и при -
род ни по тен ци ја ли за пад ног
де ла спе ци јал ног ре зер ва та
при ро де Де ли блат ска пе шча -
ра, као и да се вра ти ста ри сјај
из ле ти шту Ле ан ка, ко је се на -
ла зи на све га осам ки ло ме та -
ра од До ло ва.

У тро днев ном кам пу, у ор -
га ни за ци ји ПЕК-а „Со ко”,
уче ство ва ло је че тр де се то ро
ма ли ша на из Пан че ва и До -
ло ва. Мно ги од њих су пр ви
пут има ли при ли ку да на у че
ка ко се по ста вља ша тор, па -
ли ло гор ска ва тра и ка ко се
ори јен ти ше у при ро ди. По -
ред уче шћа у ни зу еду ка тив -
них и еко ло шких ра ди о ни -
ца, де ца су мо гла и да се
упо зна ју с тра ди ци јом и кул -
ту ром овог кра ја, као и са се -
о ским на чи ном жи во та и
оба ве за ма ко је он но си. У
окви ру кам па пред ста вље ни
су кон цепт ор ган ске про из -
вод ње и на чи ни про из вод ње
ме да ди рект но на до ма ћин -
ству. Спро ве де на је и ак ци ја
при ку пља ња не са ве сно од -
ло же ног сме ћа. 

ЗА ВР ШЕ НА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „У СМИ РАЈ ДА НА”

Са чу вај мо Пе шча ру

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Ва здух у на шем гра ду
до био нај го ру оце ну 
и при па да тре ћој 
ка те го ри ји

Опа сне ма те ри је 
по ти чу из 
тер мо е нер гет ских 
по стро је ња, 
про из вод ње 
и пре ра де ме та ла...

Аген ци ја за за шти ту жи вот не
сре ди не об ја ви ла је „Из ве штај
о ста њу жи вот не сре ди не у Ре -
пу бли ци Ср би ји за 2015. го ди -
ну”, у ко јем пи ше да је 58,8 од -
сто ста нов ни штва има ло чист
или не знат но за га ђен ва здух,
што је за 10 про це на та ма ње
не го прет ход не го ди не. То ком
2015. го ди не 36 од сто ста нов -
ни штва „има ло је ква ли тет ва -
зду ха ко ји зах те ва по бољ ша -
ње, а 29,7 про це на та ва здух
ве о ма ло шег ква ли те та”. За ни -
мљи во је да је у на шем гра ду
ва здух, по сле две го ди не, по -
но во до био нај ни жу оце ну и да
при па да тре ћој ка те го ри ји, та -
ко да се на ла зи у гру пи гра до -
ва с ви со ким сте пе ном за га ђе -
ња и има ста тус угро же не жи -
вот не сре ди не.

То ком 2015. го ди не Аген ци -
ја за за шти ту жи вот не сре ди не
на ста ви ла је кон ти ну и ра но
спро во ђе ње опе ра тив ног мо -
ни то рин га ква ли те та ва зду ха у
др жав ној мре жи за пра ће ње
ква ли те та ва зду ха на ни воу
Ре пу бли ке Ср би је. Ова оба ве за
Аген ци је де фи ни са на је За ко -
ном о за шти ти ва зду ха („Слу -
жбе ни гла сник РС” бр. 36/09 и
10/13). Ка ко твр де у тој аген -
ци ји, опе ра тив ни мо ни то ринг
се од ви јао уз из ра же не по те -
шко ће због не ре ше ног фи нан -
си ра ња сер ви си ра ња и одр жа -
ва ња опре ме у др жав ној мре -
жи. Услед то га по но во је опао
обим по да та ка пред ви ђе них
по сто је ћом ре гу ла ти вом.

Соларни лет око света
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У го ди шњем из ве шта ју Аген -
ци је за за шти ту жи вот не сре -
ди не пи ше да је оце на ква ли те -
та ва зду ха за 2015. го ди ну из -
вр ше на на oснову го ди шњих
ме ре ња кон цен тра ци ја за га ђу -
ју ћих ма те ри ја на др жав ној и
ло кал ним мре жа ма кон ти ну -
ал ног мо ни тор ниг си сте ма, та -
ко да су у ана ли зу укљу че ни и
по да ци с мер них ста ни ца Ау то -
ном не По кра ји не Вој во ди не и
Гра да Пан че ва.

За га ђе на Ср би ја
То ком 2015. го ди не нај ек -
стрем ни је за га ђе ње за бе ле же -
но је у Бо ру. Сред ња го ди шња
вред ност кон цен тра ци ја сум -
пор-ди ок си да у том гра ду би ла
је из над гра ни це (50 ми кро -
гра ма по ме тру куб ном) и из -
но си ла је 145 ми кро гра ма по
ме тру куб ном. Гра ђа ни Бо ра
има ли су 139 пу та пре ко ра че -
ња днев не гра нич не вред но сти
(125 ми кро гра ма по ме тру
куб ном). Ка ко сто ји у овом до -
ку мен ту, нај зна чај ни је еми то -
ва не ко ли чи не ок си да сум по ра
у Ср би ји по ти чу из тер мо е нер -
гет ских по стро је ња, ми не рал -
не и пре храм бе не ин ду стри је.

Ка да је о Пан че ву реч, оно
при па да гру пи гра до ва у ко ји -
ма је до шло до пре ко ра че ња го -
ди шње то ле рант не кон цен тра -
ци је пра шка стих ма те ри ја
(41,6 ми кро гра ма по ме тру
куб ном). По ред на шег гра да, на
тој ли сти су и Ужи це (76), Ва -
ље во (73), Срем ска Ми тро ви ца
(61), Кра гу је вац (52) и Бе о град
(45). У Пан че ву је за бе ле же на
нај ве ћа про шло го ди шња вред -
ност пра шка стих ма те ри ја, а
би ла је 381 ми кро грам по ме -
тру куб ном (у Стар че ву).

У из ве шта ју сто ји да еми си -
је ове опа сне ма те ри је по ти чу
из тер мо е нер гет ских по стро је -
ња, хе миј ске и ми не рал не ин -
ду стри је, као и из про из вод ње
па пи ра и про из во да од др ве та.

Ве ро ва ли или не
Ин ди ка тив но је то што струч -
ња ци Аген ци је за за шти ту жи -
вот не сре ди не твр де да „Из ве -
штај о ста њу жи вот не сре ди не у
Ре пу бли ци Ср би ји за 2015. го -
ди ну” са др жи „ре ле вант не по -
дат ке и ин фор ма ци је уте ме ље -
не на зва нич ним по да ци ма др -
жав них ин сти ту ци ја, на уч них и
струч них ор га ни за ци ја над ле -

ШТА КА ЖЕ ЗА КОН

ЗЕ ЛЕ НА ПЛА НЕ ТА

На ви ше од 60 бен зин ских
ста ни ца НИС-а ко је се на ла зе
на тран зит ним прав ци ма во -
за чи ма се де ле ли фле ти са ин -
фор ма ци ја ма о зна ча ју без -
бед не во жње у лет њим усло ви -
ма, ка да се због ду гих ре ла ци -
ја и умо ра нај че шће де ша ва ју
са о бра ћај не не зго де.

Ли фле ти са др же прак тич на
упут ства и пра ви ла за без бед -
ну во жњу. Ра ди соп стве не без -
бед но сти и без бед но сти са пут -
ни ка, као и свих оста лих уче -
сни ка у са о бра ћа ју, во за чи ма
се са ве ту је да на пут кре ну од -
мор ни, да пра ве па у зу на сва -
ка два са та и да из бе га ва ју во -
жњу то ком но ћи и нај то пли јег
де ла да на.

Бу ду ћи да је ле ти по ве ћан
број до ма ћих и ино стра них
пут ни ка на на шим пу те ви ма,
ли флет о без бед но сти у са о -
бра ћа ју ура ђен је на че ти ри је -
зи ка – срп ском, ен гле ском,
не мач ком и тур ском.

Реч је о де лу кам па ње „Бри -
не мо о ва ма”, ко ју ре а ли зу ју
НИС и Аген ци ја за без бед ност
са о бра ћа ја, а циљ је да се по -
ве ћа без бед но сти свих уче сни -
ка у са о бра ћа ју. Са рад ња се
ре а ли зу је на осно ву пот пи са -
ног про то ко ла, за хва љу ју ћи
ко јем је, из ме ђу оста лог, про -
те кле го ди не успе шно ре а ли -
зо ва на „Не де ља без бед но сти у
са о бра ћа ју”, са ви ше од 800
уче сни ка.

КАМ ПА ЊА НИС-а И АГЕН ЦИ ЈЕ ЗА БЕЗ БЕД НОСТ СА О БРА ЋА ЈА

На пут кре ни те од мор ни

Са гла сно чла ну 21 За ко на о за -

шти ти ва зду ха, на осно ву ре зул та -

та ме ре ња, утвр ђу ју се сле де ће

ка те го ри је ква ли те та ва зду ха: пр -

ва ка те го ри ја – чист или не знат но

за га ђен ва здух (ни су пре ко ра че не

гра нич не вред но сти ни воа ни за

јед ну за га ђу ју ћу ма те ри ју); дру га

ка те го ри ја – уме ре но за га ђен ва -

здух (пре ко ра че не су гра нич не

вред но сти ни воа за јед ну или ви -

ше за га ђу ју ћих ма те ри ја, али ни су

пре ко ра че не то ле рант не вред но сти

ни јед не за га ђу ју ће ма те ри је) и тре -

ћа ка те го ри ја – пре ко ме р но за га -

ђен ва здух (пре ко ра че не су то ле -

рант не вред но сти за јед ну или

ви ше за га ђу ју ћих ма те ри ја).

Ако за не ку за га ђу ју ћу ма те -

ри ју ни је про пи са на гра ни ца то -

ле ран ци је, ње на гра нич на

вред ност узи ма се као то ле рант -

на вред ност. Ка те го ри је ква ли те -

та ва зду ха у „Из ве шта ју о ста њу

жи вот не сре ди не у Ре пу бли ци

Ср би ји за 2015. го ди ну” утвр ђи -

ва не су на осно ву го ди шњих кон -

цен тра ци ја за га ђу ју ћих ма те ри ја

и пред ста вља ју зва нич ну оце ну

ква ли те та ва зду ха.

Турбо клима



Не га ли ца се раз ли ку је то -
ком го ди шњих до ба. Дру га -
чи је су по тре бе ко же у хлад -
ним зим ским да ни ма и са -
да у то плим, вре лим и сун -
ча ним.

Ле ти смо из ло же ни сун -
цу, то пло ти, во ди у ба зе ни -
ма и мо ру, или пак со -
ла ри ју му, а све то ис -
цр пљу је и ису шу је осе -
тљи ву ко жу ли ца. За то
је ко ри сно на кон од -
мо ра днев ну не гу до -
пу ни ти трет ма ном ду -
бо ке хи дра та ци је. Че -
сто је по треб но прет -
ход но очи сти ти ли це
хи ги јен ским трет ма -
ном, јер је пре за си ће -
но од кре ма са УВ за -
шти том, зно ја и то пло -
те. По том тре ба ура ди -
ти трет ман хи дра та ци -
је спе ци јал ним се ру -
ми ма или ме зо кок те -
ли ма, ко ји про ди ру ду бо ко
и да ју ко жи све жи ну и је -
дри ну ко је ће се за др жа ти
ду го на кон трет ма на.

Да би сте што ма ње ису -
ши ли ко жу, из бе га вај те ду -
ге куп ке пре то плом во дом,
ра ди те јед ном не дељ но пи -
линг ко же ли ца и те ла, пиј -
те пу но во де и ко ри сти те
ква ли тет не ла га не кре ме.
Ни је пра ви ло, али це на

углав ном мно го го во ри о
ква ли те ту кре ме. Јеф ти не
кре ме су са мо под ло га од
ли пи да (ма сти) и во де, а
оно што јед на ква ли тет на
кре ма тре ба да са др жи, је су
ви та ми ни, ми не ра ли, оли -
го е ле мен ти, хи ја лу рон, ко -
ла ген... А да би све то мо гло
да се ис ко ри сти, по треб на
је мо дер на на но тех но ло ги ја
ко ја хи ја лу рон до во ди у на -
но че сти цу, ка ко би мо гао да
про ђе кроз ко жу. Хи ја лу рон
је ве ли ки мо ле кул и не мо -
же да про ђе кроз дер мис без
ме зо а па ра та или пак ове
тех но ло ги је, ко ја ни је јеф -
ти на. Због то га це на кре ме
и је сте ви со ка.

У кућ ној из вед би мо же те
на пра ви ти при род ну ма ску,
ко ја ће при ја ти сва ком ти пу
ко же. Из гње чи те ба на ну с

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

Петак, 5. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Чак 465 Пан чев ки и
Пан че ва ца уче ство ва ло
у фо то-кам па њи

Ми ни стар Ву лин у
„Си гур ној зо ни”

Ове го ди не већ 30
жр та ва у Ср би ји

Ме ђу на род ни дан бор бе про -
тив тр го ви не љу ди ма, 30. јул,
обе ле жен је и у на шем гра ду у
ор га ни за ци ји Ти ма за бор бу
про тив тр го ви не љу ди ма Те -
рен ске је ди ни це Цр ве ног кр -
ста Пан че во, а ве ли ки број на -
ших су гра ђан ки и су гра ђа на
про шао је и ове го ди не чу ве -
ном „Ру том пла вог ср ца”.

Во лон те ри Цр ве ног кр ста су
у су бо ту иза шли на ули це „на -
о ру жа ни” фо то-окви ри ма у
об ли ку пла вог ср ца и „по стро -
ји ли” се дуж уна пред де фи ни -
са не ру те – на про мет ним тач -
ка ма од згра де Цр ве ног кр ста,
пре ко Град ског пар ка и Ау то -
бу ске ста ни це, до На род не ба -
ште и „Авив пар ка”.

Обо рен ре корд
Сви про ла зни ци ко ји су се за -
те кли на не кој од тих ло ка ци -
ја, има ли су при ли ку да се ин -
фор ми шу о про бле му тр го ви не
љу ди ма, али и да се фо то гра -
фи шу иза пла вог ср цо ли ког
окви ра фор ми ра ју ћи и ру ка ма
об лик ср ца, као знак по др шке
жр тва ма тра фи кин га. Про шле
го ди не је у ис тој фо то-кам па -
њи уче ство ва ло 456 на ших су -
гра ђа на, а ове го ди не њих 465!
Ре корд је, да кле, обо рен.

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН БОР БЕ ПРО ТИВ ТР ГО ВИ НЕ ЉУ ДИ МА

ЉУ БАВ ПО СЛА ТА ИЗ ПЛА ВОГ СР ЦА

„Де ца и мла ди су нај у гро же ни ји и на њи хо вој еду ка ци ји
о овом про бле му по себ но ин си сти ра мо.”

Са ва Ве се ли но вић, ко ор ди на тор Ти ма за бор бу 
про тив тр го ви не љу ди ма

– У „Си гур ној зо ни” по ста -
вље но је не ко ли ко штан до ва за
нај мла ђе на ко ји ма су они мо -
гли да ко ри сте ра зно лик ди дак -
тич ки ма те ри јал, по пут маг нет -
них сла га ли ца, бо јан ки, еду ка -
тив них дру штве них ига ра и 
фо то-па не ла, и да се кроз дру -
же ње и игру с цер ти фи ко ва ним
еду ка то ри ма на Про гра му бор -
бе про тив тр го ви не љу ди ма Цр -
ве ног кр ста Ср би је ин фор ми шу
о ри зич ним си ту а ци ја ма, као и
о то ме ка ко да се по на ша ју уко -
ли ко се у њи ма на ђу. Пред ви де ли
смо и ку так за од ра сле, у ко ме
су они та ко ђе мо гли да са зна ју
не што ви ше о овом про бле му и
да се, кроз раз го вор с го сти ма
из Цен тра за за шти ту жр та ва
тр го ви не љу ди ма, упо зна ју са
си ту а ци ја ма с те ре на и ста ти -
стич ким по да ци ма – на вео је
Са ва Ве се ли но вић, ко ор ди на -
тор Ти ма за бор бу про тив тр го -
ви не љу ди ма Те рен ске је ди ни -
це Цр ве ног кр ста Пан че во.

Сви смо ме те
„Си гур ном зо ном” про ше тао је
и Алек сан дар Ву лин, ми ни -
стар за рад, за по шља ва ње, бо -
рач ка и со ци јал на пи та ња, ко -
ји се и сам укљу чио у фо то-
кам па њу „Пла вог ср ца”.

– Цр ве ни крст кроз број ну
мре жу сво јих во лон те ра уме да
скре не па жњу на не ка од го ру -

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Чам чи ћи од ти кви ца

Де ца углав ном
не во ле по вр ће,
иа ко нај че шће
тај став из ра зе и
пре но што га
про ба ју. У нај -
ве ћем бро ју
слу ча је ва код
ма ли ша на по -
вр ће до би ја ло -
ше оце не због есте ти ке: де -
ци про сто по је ди ни пло до -
ви не из гле да ју ле по, те
сма тра ју да са мим тим ни -
су ни уку сни.

Уко ли ко ва ше де те не во -
ли ти кви це, на пра ви те му
ове уку сне и ин те ре сант не
чам чи ће и си гур но ће их
бар про ба ти из зна ти же ље.

Ако са мо јед ном про ба, на -
ста ви ће да је де, за то што су
не ве ро ват но уку сни. Убр зо
ће ово по ста ти ва ше оми -
ље но по ро дич но је ло. Уко -
ли ко не ма те де цу, за бо ра -
ви те прет ход ни текст. На -
пра ви те се би ове за ни мљи -
ве чам чи ће и бар на тре ну -
так от пло ви те у мо ре див -
ног уку са.

Са стој ци: три су пе не ка ши ке ма сли но вог уља, гла ви ца цр ног лу ка,

три че на бе лог лу ка, 500 г не ма сне мле ве не ју не ти не, шест ти кви ца

јед на ке ве ли чи не, два све жа зре ли ја па ра дај за, бе лан ца од два ја -

је та, јед на и по рав на ка фе на ка ши чи ца со ли, 1/4 ка фе не ка ши чи це

би бе ра, ори га но.

При пре ма: Очи сти те и сит но на се ци те лук. Па ра дајз ста ви те у вре -

лу во ду на не ко ли ко ми ну та, за тим про спи те во ду, ољу шти те га и

исе ци те га на коц ки це. Ти кви це опе ри те, пре се ци те на по ла по ду -

жи ни и из ва ди те сре ди ну, та ко да од сва ке по ло ви не на пра ви те

чам чић. Плех од рер не об ло жи те па пи ром за пе че ње, па по ре ђај те

чам чи ће. По со ли те сва ки чам чић и пре криј те плех алу ми ни јум ском

фо ли јом. Пе ци те у за гре ја ној рер ни 30 ми ну та на 250 сте пе ни. Док

се ти кви це пе ку, про дин стај те лук на уљу. За тим ста ви те ју не ти ну и

уз ме ша ње дин стај те док не по бе ли. До дај те со, би бер и ма ло во де.

На ста ви те дин ста ње док ме со не омек ша. Уба ци те сре ди ну из ти -

кви ца и па ра дајз. Дин стај те док по вр ће не омек ша, а во да ис па ри.

Фил оста ви те да се про хла ди, па у ње га уме шај те бе лан ца. Чам чи -

ће из ва ди те из рер не, про спи те во ду из њих, а за тим сва ки на пу ни -

те фи лом. По спи те чам чи ће ори га ном и вра ти те у рер ну на 30 ми -

ну та (без алу фо ли је).

За де ко ра ци ју: на пра ви те је дра та ко што ће те исе ћи пра во у га о ни ке

од бе лог па пи ра и про бо сти их чач ка ли ца ма.

Овај ре цепт и мно ге дру ге мо же те про на ћи на сај ту www.br zo i la ko.co m.

На ша чи та тељ ка Иван ка Осто -
јић, пен зи о нер ка, не дав но нам
се обра ти ла са ху ма ним ци -
љем да по ку ша да по мог не рад
Удру же ња свих пен зи о не ра
Пан че ва „Гор њи град”, чи ја је
чла ни ца.
– Је дан спон та ни по зив да са
сво јим при ја те љи ма до ђем на
дру же ње у ово удру же ње учи -
нио је да мо ји пен зи о нер ски
да ни до би ју пот пу но нов сми -
сао. Оно са да бро ји ви ше од
150 чла но ва, а не ке од ак тив -
но сти ко је пре да но и во лон тер -
ски оба вља ју чла но ви је су: ор -
га ни зо ва ње дру же ња и јед но -
днев них из ле та еду ка тив но-ре -
кре а тив ног ка рак те ра ши ром
Ср би је, као и про сла ве у про -
сто ри ја ма МЗ „Гор њи град” уз
сим бо лич не це не. Та ко ђе, у
окви ру сво јих мо гућ но сти бри -
не мо о ста ри ма и бо ле сни ма,
тру ди мо се да си ро ма шној де -
ци обез бе ди мо бес плат ну ужи -
ну и по вре ме но од но си мо па -

ке те по мо ћи на шим чла но ви -
ма – на бро ја ла је Иван ка Осто -
јић.

Она је на ве ла и да Удру же ње,
уз по др шку Цр ве ног кр ста, чла -
но ви ма јед ном ме сеч но омо гу -
ћа ва да ура де бес плат не пре -
вен тив не пре гле де ко ји об у хва -
та ју основ не ана ли зе кр ви, про -
ве ру крв ног при ти ска и слич но.
У свим ак тив но сти ма све срд но
им по ма же и ру ко вод ство Ме -
сне за јед ни це „Гор њи град”.

– Да би се на ши чла но ви бо -
ље еду ко ва ли и да би сво је
пен зи о нер ске да не про во ди ли
још ква ли тет ни је, нео п хо дан
нам је је дан ком пју тер. Уко ли -
ко не ка уста но ва или по је ди -
нац пла ни ра ју да свој ста ри
ра чу нар за ме не са вре ме ни -
јим, би ли би смо им ве о ма за -
хвал ни ка да би на ма усту пи ли
свој ста ри уре ђај – упу ти ла је
апел Иван ка.

Уко ли ко же ли те да по кло -
ни те ком пју тер овом удру же -
њу или сте пен зи о нер и ра до
би сте се при кљу чи ли овом до -
бром дру штву, до дат не ин -
фор ма ци је мо же те до би ти пу -
тем те ле фо на 063/6457-666
или 062/8220-482.

АПЕЛ ЧИ ТА ТЕЉ КЕ

Удру же њу пен зи о не ра 
по тре бан ком пју тер

Трет ма ни ли ца 
то ком ле та

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

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

Ме ђу на род на не де ља до је -
ња обе ле жа ва се од 1. до 7.
ав гу ста у ви ше од 170 зе ма -
ља на пла не ти, па и у Ср би -
ји. Свет ска али јан са за про -
мо ци ју и по др шку до је ња
(WABA) ово го ди шњом те -
мом „До је ње – кључ одр жи -
вог раз во ја” же ли да под се -
ти на то ко ли ко је до је ње ва -
жно не са мо за бе бу и мај ку
већ и за све оп шти раз вој
дру штва. Сто га је пр вих се -
дам да на овог ме се ца по све -
ће но упра во пи та њу ка ко се
мо же до сти ћи одр жи ви раз -
вој кроз за шти ту, про мо ци ју
и по др шку до је њу.

Овој кам па њи се
при дру жио и пан че -
вач ки Дом здра вља,
где је у сре ду, 3. ав гу -
ста, одр жа но пре да -
ва ње о зна ча ју до је ња,
на ме ње но же на ма ко -
је су у дру гом ста њу,
као и мла дим мај ка -
ма. По ро ди ље су том
при ли ком с труд ни -
ца ма по де ли ле и сво -
ја ис ку ства у ве зи са ус по -
ста вља њем лак та ци је, ма -
сти ти сом и на чи ни ма за
успе шно до је ње.

Но ва ис тра жи ва ња по твр -
ђу ју већ по зна ту ствар – да је
до је ње оп ти мал на ис хра на
за бе бе и осно ва до бр ог здра -
вља за сву де цу и у крат ко -
роч ном и у ду го роч ном сми -
слу, а до бро је и за мај ке.
Ипак, то ком по след ње две
де це ни је сто па до је ња у све -
ту стаг ни ра. Ма ње од 40

про це на та де це мла ђе од
шест ме се ци се ис кљу чи во
до ји. Же не се су о ча ва ју с
мно гим пре пре ка ма до је њу:
не ма ју но ве ин фор ма ци је на
ту те му, не ма ју по др шку
парт не ра, не ма ју при ступ
са ве то ва ли шти ма за до је ње,
из ло же не су агре сив ном
мар ке тин гу за ме на за мле ко
или су при си ље не да се вра -
те на по сао од мах по по ро -
ђа ју. Све то по себ но оте жа ва
си ту а ци ју оним мај ка ма ко -
је ис кљу чи во до је де цу до
шест ме се ци (без до дат них
теч но сти и хра не) и ко је на -

ста вља ју да до је де те то ком
пр ве две го ди не ње го вог жи -
во та, као што пре по ру чу је
Свет ска здрав стве на ор га ни -
за ци ја.

Пру жа ње по др шке сви ма
њи ма уз охра бри ва ње да
иза зов до је ња при хва те са
ис трај но шћу и упор но шћу
за да так су ка ко њи хо вих
нај бли жих, та ко и чи та вог
дру штва. И то не са мо у пр -
вој не де љи ав гу ста већ и
сва ког дру гог да на у го ди ни.

Страну припремила 

Драгана

Кожан

ћих пи та ња у дру штву. Тр го ви -
на љу ди ма је јед но од нај мрач -
ни јих и нај мон стру о зни јих де -
ла, јер то ни је са мо тр го ви на
не чи јим зна њем и ра дом, већ и
не чи јим до сто јан ством, од но -
сно не чи јом су шти ном као
људ ског би ћа. На жа лост, на ше
дру штво је и те ка ко по го ђе но
овим про бле мом. Про шле го -
ди не смо иден ти фи ко ва ли 40
жр та ва тр го ви не љу ди ма, ме ђу
ко ји ма је би ло два де сет че тво -
ро де це, а ове го ди не, до са да,
већ их има око три де сет. Ми -
грант ска кри за но си са со бом
сто ти не хи ља да очај них љу ди,

ко ји про ла зе кроз на шу зе мљу,
а мно ги од њих су та ко ђе жр -
тве тр го ви не љу ди ма. Ово је
про блем ко ји мо же за де си ти
би ло ко га од нас и за то су ова -
кве ак ци је из у зет но ва жне –
на гла сио је Ву лин.

„Си гур ну зо ну” су по се ти ли
и Ве сна Ми ле но вић, ге не рал -
ни се кре тар Цр ве ног кр ста Ср -
би је, Ли ди ја Риц Рих тер, се -
кре тар Цр ве ног кр ста Вој во ди -
не, и Са ша Аврам, струч ни са -
рад ник за ди фу зи ју и ме ђу на -
род но ху ма ни тар но пра во, као
и Ђу ра Бу гар ски, се кре тар Цр -
ве ног кр ста Пан че во.

ТРАЈЕ СВЕТ СКА НЕ ДЕ ЉА ДО ЈЕ ЊА

Пут на ко ме не сме 
би ти пре пре ка

До бра ин фор ми са ност спа са ва жи вот

У по по днев ним са ти ма у
„Авив пар ку” је фор ми ра на
„Си гур на зо на”, по све ће на пре
све га по пу ла ци ји нај о се тљи -
ви јој на про блем тр го ви не љу -
ди ма – де ци и мла ди ма.

ХРОНИКА
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Departamentul pentru Informare al Con-
siliului Naţional al Minorităţii Române
din Serbia este instituţia de bază privind
informarea în limba română în Serbia.
Ca și celelalte trei departamente (pentru
învăţământ, cultură, uzul limbii, și aceas-
tă ramură a funcţionării Consiliului Na-
ţional, se străduie să aducă în spaţiul in-
formativ al minorităţii române din Serbia
cel mai calitativ și profesionist conţinut.
Despre funcţionarea Departamentului ne
vorbește Nicu Ciobanu, coordonatorul
Departamentului pentru Informare al
Consiliului Naţional al Minorităţii Ro-
mâne din Serbia. Cu această ocazie, Nicu
Ciobanu, în funcţie de director al Casei de
Presă  și Editură ”Libertatea” din Pancio-
va, a vorbit  și despre activitatea acestei
instituţii de primă importanţă pentru ro-
mânii din Serbia. 

Cum se desfășoară activitatea Departa-
mentul pentru Informare al CNMNRS?
Nicu Ciobanu: Departamentul pentru
Informare nu are bagheta magică pen-
tru a rezolva toate problemele care  ţin
de mass-media românească. De la ini-
ţierea și îniinţarea Consiliului, Depar-
tamentul a avut diferite perioade în care
a căutat să rezolve anumite probleme în
dependenţă de situaţia dată. La ce mă
gândesc? Într-o perioadă de la început,
nu s-a prea pus accentul pe schimbările
normative, pe Legea privind informarea
publică  și atunci era mult mai actuală
sprijinirea materială a mass-mediei în
limba română. Apoi, în aceea perioadă
când Serbia a încercat să devină un stat
cu legi în spaţiu informativ, ne-am anga-
jat în vederea necesităţii mass-mediei
care produce program informativ, ie că
este vorba despre cea electronică sau
presa scrisă, să nu se privatizeze. Aici
ne-am implicat destul de mult. Astăzi
am rămas într-un fel păgubiţi în urma
adoptări unor prescripţii legale, când es-
te vorba de fondarea mass-mediei cu
program în limbile minoritare. În acest
sens, autoguvernările, adică statul, nu

mai poate fonda  și cred că Serbia nu a
căutat să aducă exemplele cele mai pozi-
tive din Germania, Franţa, Italia, Aus-
tria, Ungaria, România și să le aplice. Pe
de altă parte, încercăm să sprijinim pre-
sa locală  și anume presa scrisă, mai pre-
cis revistele locale care apar în localită-
ţiile noastre. Într-o perioadă am spriji-

nit inanciar  și posturi de radio și tele-
viziunea, cum sunt programul în limba
română la radio Covăciţa, apoi Radio
”Far” din Alibunar, parţial am ajutat la
Zrenianin... 

De ce surse materiale sau nemateriale
dispune Departamentul pentru Infor-
mare al CNMNRS?

Departamentul împarte soarta buge-
tului pe care îl are Consiliul  Naţional.
Întotdeauna am căutat, când s-a format
bugetul, să ie unul real, obiectiv și pe
măsura necesităţilor, dar în acest an, el a
fost tăiat. Aici mă refer la bugetul ca ata-
re al Consiliului Naţional dar și al De-
partamentului pentru Informare, care a
fost micșorat în 2016. Până acum, în bu-
getul pe care l-am planiicat, întotdeauna
am reușit să acoperim cerinţele reale  și

să susţinem promovarea valorilor auten-
tice române  în mass-media noastră. 

Departamentul sprijină programe
pentru ziariști români tineri?

Prin concurs am ajutat tinerii jurna-
liști, respectiv am organizat cursuri de
perfecţionare în România, dar  și la noi
în centrele precum sunt Vârșeţ, Alibu-

nar, Zrenianin, Novi Sad cu tinerii care
au fost interesaţi de jurnalistică. Apoi,
câţiva ani la rând, am organizat la Ro-
mânești cursuri de vară de perfecţiona-
re. Iată, în anul 2016, nu s-a anunţat de-
cât o singură persoană și asta este reali-
tatea noastră. Unicul lucru care trebuia
a fost doar bunavoinţa cursanţilor. Con-
siliul Na ţional a plătit drumul, cazarea,
masa... totul. Pe lângă aceasta, ceea ce
facem  și sper să aibă un efect pozitiv, es-
te acordarea premiului anual pentru cel
mai bun tânăr jurnalist. Anul acesta am
deschis concurs pentru  școala de jurna-
listică. 

Există o strategie a mass-mediei în
limba română în Serbia?

Am planificat  și dorim o strategie a
mass-mediei în limba română și ea tre-

buie lucrată și trebuie implicată toată
lumea. Poate că anul acesta, la toamnă,
ne vom organiza, vom pregăti o strate-
gie cu toată lumea care e interesată și
firesc iniţiată în problemă. Cum ne-am
imaginat? Să avem câteva întâlniri,
mese rotunde, discuţii, dezbateri cu
toţi cei implicaţi și cei care doresc să se
implice. Asta  înseamnă că un ziarist,
coordanator sau redactor al unui ziar
local, are dreptul să fie implicat din
cauză că strategia trebuie să cuprindă
și presa locală dar nu numai ”Liberta-
tea” sau programul în limba română al
TV Novi Sad. Deci, toată lumea care
dorește să contribuie la strategie, este
binevenită.

Pe lângă Casa de Presă și Editură ”Li-
bertatea”, al cărei fondator este CNMNRS,
și programul în limba română al TV Novi
Sad, pe cine mai susţine Departamentul
pentru Informare?

Consiliul are publicaţia ”Floare de La-
tinitate” care apare cu regularitate. La fel
”Tibiscus” din Uzdin a fost susţinut din
partea Departamentului prin proiect,
precum și ”Renașterea Bănă ţeană” la
Satu Nou, ”Orizonturi Coșteiene” la
Coștei, ”Sărcia” la Sărcia... Aproape ori-
ce publicaţie românească a fost susţinu-
tă de Consiliu Naţional. Am deschis
concurs pentru proiectele care au pro-
movat valorile autentice românești din
Serbia, dar pe de altă parte, am sprijinit
și proiectele care au adus un nou limbaj
de comunicare, cum de exemplu a fost
web site-ul Societăţii de Limba Română.
Cu aceasta am deschis spaţiu și am dat
semnale că vrem să susţinem  și suntem
interesaţi de formele noi de comunicare,
mai precis internetul. Deci, Departa-
mentul nu trebuie privit ca ceva tradi-
ţional, chiar dimpotrivă, noi  avem un
diapazon foarte larg de apreciere și sus-
ţinere. Au fost susţinute  și posturi de ra-
dio particulare care au program în limba
română și care corespund cerinţelor
concursului nostru.

continuăre pe pagina VII

NICU CIOBANU, COORDONATORUL DEPARTAMENTULUI PENTRU INFORMARE AL CONSILIULUI NAŢIONAL AL MINORITĂŢII
ROMÂNE DIN SERBIA  ȘI DIRECTORUL CASEI DE PRESĂ  ȘI EDITURĂ ”LIBERTATEA”

PROMOVĂM VALORILE AUTENTICE ALE ROMÂNILOR DIN SERBIA

Precum toți cei pe care şesul
bănăţean i-a primit în sânul
său – și ei l-au răsplătit;
precum toţi cei pe care i-a
hrănit– și ei i-au întors cu
binele; precum toţi cei care
vieţuiesc aici – și ei s-au
dăruit acestui șes cu toată
ființa lor. De secole întregi
aici, în acest şes, românii
bănăţeni şi-au ţesut
cântecele, poveştile, muzica
şi dansurile lor, istoria  şi
tradiţia, legendele, miturile şi
motivele lor… precum şi cei
cărora aceste holde noroioase
le-au devenit casă. Împreună
formează un întreg. Precum
ornamentele de pe această
casă românească, unde liniile
se întâlnesc, întretaie, ating,
încrucişează, urmând
împreună anumite direcţii…
Toate alcătuiesc un întreg,
toate acţionează împreună. 

,,Împreună” este un
cuvânt bănăţean. 



Vineri, 5 august 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ce o caracterizează pe dr. Eufro-
zina Greoneanţ? Activitatea de
profesor, munca de ziarist sau
vocaţia de prozatoare. Am zice,
toate la un loc, căci toate aceste
domenii alcătuiesc un întreg și îi
rotunjesc viaţa. Profesoarea
Greoneanț ne mărturisește des-
pre munca sa.

Jurnalistica
Ciudat este faptul că niciodată
nu m-am gândit că într-o zi mă
voi realiza în jurnalistică, pregă-
tindu-mă, de la bun început
pentru profesia de dascăl. Dar,
câteodată nu este așa cum ne în-
chipuim noi, ci așa cum ne
poartă pașii în viață. Acum
mulţi ani, m-am întors acasă ca
proaspătă licențiată a Facultății
de Filologie a Universității de
Vest din Timișoara, neștiind ce-
mi va aduce ziua de mâine. Iar
această zi de mâine a fost o sur-
priză neașteptată - un post de
ziarist la Casa de Presă și Editu-
ră „Libertatea” din Panciova.
Apoi totul s-a aranjat de la sine.
Am scris despre tot și toate, m-
am plimbat pe la toate rubricile,
ca în sfârșit, în anul 1995 să iu
numită redactor șef la revista
pentru tineret „Tinerețea”.  

Nu este același lucru să scrii
pentru un ziar săptămânal, un-
de lucrurile trebuind tratate cu
o anumită doză de seriozitate și
alta este să te adresezi tinerilor
din zilele noastre. Este o altfel
de abordare a problematicii, un
alt unghi de vedere și o altă mo-
dalitate de exprimare. Trebuie
să le cunoști gândurile, senti-
mentele, interesele, trebuie să
vezi ce vor, ce îi interesează, dar
mai ales să știi să te apropii de
suletul lor. În toată această po-
veste este important să-i aduni
în jurul revistei, să-i faci să
înțeleagă că revista există doar
pentru ei și acolo, în paginile ei
se pot ilustra crâmpeie din viața
lor. Am considerat că este foarte
important ca tinerii să ie cei ca-
re își dau contribuția directă la
realizarea revistei și am alcătuit
o redacție din tineri din acest
spațiu al nostru, elevi de școală
medie și studenți care prin
contribuția lor directă au făcut
ca această revistă pentru tineret
în limba română să ie o oglindă

PREZENTĂM: DR EUFROZINA GREONEANȚ, JURNALISTĂ, PROFESOARĂ, SCRIITOARE

CREATIVITATE, PERSEVERENȚĂ ȘI DRAGOSTE
„Bosuioc pe altarul memoriei"
(C.P.E. "Libertatea", Panciova,
2015), monograia cronicarului
și istoricului Ilie Baba din Satu
Nou, publicată cu ocazia marcă-
rii a 250 de ani de la îniinţarea
localităţii Satu Nou, este încă o
mărturie istorică pentru comu-
nitatea română din Banat și toţi
locuitori din Satul Nou. Bogată
cu mărturii, texte alese și foto-
graii, această publicaţie, prin
cele 32 de capitole, într-un mod
foarte autentic, ilustrează viaţa
românilor din Satu Nou de-a
lungul secolelor – viaţa cultura-
lă, socială, religioasă,  meșteșu-
gărescă. Cartea este ilustrată cu

peste 500 de fotograii autentice,
în care oamenii simpli din sat
sunt pe holdă, în casă, la diferite
sărbători, la biserică, pe stradă...
Potrivit celor evidenţiate de Ba-
ba, această publicaţie reprezintă
un cadru pentru o pictură mai
mare despre viaţa românilor din
acele timpuri, dar și despre con-
vieţuirea lor cu poporul sârb și
alte popoare.
Autorul mărturisește că aceasta
a fost o muncă îndelungată și
grea. La început a avut doar in-

formaţii insuiciente, pe care le-a
prelucrat mai târziu în baza ma-
terialului istoric de la Biserica
Ortodoxă Română din sat, de la
Arhiva Istorică din Panciova și
din documentaţii private. Un
ajutor deosebit a avut și din par-
tea istoricului român Mircea
Măran (despre care am scris în
primul supliment în limba ro-
mână al săptămânalului nostru),
pe care l-a consultat în legătură
cu materialul de arhivă dar și
despre ideile sale care de iecare
dată sincer i-a ieșit în întâmpi-
nare.
Este interesant și deosebit titlul
cărţii "Bosuioc pe altarul memo-
riei". Baba explică că s-a decis
tocmai pentru acest titlu din
cauză că bosuiocul are o semni-
icaţie și o simbolică specială
pentru românii din Satu Nou.
Mai precis, în trecut, în iecare
casă ţărănească, bosuiocul a fost
pus lângă icoană, ca protector al
casei, în timp ce din poartă, a aș-
teptat musairii dragi. Cum air-
mă dânsul, este interesant că bo-
suiocul și astăzi este un orna-
ment des întâlnit pe casele bănă-
ţene, este ţinut pe dulap, simbo-
lizează comuniunea și familia,
dar și convieţuirea românilor cu
celelalte comunităţi naţionale. 
În acest sens, în conformitate cu
cele airmate de dânsul, cartea
"Bosuioc pe altarul memoriei"
are mai multe direcţii și în acst
fe poat i citită. Mai precis, cât
este ea de importantă pentru ro-
mânii din Satu Nou, atât este și
pentru sârbii din acest sat, din
cauză că aceste sunt două po-
poare foarte apropiate care de
secole în șir convieţuiesc îm-
preună își dau contribuţia la cul-
tura, religia și la viaţa socială din
Satu Nou. 

ILIE BABA, CRONICAR DIN SATU NOU

BOSUIOCUL – SIMBOL AL COMUNIUNII 

Încă un ansamblu de excepţie
din Satu Nou fără îndoială este
formaţia ,,Wekant”, care păstrea-
ză un fel de muzică neobișnuită
– muzica medievală și a evului
mediu timpuriu românesc.
Ideea pentru acest proiect musi-
cal, a pornit de la Ionică Togeraș,
actualul manager și coordonator
muzical al ansamblului, la a că-
ruia iniţiativă și cu ajutorul i-
nanciar al Provinciei Voivodina,
în anul 2003, au fost cumpărate
instrumentele istorice necesare,
cu scopul de a se stabili bazele

trupei ,,Wekant”. De atunci, for-
maţia și-a căutat expresia sa per-
sonală, s-a maturizat la diferite
concerte și s-a străduit să pre-
zinte muzica sa în cel mai bun
mod. 

În ultimii ani, ansamblul
,,Wekant” s-a stabilit în compo-
nenţa: Ivana Arsenijević, etno-
muzicoloagă de la Facultatea
de Arte Muzicale din Belgrad,
solistă vocală dar și la instru-
mente de percuţie, violinista
Marija Ljotić de la Acadamia
de Arte din Novi Sad, Dragan
Mlađenović, dirijor de la Facul-
tatea de Arte Muzicale din Bel-
grad, care concertează la violă
cu roată, flaut și fluier, și Mio-
drag Milovanović de la Acade-
mia de Muzică din Belgrad, la
hornă și mandolă. 

Despre seriozitatea ansamblului
dovedesc și multe concerte, din-
tre care trebuie în special amin-
tit cel de la Belgrad din anul
2007, la invitaţia Societăţii Etno-
muzicologilor din Serbia, apoi
cel de la Sibiu în același an, când
orașul a fost declarat Capitala
Europeană a Culturii, la Sighetu
Marmaţiei și Alba Iulia în anul
2013, precum și concertele care
au avut loc la Panciova și Satu
Nou.

În componenţa aceasta, an-
samblul ,,Wekant” a imprimat

pe cont propriu CD-ul in-
titulat ,,Albo, albo de la
munte”, imprimat în stu-
dioul ,,Kokerić” din Pan-
ciova care conţine 14 me-
lodii medievale românești
("Dans de la Abrud",
"Luncă, lunculiţă", "Und-
auz cucu cântând", "Sub
poale de codru verde",
"De libov ce sunt", "Hoară
armenească" și altele),
aranjamentele muzicale
fiind semnate de  Ivana
Arsenijević. Piesele de pe
acest album au fost luate

din următoarele codexuri: Ian
de Lublin (1540), Codex Vieto-
rix (1680), Ion Căianu (1680),
Daniel Speer – Dacianischer
Simplicissmus (1683) și F. J.
Sulcer – Dacia Transalpina
(1781). 

Este cert că de la prima piesă
pâna la albumul ,,Albo, albo de
la munte”, ansamblul își are spe-
ciicul propriu, caracterizându-l
notele calme, aranjamentele mu-
zicale speciice, tempo echili-
brat, performanţa în interpreta-
rea instrumentală și vocală a
acestor muzicieni (și pedagogi
muzicali) iscusiţi. În primul
rând, acest album provoacă un
sentiment de liniște și ne duce în
alte vremuri de demult, într-un
alt loc, în urmă cu atâtea înainte
de internet. 

ANSAMBLUL ,,WEKANT”, PĂZITORI AI 
PATRIMONIULUI MUZICAL

CÂNTECE DIN CASTELELE ROMÂNEŞTI

a cerințelor și așteptărilor dar și
realizărilor. Pe parcurs am
îniințat și câteva micro-redacții
care funcționau în cadrul Cate-
drei de Limba Română din Novi
Sad, a Facultății de Învățători
din Vârșeț și o redacție a tineri-
lor noștri care își făceau studiile
în Timișoara. Nu aș mai vrea să
intru în amănunte, pentru că
povestea este foarte amplă, voi
aminti doar că în cei unsprezece
ani, perioadă în care am redac-
tat această publicație, am orga-
nizat concursuri literare și întâl-
niri cu tinerii, concursuri spor-
tive, programe culturale, am
mers în tabere în România și
am realizat împreună o revistă
de tineret pentru tinerii de toate
vremuri.

Studiile Doctorale
Din motive ce au reușit să-mi
marcheze viața la un moment
dat, am decis să înscriu Studiile
Doctorale la Universitatea de

de perfecționare. Având-o ca
mentor pe prof. univ. dr. Otilia
Hedeșan, am început să explo-
rez un domeniu foarte intere-
sant și să mă întorc la rădăcinile
noastre, la viața tradițională a
străbunilor noștri, descoperind
lucruri și adevăruri de o incon-
testabilă valoare etnologică. Te-
za de doctorat „Tradiție și me-
morie familială” iar localitatea
Nicolinț din Banatul Sârbesc
mi-a dat posibilitatea să cerce-
tez, să analizez spații neexplora-
te din trecutul nostru și să aduc
la lumina zilei multiplele aspec-
te ale vieții tradiționale din
această localitate. În prezent fac
parte din Centrul de Cercetare
de la Universitatea de Vest, iind
implicată în derularea unor
activități de conservare și valo-
riicare a patrimoniului cultural
imaterial regional, ca specialist
pentru regiunile din Banatul
Sârbesc. Împreună cu colegele
mele din Timișoara, la diferite
conferințe și sesiuni științiice
prezentăm lucrări din studiile
noastre de cercetare efectuate. 

Profesura
Titlul de doctor, obținut după
absolvirea Studiilor Doctorale,
mi-a deschis alte orizonturi și
posibilități, astfel că începând cu
anul 2014 am fost primită în ra-
port de muncă la Școala de Înal-
te studii pentru Educatori „Mi-
hailo Palov” din Vârșeț unde
predau Limba Română și Litera-
tura pentru Copii. Deci, din nou
sunt alături de tineri, din nou
sunt în posibilitatea să le urmă-
resc creativitatea, de această da-
tă instruindu-i și contribuind
direct la formarea lor ca buni
profesioniști în domeniul ales.
Pe lângă aceasta, mă ocup de
Atelierul Lingvistic și, cu mult
entuziasm, am pus în scenă un
fragment din spectacolul „La
șezătoare” în grai bănățean, pe
care l-am scris pentru Trupa de
teatru din Nicolinț și cu acest
spectacol am participat la multe
festivale în România și la noi.
Dar, pe lângă actualele obligaţii,
ziaristica, prima mea dragoste,
nu a fost neglijată. În continuare
scriu la săptămânalul „Liberta-
tea”, redactez pagina de politică
internă și alte contribuţii – re-
portaje, informații din cultură și

cu totul ce prezintă interes pen-
tru cititorii noștri.

Creația literară
Este cert că atunci când tot tim-
pul ai de-a face cu „secretul cu-
vintelor puse pe hârtie” să în-
cerci să le abordezi și altfel, nu
doar în stilul ziaristic. Astfel, am
început cu scurte povestiri pen-
tru copii publicate în revista
pentru copii „Bucura copiilor”,
redactată cu atâta sulet de cole-
ga mea Eugenia Bălteanu, am
continuat cu o serie de alte po-
vestiri pentru tineret, întitulate
„Din jurnalul meu”, publicate în
revista „Tinerețea”, iar în anul
2005 a apărut volumul „Poveștile
Giei”, povestiri autobiograice.
De pe altă parte, în anul univer-
sitar 2015/2016, în calitate de ca-
dru didactic asociat, cu speciali-
zarea de Studii Culturale de la
Universitatea de Vest din
Timișoara, am abordat literatura
în limba română din Voivodina
și aici am vorbit despre scriitori
noștri, creațiile lor, iar pentru
examenul inal foarte mulți
studenți și-au ales ca temă un su-
biect din creația Anei Niculina
Ursulescu, Mărioara Stojanovic,
Eugenia Bălteanu, Mariana Stra-
tulat și alți scriitori și poeți de
expresie românească din acest
spațiu al nostru.

Prezent, viitor
La sfârșitul lunii aprilie am parti-
cipat la o foarte importantă în-
trunire, conferința „Diaspora în
Cercetarea Științiică și
Învățământul Superior din Ro-
mania - Diaspora și prietenii săi”,
desfășurată sub Înaltul Patronaj
al președintelui României, Klaus
Iohannis la Timișoara, ceea ce
mi-a dat posibilitatea să cunosc
oameni deosebiți din diverse do-
menii de activitate, deschizându-
se noi spații de studiu și cerceta-
re. Legat de acest moment, voi
încerca, împreună cu studenții
mei, să efectuăm activități de
cercetare în localitățile noastre
urmărind unele obiective de stu-
diu. În rest, voi continua să scriu
în paginile săptămânalului „Li-
bertatea” iar pe masa de lucru se
ală o lucrare mai amplă, un gen
de roman pentru tineri, în esență
o poveste mai complexă, axată
pe tematica abordată în ”Din
jurnalul meu”. 

Ilie Baba cu monografia

Dr. Eufrozina Greoneanţ

Unul dintre cele mai marcante an-
sambluri de pe meleagurile noas-
tre care cultivă muzica populară
românească desigur că este cvinte-
tul “Banatic 5” din Satu Nou. Tru-
pa a fost îniinţată, cum airmă
membrii ei, spontan și logic, ca
cunună a prieteniei lor de mulţi
ani. Fiecare dintre membrii cvin-
tetului “Banatic 5” , a concertat cu
orchestre mari, însă la un moment
dat, au decis să-și îniinţeze pro-
pria formaţie care se va deosebi de
altele, după abilităţi interpretative,
calitate și virtuozitate. Le-au unit
ambiţia, gustul muzical, înţelegera
muzicii dar și dorinţa de-a prezen-
ta muzica populară românească.
Melodiile precum sunt „Hora Sta-
cato“, „ Ciocârlia“, „Hora Spicato“,
„Hora Mărţișor“ și multe alte per-
le ale muzicii românești, care igu-
rează în antologia patrimoniului
muzical mondial, se ală pe reper-
toriul formaţiei “Banatic 5”. 

În afară de muzica românească,
în ultimi ani cvintetul înregis-
trează succes major interpretând
muzică sârbească și macedonia-
nă. Membrii acestui cvintet sunt:
Boian Boleanaţ (nai, caval, lu-
ier), Adrian Cebzan (vioară),
Graţian Petrovici (acordeon), Ja-
niel Sublea (pian) și Crăciun
Creţu (clarinet). Toţi sunt muzi-
cieni de success, talentaţi, cu ex-
perineţă în domeniu. Boian Bo-
leanaţ este membru al mai mul-

tor orchestra, iar ca solist la in-
strumentele tradiţionale, a obţi-
nut o mulţime de premii la ediţii-
le Festivalului de muzică popula-
ră românească. Pe lângă nai, ca-
val și luier, el cântă și la saxofon,
care în fond este instrumentul lui
de bază. Adrian Cebzan este un
instrumentist înzestrat încă din
primele clase ale școlii elementa-
re de muzică care de asemenea a
obţinut multe premii la competi-
ţii și la Festivalul de muzică ro-
mânească tradiţională. Graţian
Petrovici, ca solist la acordeon,

de mic este deţinătorul mai mul-
tor premii la diferite concursuri
și festivaluri de muzică populară.
Graţian se ocupă și de aranja-
mente muzicale și orchestraţie,
iar de câţiva ani, desfășoară acti-
vitatea muzicală ca dirijor al co-
rului Bisericii Române Ortodoxe
din această localitate. Este anga-
jat la Școala de Muzică ,,Jovan
Bandur” din Panciova. Janiel Șu-
blea, deși este acordeonist, în
aceasta formaţie cântă la pian.
Nici activitatea sa de muzician
talentat nu a trecut neobservată

astfel că este deţinătorul nume-
roaselor premii la mai toate edi-
ţiile ale Marelui Festival de Fol-
clor al Românilor din Voivodina.
Scrie aranjamente musicale, cân-
tece tradiţionale românești și este
șeful Orchestrei Populare a Că-
minului Cultural din Satu Nou,
din care fac parte toţi membrii
acestui cvintet.

Crăciun Creţu provine dintr-o
familie cu tradiţii de multe gene-
raţii în muzică din Uzdin. În afa-
ră de clarinet, este un excelent in-
terpret la saxofon. Este interesant
că acest clarinetist s-a alăturat bo-
bociilor (deși și Uzdinul are un
ansamblu foarte bun) și cu ei
concertează de vreo zece ani. 

Foarte des cvintetul “Banatic 5”
concertează la Panciova, iar pan-
ciovenii au avut ocazia să îi ascul-
te în cadrul mai multor manifes-
tări de amploare cum sunt tradi-
ţionalul carnaval, Zilele lui Wei-
fert, în cadrul programului de va-
ră din Grădina publică, dar pe
parcurs, planiică un concert în
cadrul programului estival la
Panciova.    

Având în vedere cele menţiona-
te mai sus, cu siguranţă că “Bana-
tic 5” are energie, voinţă și dorin-
ţă să reprezinte cu succes muzica
tradiţională a românilor și în afa-
ra graniţelor ţării noastre, și să
devină una dintre cele mai repre-
zentative trupe. 

CVINTETUL „BANATIC 5”

UN AMESTEC UNIC DE AMBIŢIE ŞI VIRTUOZITATE 

Vest din Timișoara. Nu a fost
ușor, pentru că toate lucrurile în
viață trebuie făcute la timpul
lor, acest pas al meu iind făcut
mai târziu decât se face în mod
obișnuit. S-a dovedit că alegerea
a fost una foarte bună, iar do-
meniul de cercetare și studiu ce
trebuia să-l urmez mi-au dat
noi posibilități, în primul rând
de exprimare și în același timp
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Од сек за ин фор ми са ње На ци о нал ног
са ве та ру мун ске на ци о нал не ма њи -
не у Ср би ји је глав на уста но ва у по -
гле ду ин фор ми са ња на ру мун ском је -
зи ку у Ср би ји. Као и оста ла три од -
се ка (за об ра зо ва ње, кул ту ру и зва -
нич ну упо тре бу је зи ка), и ова гра на
функ ци о ни са ња На ци о нал ног са ве -
та за ла же се за то да у про стор ру -
мун ске ма њи не до не се нај ква ли тет -
ни је и нај про фе си о нал ни је са др жа је.
О функ ци о ни са њу овог од се ка го во ри
Ни ку Чо ба ну, пред сед ник Од се ка за
ин фор ми са ње На ци о нал ног са ве та
ру мун ске на ци о нал не ма њи не у Ср -
би ји, а овом при ли ком, у свој ству ди -
рек то ра Но вин ско-из да вач ке уста -
но ве „Ли бер та теа” из Пан че ва, го -
во ри и о ак тив но сти ма ове ва жне
уста но ве за све Ру му не из Ср би је.

• Ка ко се од ви ја ак тив ност Од се ка
за ин фор ми са ње НСРНМС?

НИ КУ ЧО БА НУ: Од сек за ин -
фор ми са ње не ма ча роб ни шта пић
да ре ши све про бле ме у ру мун ским
ме ди ји ма. Од ини ци ра ња и осни ва -
ња На ци о нал ног са ве та Од сек је
имао раз не пе ри о де у ко ји ма је тра -
жио да ре ши од ре ђе не про бле ме, у
за ви сно сти од да те си ту а ци је. На
шта ми слим? У јед ном пе ри о ду на
по чет ку ни је се то ли ко ста вљао ак -
це нат на про ме не и ма те ри јал ну
по др шку мас-ме ди ја на ру мун ском
је зи ку. Та ко ђе, у том пе ри о ду Ср би -
ја је по ку ша ла да по ста не др жа ва са
за ко ни ма у про сто ру ин фор ми са -
ња, ан га жо ва ли смо се у по гле ду
по тре ба ме ди ја ко ји про из во де ин -
фор ма тив ни про грам, и елек трон -
ским и штам па ним, да не бу ду при -
ва ти зо ва ни. У то смо се при лич но
укљу чи ли. Да нас смо на не ки на чин
оста ли оште ће ни на кон усва ја ња
не ких за кон ских пред ло га, ка да је
реч о осни ва њу мас-ме ди ја с про -
гра мом на је зи ци ма ма њи на. У том
сми слу ло кал не са мо у пра ве, од но -

сно др жа ва, не мо гу ви ше осни ва ти
и ми слим да Ср би ја ни је по тра жи -
ла да уве де нај по зи тив ни је при ме ре
из Не мач ке, Фран цу ске, Ита ли је,
Ау стри је, Ма ђар ске, Ру му ни је и да
их спро ве де. С дру ге стра не, по ку -
ша ва мо да по др жи мо ло кал ну
штам пу, тач ни је ло кал не ча со пи се

ко ји из ла зе у ру мун ским ме сти ма.
У јед ном пе ри о ду смо фи нан сиј ски
по др жа ли и ра дио и те ле ви зиј ске
ста ни це, као што су про грам на ру -
мун ском је зи ку Ра дио Ко ва чи це,
за тим Ра дио „Фар” из Али бу на ра,
де ли мич но смо по мо гли у Зре ња -
ни ну...

• Ко јим ма те ри јал ним и не ма те -
ри јал ним ре сур си ма рас по ла же Од -
сек за ин фор ми са ње НСРНМС?

– Од сек де ли суд би ну бу џе та ко ји
има На ци о нал ни са вет. Увек смо
тра жи ли, ка да се бу џет фор ми рао,
да бу де ре а лан, об јек ти ван и по ме -
ри по тре ба, али ове го ди не он је
скре сан. Ов де пре све га ми слим на
бу џет На ци о нал ног са ве та као та -
кав, али и на онај Од се ка за ин фор -

ми са ње, ко ји је ума њен 2016. го ди не.
До са да смо пла ни ра ним бу џе том
успе ва ли да по кри је мо ре ал ну тра -
жњу и да по др жи мо про мо ви са ње
ау тен тич них ру мун ских вред но сти
у на шим ме ди ји ма.

• Од сек по др жа ва мла де ру мун ске
но ви на ре и има про гра ме за њих?

– Кроз кон курс смо по ма га ли
мла дим но ви на ри ма, од но сно ор га -
ни зо ва ли смо струч не кур се ве у Ру -
му ни ји, али и код нас, у цен три ма
као што су Вр шац, Али бу нар, Зре -
ња нин и Но ви Сад, за мла де ко ји су
за ин те ре со ва ни за но ви нар ство. За -
тим, већ не ко ли ко го ди на за ре дом
ор га ни зу је мо лет ње кур се ве у ме сту
Ро ма не шти (Ру му ни ја). Али ето,
2016. го ди не при ја ви ла се са мо јед на
осо ба и то је на ша ствар ност. Је ди на
по треб на ствар би ла је до бра во ља
по ла зни ка, а На ци о нал ни са вет је
пла тио пут, сме штај, хра ну... све.
По ред ово га, оно шта ра ди мо и на -
дам се да ће има ти по зи ти ван ефе -
кат, је сте до де ла го ди шње на гра де за
нај бо љег мла дог но ви на ра, а ове го -

ди не смо отво ри ли и кон курс за
шко лу но ви нар ства.

• По сто ји ли не ка стра те ги ја ме -
ди ја на ру мун ском је зи ку у Ср би ји?

– Пла ни ра ли смо и же ли мо стра те -
ги ју ру мун ских ме ди ја; на њој тре ба
ра ди ти и тре ба сви да бу ду укљу че ни.
Мо жда ће мо на је сен ове го ди не по -
че ти да се ор га ни зу је мо са сви ма ко ји
су за ин те ре со ва ни и укљу че ни у овај
про блем. Ка ко смо то за ми сли ли? Да
има мо су сре те, да ор га ни зу је мо окру -
гле сто ло ве, ди ску си је, де ба те са сви -
ма већ укљу че ни ма и са они ма ко ји
же ле да уче ству ју у ово ме. То зна чи да
би ло ко ји но ви нар, ко ор ди на тор или
уред ник има пра во да се укљу чи, јер
стра те ги ја тре ба да об у хва ти и ло кал -
ну штам пу, а не са мо про грам на ру -
мун ском је зи ку ТВ Вој во ди не. Да кле,
сви ко ји же ле да до при не су стра те ги -
ји, је су до бро до шли.

• По ред Но вин ско-из да вач ке уста -
но ве „Ли бер та теа”, чи ји је осни вач
НСРНМС, и про гра ма на ру мун ском
је зи ку РТВ Вој во ди не, ко га још по -
др жа ва Од сек за ин фор ми са ње?

– Са вет има из да ње „Floare de La-
tinitate”, ко је ре дов но из ла зи. Та ко ђе,
ча со пис „Tibiscus” из Уз ди на је по др -
жан од стра не Од се ка кроз про је кат,
као и „Renașterea Bănățeană” из Ба -
нат ског Но вог Се ла, „Orizonturi
Coșteiene” из Ку шти ља, „Sărcia” из
Сутјеске... Ско ро сва ку ру мун ску пу -
бли ка ци ју је На ци о нал ни са вет Ру -
му на по др жао. Отво ри ли смо кон -
курс за про јек те ко ји про мо ви шу
ау тен тич не ру мун ске вред но сти у
Ср би ји, а с дру ге стра не по др жа ли
смо и про јек те ко ји су до не ли је дан
нов је зик ко му ни ка ци је, као што је
био веб-сајт Дру штва за ру мун ски
је зик. Овим смо отво ри ли про стор
и да ли смо сиг на ле да хо ће мо да по -
др жи мо и за ин те ре со ва ни смо за
но ве фор ме ко му ни ка ци је, пре ци -
зни је за ин тер нет. 

Наставак на страни V

НИ КУ ЧО БА НУ, ПРЕД СЕД НИК ОД СЕ КА ЗА ИН ФОР МИ СА ЊЕ НА ЦИ О НАЛ НОГ СА ВЕ ТА РУ МУН СКЕ НА ЦИ О НАЛ НЕ МА ЊИ НЕ

У СР БИ ЈИ И ДИ РЕК ТОР НО ВИН СКО-ИЗ ДА ВАЧ КЕ УСТА НО ВЕ „ЛИ БЕР ТА ТЕА”

ПРО МО ВИ ШЕ МО АУ ТЕН ТИЧ НЕ ВРЕД НО СТИ РУ МУ НА У СР БИ ЈИ
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Мултијезички додатак у недељнику / Supliment multilingv al săptămânalului

на румунском језику / în limba română

ЗАЈЕДНО

Као и сви ко је је ба нат ска

рав ни ца при ми ла – 

до при не ли су јој; као и сви

ко је је она от хра ни ла – 

на нај бо љи на чин вра ти ли

су јој; као и сви ко ји ов де

жи ве – да ју јој се бе. 

Већ ве ко ви ма ба нат ски

Ру му ни у ову рав ни цу тка ју

сво је пе сме, при че, му зи ку 

и пле со ве, сво ју исто ри ју,

тра ди ци ју, легенде, ми то ве

и мо ти ве... као и сви ко ји ма

су ова блат ња ва па нон ска

по ља по ста ла дом. 

За јед но су део це ли не. 

Као ша ре на овој ру мун ској

ку ћи, на ко ји ма се ли ни је

су сре ћу, про жи ма ју, 

до ди ру ју, укр шта ју и ј

ед на дру гој да ју смер ни це... 

Све оне чи не це ли ну, 

све оне де лу ју за јед но. 

„За јед но” је ба нат ска реч.

КРЕАТИВНОСТ,
ИСТРАЈНОСТ
И ЉУБАВ
» страна IV

ЈЕДИНСТВЕН СПОЈ
АМБИЦИЈЕ И
ВИРТУОЗНОСТИ
» страна IV

ОД ВЛАДИМИРОВЦА
ДО ЦЕЛОГ СВЕТА
» страна V 

„KILLERSPIN”
ИЗ УЗ ДИ НА
» страна VIII
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Шта ка рак те ри ше др Еуфро-
зину Греонанц? Ње на ак тив -
ност као про фе со ра, рад у но -
ви нар ству или зва ње спи са -
те љи це? Ре кли би смо – све за -
јед но, јер све ове обла сти де -
ло ва ња чи не це ли ну и уо кви -
ру ју њен жи вот. За наш лист
про фе сор ка Греонанц го во ри о
свом ра ду.

Но ви нар ство
Чуд но је да ни ка да ни сам раз -
ми шља ла да ћу се јед ног да на
оства ри ти у но ви нар ству,
при пре ма ју ћи се за учи тељ -
ску про фе си ју. Ипак, по не кад
ни је баш она ко ка ко за ми -
шља мо, већ ка ко нас жи вот
во ди. Пре мно го го ди на сам
се вра ти ла ку ћи као све жи ди -
пло мац Фи ло ло шког фа кул -
те та Уни вер зи те та де Вест из
Те ми шва ра, не зна ју ћи шта ће
ми до не ти су тра шњи дан.
Усле ди ло је ле по из не на ђе ње
– рад но ме сто но ви на ра у Но -
вин ско-из да вач кој уста но ви
„Ли бер та теа” из Пан че ва. По -
сле се све са мо од се бе уре ди -
ло. Пи са ла сам о све му и сва -
че му, про шла сам кроз све ру -
бри ке, да бих на кра ју, 1995.
го ди не, би ла по ста вље на за
глав ну и од го вор ну уред ни цу
омла дин ског ча со пи са „Tine-
rețea”.

Ни је иста ствар пи са ти за
не дељ ник, где ства ри тре ба
тре ти ра ти са од ре ђе ном до -
зом озбиљ но сти, и дру га, где
се обра ћаш да на шњој омла ди -
ни. Дру га чи ји је при ступ про -
бле ма ти ци, раз ли чи ти су
угло ви по сма тра ња и на чи ни
из ра жа ва ња. Мо раш по зна ва -
ти ми сли, осе ћа ња и ин те ре -
со ва ња мла дих, ви де ти шта
же ле, шта их ин те ре су је, а на -
ро чи то мо раш да се при бли -
жиш њи хо вој ду ши. У све му
то ме ва жно је да их оку пиш
око ча со пи са, да схва те да он
по сто ји упра во због њих са -
мих и да стра ни це ча со пи са
илу стру ју де ли ће из њи хо вог
жи во та. Сма тра ла сам да је ве -
о ма ва жно да мла ди бу ду они
ко ји да ју до при нос ства ра њу
ча со пи са. Оку пи ла сам ре дак -
ци ју са ста вље ну од мла дих
љу ди с на шег про сто ра, уче -
ни ке сред њих шко ла и сту ден -
те, ко ји су учи ни ли да ча со пис
„Tinerețea” бу де огле да ло же -
ља, оче ки ва ња и оства ре ња
мла дих Ру му на из Ба на та и
Ср би је. С вре ме ном сам осно -

ПРЕД СТА ВЉА МО: ДР ЕУФРОЗИНА ГРЕОНЕАНЦ, НО ВИ НАР КА, ПРО ФЕ СОР КА, СПИ СА ТЕ ЉИ ЦА

КРЕАТИВНОСТ, ИСТРАЈНОСТ И ЉУБАВ
„Bo su i oc pe al ta rul me mo ri ei”
(„Босиљак на олтару сећања”,
НИУ „Либертатеа”, Панчево,
2015), монографија новосе-
љанског хроничара и истори-
чара Илија Бабе, објављена
поводом 250 година од осни-
вања села, још једно је исто-
ријско добро за румунску за-
једницу Баната и све житеље
Банатског Новог Села. Илу-
стровано сведочењима, ода-
браним текстовима и фото-
графијама, ово издање у 32 по-
главља на веома аутентичан
начин дочарава живот новосе-
љанских Румуна кроз векове –
културни, друштвени, верски

и занатски. Књига је илустро-
вана са преко 500 аутентичних
фотографија, већим делом до-
бијених од старих сеоских до-
маћина, на којима се обични
људи из села виде у пољу, у ку-
ћи, на разним светковинама, у
цркви, на улици... Како каже
Баба, ово издање је рам за сли-
ку о тадашњем животу Руму-
на, али и о њиховом суживоту
са Србима и другим народима.

Аутор наводи да је то био
дуг и тежак рад. Прво је имао

само штуре податке, које је
касније обрадио на основу
историјске грађе из архиве
румунске православне цркве
из места, Историјског архива
Панчева и приватних доку-
ментација. Изузетну помоћ је
имао и од знаменитог румун-
ског историчара Мирче Ма-
рана (о коме смо писали у
прошлом додатку „Панчевца”
на румунском језику), кога је
консултовао око архивске
грађе и самих идеја, и који му
је сваки пут искрено излазио
у сусрет.

Занимљив и посебан је сам
назив књиге „Bo su i oc pe al ta -
rul me mo ri ei” („Босиљак на
олтару сећања”). Баба обја-
шњава да се одлучио за овај
назив због тога што босиљак
има посебно значење и симбо-
лику за Румуне из Банатског
Новог Села. Наиме, босиљак
је у прошлости у свакој ру-
мунској сељачкој кући из ме-
ста стављан поред иконе, као
заштитник куће, а са улазних
врата дочекивао је добре го-
сте. Како каже, занимљиво је
да је босиљак и даље чест мо-
тив по банатским кућама, др-
жи се на ормару, симболизује
заједништво и породицу, али
и суживот Румуна са свим
другим националностима.

У том смислу, како каже Ба-
ба, ова књига се може читати
вишеструко, односно колико
је она важна за прошлост но-
восељанских Румуна, толику
важност има и за Србе из овог
места, јер су то два изузетно
блиска народа који већ веко-
вима заједнички дају допри-
нос култури, религији и дру-
штвеном животу у Банатском
Новом Селу.

ИЛИЈЕ БАБА, ХРОНИЧАР БАНАТСКОГ НОВОГ

БОСИЉАК – СИМБОЛ ЗАЈЕДНИШТВА

Још један изузетан ансамбл
из Банатског Новог Села не-
сумњиво је састав „Векант”,
који негује несвакидашњу вр-
сту музике – румунску сред-
њовековну и рану музику.
Идеја за овај музички проје-
кат потекла је од Јонике Тође-
раша, садашњег менаџера,
лектора и музичког координа-
тора ансамбла, на чију су ини-

цијативу и уз финансијску по-
моћ Покрајине Војводине
2003. године купљени  потреб-
ни историјски музички ин-
струменти, како би се успо-
ставиле основе за „Векант”. Од
тада је бенд тражио сопствени
израз, стасавао је на разним
концертима, променио много
одличних музичара и трудио
се да на најбољи начин пред-
стави своју музику. У послед-
њих неколико година „Ве-
кант” се усталио у саставу:
Ивана Арсенијевић, етному-
зиколог с Факултета музичке
уметности из Београда, која
пева и свира удараљке, виоли-
нисткиња Марија Љотић с но-
восадске Академије уметно-
сти, Драган Млађеновић, ди-
ригент с Факултета музичке
уметности из Београда, који
наступа на виоли с точком,
флаути и фрули, као и Мио-
драг Миловановић из Школе

за високо музичко образова-
ње из Београда, на хорни и
мандоли. У прилог томе да са-
став озбиљно делује, говоре и
многи концерти, од којих тре-
ба свакако поменути наступ
на позив Удружења етномузи-
колога Србије у Београду
2007. године, затим у румун-
ском граду Сибију исте годи-
не, када је тај град проглашен

европском престоницом
културе, у Si ge tu Mar ma ci -
ei и Al bi Ju li ji 2013. године,
као и наступи у Панчеву и
Банатском Новом Селу.

У овој постави „Ве-
кант” је снимио и недавно
самостално објавио ком-
пакт-диск под називом „Al -
bo, al bo de la mun te”, сни-
мљено у панчевачком сту-
дију „Кокерић”, које садржи
14 румунских средњовеков-
них мелодија („Dans de la
Abrud”, „Luncă, lun cu liță”,
„Und-auz cu cu cântând”, „Sub

po a le de co dru ver de”, „De li bov ce
sunt”, „Hoară armenească” и др.),
у аранжманској обради Иване
Арсенијевић. Дела са овог албу-
ма преузета су из следећих за-
писа: Јан из Лублина (1540. го-
дина), Кодекс Вијеторис (1680.
година), Јоханес Кајони (1680.
година), Даниел Шпер – Да-
цијанишер Симплисимус (1683.
година) и Ф. Ј. Шулцер – Дација
Трансалпина (1781. година).

Свакако, од прве песме па
до краја издања албум „Al bo,
al bo de la mun te” ансамбла
„Векант” одликују мирноћа,
аранжманска хармонија, ујед-
наченост у темпу и складне
вокалне и инструменталне
бравуре ових искусних музи-
чара (и музичких педагога).
Пре свега овај албум изазива
осећај мира и спокоја и води
нас у неко друго време и на не-
ко друго место, вековима пре
интернета.

АНСАМБЛ „ВЕКАНТ”, 

ЧУВАР МУЗИЧКОГ НАСЛЕЂА

ПЕСМЕ С РУМУНСКИХ ДВОРОВА

ва ла и не ко ли ко ми кро ре дак -
ци ја ко је су функ ци о ни са ле у
скло пу Ка те дре за ру мун ски
је зик Фи ло зоф ског фа кул те та
у Но вом Са ду, Учи тељ ског
фа кул те та у Вр шцу, као и ре -
дак ци ју са ста вље ну од мла дих
Ру му на с на ших про сто ра ко ји
су сту ди ра ли у Те ми шва ру.
Под се ти ла бих да смо то ком
је да на ест го ди на, ко ли ко сам
уре ђи ва ла овај ча со пис, ор га -
ни зо ва ли књи жев не кон кур -
се, су сре те са омла ди ном,
спорт ска так ми че ња, кул тур -
не про гра ме, од ла ске у Ру му -
ни ју и за јед но смо ре а ли зо ва -
ли је дан омла дин ски ча со пис
за сва вре ме на.

Док тор ске сту ди је
Из раз ло га ко ји су ми у јед -
ном тре нут ку обе ле жи ли жи -
вот, од лу чи ла сам да упи шем
док тор ске сту ди је на Уни вер -
зи те ту де Вест у Те ми шва ру.
Ни је би ло ла ко, јер све ства ри

ци о нал ном жи во ту на ших
пре да ка, от кри ва ју ћи ства ри
од не спор не ет но ло шке ва -
жно сти. Док тор ска те за је би -
ла „По ро дич на тра ди ци ја и
се ћа ње”, а ме сто Ни ко лин ци
из срп ског де ла Ба на та да ло
ми је мо гућ ност да ис тра жу -
јем, да ана ли зи рам не ис тра -
же не ства ри из на ше про шло -
сти и да на све тлост да на до -
не сем мно штво аспе ка та тра -
ди ци о нал ног жи во та из тог
ме ста. Тре нут но сам део Ис -
тра жи вач ког цен тра Уни вер -
зи те та де Вест и укљу че на сам
у ак тив но сти кон зер ва ци је и
вред но ва ња ре ги о нал ног не -
ма те ри јал ног кул тур ног на -
сле ђа, као спе ци ја ли ста за
срп ски део Ба на та. За јед но с
ко ле га ма из Те ми шва ра, на ша
ис тра жи ва ња пред ста вљам на
ра зним на уч ним кон фе рен -
ци ја ма и се си ја ма.

Про фе су ра
Док тор ска ти ту ла ми је отво -
ри ла дру ге хо ри зон те и мо -
гућ но сти, јер сам 2014. го ди не
по че ла да ра дим у Ви со кој
шко ли стру ков них сту ди ја за
вас пи та че „Ми ха и ло Па лов”
из Вр шца, где пре да јем ру -
мун ски је зик и деч ју књи жев -
ност. Да кле, по но во сам по -
ред мла дих, по но во сам у мо -
гућ но сти да пра тим њи хо ву
кре а тив ност, али овог пу та
под у ча ва ју ћи их и до при но се -
ћи њи хо вом про фе си о нал -
ном фор ми ра њу у овој обла -
сти. По ред то га, во дим и књи -
жев ни ате ље и с мно го ен ту -
зи ја зма по ста ви ла сам на сце -
ну је дан фраг мент из пред ста -
ве „La șezătoare”, у ба нат ском
на реч ју, ко ју сам пи са ла за по -
зо ри шну тру пу из Ни ко ли на -
ца, а са овом пред ста вом смо
уче ство ва ли на ра зним фе -
сти ва ли ма у Ру му ни ји и код
нас. Ипак, по ред свих ових
оба ве за, но ви нар ство, мо ја
пр ва љу бав, ни је оста ло за не -
ма ре но – и да ље пи шем за не -
дељ ник „Ли бер та теа”, где уре -
ђу јем стра ни цу уну тра шње
по ли ти ке, али до при но сим и
ре пор та жа ма, ин фор ма ци ја -
ма из кул ту ре и свим оним
што пред ста вља ин те рес за
на ше чи та о це.

Књи жев но ства ра ла штво
За си гур но да ка да све вре ме
имаш по сла с „тај ном ре чи
ста вље них на па пир”, по ку -
ша ваш да им при ђеш на дру -
га чи ји на чин, не са мо но ви -

нар ски. По че ла сам крат ким
при ча ма за де цу об ја вље ним у
„Bucuria Copiilor”, ко ји је та да
с мно го жа ра уре ђи ва ла мо ја
ко ле ги ни ца Еу ђе ни ја Бал те а -
ну, на ста ви ла сам се ри јом
тек сто ва на ме ње них омла ди -
ни, под на сло вом „Din jurna-
lul meu”, об ја вље них у ча со пи -
су „Tineretea”, а 2006. го ди не
иза шла је збир ка ау то би о -
граф ских при ча на сло вље на
„Poveștile Giei”. С дру ге стра -
не, уни вер зи тет ске 2015/2016.
го ди не  на пре да ва њи ма о ру -
мун ској књи жев но сти из Вој -
во ди не на Уни вер зи те ту де
Вест у Те ми шва ру го во ри ла
сам о на шим пи сци ма и њи -
хо вом ства ра ла штву. Као ре -
зул тат то га, ве о ма мно го сту -
де на та је за за вр шни ис пит
ода бра ло не ку те му у ве зи са
оства ре њи ма на ших ру мун -
ских спи са те љи ца Ане Ни ку -
ли не Ур су ле ску, Еу ђе ни је Бал -
те а ну, Ма ри о ре Сто ја но вић,
Ма ри ја не Стра ту лат и дру гих
пе сни ка и пи са ца с на ших
про сто ра.

Са да шњост, бу дућ ност
Кра јем апри ла ове го ди не уче -
ство ва ла сам на ве о ма ва жној
кон фе рен ци ји „Ди ја спо ра у
на уч ном ис тра жи ва њу и ви -
со ко обра зо ва ње у Ру му ни ји –
Ди ја спо ра и ње ни при ја те љи”,
одр жа ној у Те ми шва ру под
по кро ви тељ ством пред сед ни -
ка Ру му ни је Кла у са Јо ха ни са.
То ми је омо гу ћи ло да упо -
знам мно го по себ них љу ди из
ове обла сти и отво ри ло ми
но ва по ља за ис тра жи ва ње,
та ко да ћу по ку ша ти, за јед но
са сво јим сту ден ти ма, да пре -
ду змем још ви ше ис тра жи вач -
ких ак тив но сти у на шим се -
ли ма. На ста ви ћу да пи шем за
не дељ ник „Ли бер та теа”, а на
мом рад ном сто лу се на ла зи
је дан обим ни ји рад, јед на вр -
ста ро ма на за мла де, ко ји ће
чи ни ти јед ну ком плек сни ју
при чу и би ће усме рен на те ме
из „Din jurnalul meu”.

На кра ју, пре ма све му на -
пи са ном, мо же мо за кљу чи ти
да ову из у зет ну осо бу чи ни
ис трај ност и љу бав пре ма пи -
са ној ре чи и ис тра жи ва њу
про шло сти на шег ба нат ског
под не бља. То ће би ти још је -
дан до при нос у ни зу, ва жан за
Ру му не, али и све оста ле, ко ји
су сво ју про шлост, са да -
шњост и бу дућ ност ве за ли за
ову рав ни цу.   

ИЛИЕ БАБА И МОНОГРАФИЈА

Један од најупечатљивијих ан-
самбала са ових простора који
изводи румунску народну музи-
ку свакако је квинтет „Банатик
5” из Банатског Новог Села. Ова
група настала је, како сами чла-
нови кажу, спонтано и логично,
као круна њиховог вишегоди-
шњег пријатељства. Свако од
чланова већ је наступао с вели-
ким свирачким оркестрима, али
су одлучили да оснују своју гру-
пу, која ће се издвојити од дру-
гих, и то по вештини свирања,
квалитету интерпретације и
виртуозности. Спојили су их
амбиција, музички укус, схвата-
ње музике, али и жеља да широј
публици представе румунску
народну музику. Песме попут
„Ho ra Sta ca to”, „Ciocârlia”, „Ho ra
Spi ca to”, „Ho ra Mărțișor” и многе
друге мелодије, бисери румун-
ске музике, које су ушле у анто-
логију светске музичке башти-
не, налазе се на репертоару „Ба-
натика 5”. Поред концертне ру-
мунске музике, квинтет послед-
њих година све више успеха по-
стиже изводећи дела српске и
македонске народне музике.

Чланови овог састава су Бојан
Бољанац (Панова фрула, кавал,

фрула), Адријан Ћебзан (виоли-
на), Грацијан Петровић (хармо-
ника), Жанијел Шубља (клавир)
и Крачун Крецу (кларинет).
Свако од њих успешан је у музи-
ци. Бојан Бољанац је члан више
оркестара, а као солиста на тра-
диционалним инструментима
освајао је бројне награде на фе-
стивалима румунске музике.
Поред Панове фруле, кавала и
фруле, свира и саксофон, који је
у ствари његов матични инстру-
мент. Адријан Ћебзан је активан
још од првих разреда ниже му-

зичке школе и осваја бројне на-
граде на фестивалима и такми-
чењима румунске традиционал-
не музике. Грацијан Петровић
одмалена побеђује на конкурси-
ма и фестивалима традиционал-
не музике као солиста на хармо-
ници. Бави се аранжирањем и
оркестрацијом, а већ неколико
година веома успешно ради као
хоровођа хора румунске право-
славне цркве из места. Тренутно
је запослен у панчевачкој му-
зичкој школи „Јован Бандур”.
Жанијел Шубља, иако је хармо-

никаш, у овом саставу свира
клавир. Такође је победник мно-
гих фестивала музике и фолкло-
ра Румуна из Војводине. Аран-
жира традиционалну румунску
музику и шеф је Великог народ-
ног оркестра Дома културе из
Банатског Новог Села, чији су
сви чланови овог квинтета. Кра-
чун Крецу, поред кларинета, од-
лично свира и саксофон, а поти-
че из музичке породице из Узди-
на. Занимљиво је што се овај вр-
сни кларинетиста прикључио
Новосељанима (иако и Уздин
има одличан састав) и с њима
наступа већ десетак година.

Квинтет „Банатик 5” често
гостује у Панчеву те су Панчев-
ци имали прилику да уживају у
његовој музици у оквиру пан-
чевачког карневала, „Вајферто-
вих дана” и летњег програма у
Народној башти, а и за ово ле-
то је планирано да наступи у
нашем граду.

С обзиром на све ово, „Бана-
тик 5” засигурно има енергије,
воље и жеље да успешно пред-
стави традиционалну музику
Румуна и ван граница наше зе-
мље и да постане један од ње-
них најбољих представника.

КВИНТЕТ „БАНАТИК 5”

ЈЕДИНСТВЕН СПОЈ АМБИЦИЈЕ И ВИРТУОЗНОСТИ

у жи во ту тре ба ура ди ти ка да
им је вре ме, а овај мој ко рак је
усле дио ка сни је не го што се
он ина че чи ни. Ис по ста ви ло
се да је овај из бор био ве о ма
до бар, а до мен ис тра жи ва ња
и про у ча ва ња ко ји је тре ба ло
да пра тим дао ми је но ве мо -
гућ но сти, пр вен стве но за из -
ра жа ва ње и исто вре ме но за
уса вр ша ва ње. Има ју ћи за
мен то ра про фе сор ку др Оти -
ли ју Хе де шан, по че ла сам да
ис тра жу јем је дан ве о ма ин те -
ре сан тан до мен и да се вра -
ћам на шим ко ре ни ма, тра ди -

Др Еуфрозина Греонеанц
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Професор Адријан Негру је-
дан је од најзначајнијих пред-
ставника уметничке мисли и
ликовне праксе Румуна из Ср-
бије, а његово дело је познато и
веома цењено и ван граница
наше земље. Рођен је 1945. го-
дине у Алибунару, где је завр-
шио основну школу, а затим
Учитељску школу у Вршцу и
Вишу педагошку школу — од-
сек за ликовну културу — у Бе-
ограду. На одељењу за историју
уметности Филозофског фа-
култета у Београду дипломи-
рао је радом „Николаје Попе-
ску и сликарство цркве у Селе-
ушу”, магистрирао под ментор-

ством академика Дејана Меда-
ковића радом „Румунски сли-
кари у српском Банату у другој
половини XIX века” и доктори-
рао тезом „Сликарске радио-
нице у Банату у XVI II и XIX ве-
ку”. Године 1998. изабран је за
професора сценске уметности
на Вишој школи за образовање
васпитача у Вршцу, као и за до-
цента за исти предмет на Учи-
тељском факултету у Београду -
наставно одељење Вршац. Тако
е 2001. године био је изабран за
доцента на предмету методика
ликовне културе, 2004. за ван-
редног професора за предмет
историја румунске културе, а
2008. године за редовног про-
фесора на истом факултету.

До сада је самостално или у
сарадњи с другим ауторима об-
јавио неколико књига које дају
немерљив допринос очувању
румунске историје, културе и

уметности у Србији, а то су:
„Пословно-туристички водич
кроз јужни Банат”, „Поповићи
из Оравице”, „Импулси време-
на”, монографија „Црква Успе-
ња Богородице у Алибунару”,
„Румунска православна цркве-
на општина Алибунар”, „Мали
трактат о модерној уметности”,
монографска студија о Виоре-
лу Болеанцу Паими, „Моногра-
фија Алибунара, прилози за
монографију”, затим прируч-
ник за студенте Учитељског
факултета и Више школе за
образовање васпитача „Сцен-
ска уметност — практикум”,
„Константин Данијел, моно-

графска студија”, „Методика
наставе ликовне културе” - уџ-
беник за студенте Учитељског
факултета, „Импулси времена
П”, „Сликарске радионице у Ба-
нату у XVI II и XIX веку” и дру-
ге, као и више од 140 научних
радова, расправа, студија и есе-
ја у домаћим и страним публи-
кацијама, уз учешће на многим
значајним домаћим и ме уна-
родним научним скуповима у
Србији, Румунији и Европи.
Члан је ме ународног удружења
ликовних критичара AICA –
Assotiation internationale des
critiques d’art из Париза.

O његовом интересовању за
музику и уметност говори и
чињеница да је он први вокал-
ни солиста забавне музике Ра-
дио-телевизије Нови Сад на
румунском језику (1968-1972),
са шест трајних снимака у фо-
нотеци радија.

Наставак са стране III

Да кле, не тре ба гле да ти на Од сек као не -
што тра ди ци о нал но, на про тив, има мо
ве о ма ши рок ди ја па зон. 

По др жа не су и при ват не ра дио-ста ни -
це ко је има ју про грам на ру мун ском је -
зи ку и ко је од го ва ра ју кон кур су. Та ко ђе,
Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња
сва ке го ди не отва ра кон курс о ко ме да је -
мо ми шље ње и обич но смо по др жа ли
све про јек те на ру мун ском је зи ку ко ји су
кон ку ри са ли код Ми ни стар ства.

• Ка ко Од сек за ин фор ми са ње са ра ђу -
је с Ми ни стар ством кул ту ре и ин фор ми -
са ња?

– Има ли смо кон так те с Ми ни стар -
ством ка да се рас пра вља ло о про бле му
За ко на о јав ном ин фор ми са њу, у че му су
уче ство ва ли сви на ци о нал ни са ве ти. Та -
ко ђе, ка да отво ри кон курс, Ми ни стар -

ство нам се об ра ћа да да мо ми шље ње и
про це ну да тог про јек та, а На ци о нал ни
са вет је увек по др жао про јек те ко ји про -
мо ви шу ру мун ске вред но сти. С дру ге
стра не, ми ни смо од лу чи ва ли о су ми ко -
ја је до де ље на, али смо про јек те увек по -
др жа ва ли.

• Ка ква је тре нут на си ту а ци ја у НИУ
„Ли бер та теа”, бу ду ћи да је (по ред про -
гра ма на ру мун ском је зи ку РТВ Вој во ди -
не) глав на уста но ва за ин фор ми са ње на
ру мун ском је зи ку у Ср би ји?

– „Ли бер та теа” је про фе си о нал на но -
вин ска ку ћа у ко јој ра де про фе си о нал ци
и она по сто ји се дам де сет јед ну го ди ну. 

То је ку ћа у ко јој је но ви нар ство про -
фе си ја и у ко јој но ви на ри за ра ђу ју хлеб.
По ред не дељ ни ка „Ли бер та теа”, има мо
и ме сеч на из да ња, као што су деч ји ча -
со пис „Bucuria Copiilor” („Деч ја ра -
дост”), ко ји је ове го ди не обе ле жио се -
дам де сет го ди на по сто ја ња, омла дин -
ски ча со пис „Tinerețea” („Омла ди на”),
за тим ча со пис за књи жев ност, умет -
ност и кул ту ру „Лу ми на” („Све тлост”),
чи ји је пр ви уред ник био Вас ко По па, а
има мо и из да вач ке еди ци је у ко ји ма об -
ја вљу је мо књи ге на на шем је зи ку. Да -
кле, НИУ „Ли бе р та теа” је ве о ма ва жна
ин сти ту ци ја за про мо ви са ње пи са не
ре чи и из ра жа ва ње ми шље ња Ру му на
из Ср би је.

Ча со пис „Фа ми ли ја” је осно ван
још дав не 1910. го ди не у ме сту
под та да шњим на зи вом Ро ман -
пе тре у ју жном Ба на ту (да на -
шњи Вла ди ми ро вац или ти Pe-
trovăsâla на ру мун ском), с на ме -
ром да пра ти де ша ва ња у том
се лу и да бу де хро ни чар вре ме на
у ко ме по сто ји. Ме ђу тим, и по -
ред по тре бе ло кал не за јед ни це
за ин фор ми са њем и на ме ре та -
да шњих ло кал них ин те лек ту а -
ла ца да из ве шта ва ју, ча со пис је
до жи вео суд би ну слич них из да -
ња тог до ба. 

Те го ди не, ко ли ко је по зна то,
иза шла су са мо че ти ри бро ја
ча со пи са „Фа ми ли ја”, а убр зо
на кон то га ре дак ци ја је рас пу -
ште на. Ипак, за ни мљи ва је и
па жње вред на исто ри ја овог
ло кал ног ча со пи са, јед ног од
нај ста ри јих из да ња Ру му на са
ових про сто ра, а ко је ду го ни је
би ло по зна то исто ри ча ри ма,
пу бли ци сти ма, љу ди ма из кул -
ту ре и хро ни ча ри ма, и ко је мо -
же по слу жи ти као до бра гра ђа
за са зна ва ње о на чи ну жи во та
ста нов ни ка овог се ла у том пе -
ри о ду.

Дуго очекивани лист
Пр ви број се по ја вио 15. мар та
1910. го ди не, имао је 16 цр но-
-бе лих стра на А5 фор ма та
(оста ла че ти ри бро ја су иза шла
на осам стра на) и штам пан је у
штам па ри ји „Про грес” у ру -
мун ском гра ду Ора ви ца, док је
се ди ште ре дак ци је и је згро ода -
кле се пи са ло би ло у Вла ди ми -
ров цу. На на слов ној стра ни је
на гла ше но да је „Фа ми ли ја” ча -
со пис за књи жев ност, про све -
ту, за ба ву и ху мор и да из ла зи
јед ном ме сеч но по це ни од пет
ко ро на за го ди шњу прет пла ту

ПРЕДСТАВЉАМО: ПРОФ. ДР АДРИЈАН НЕГРУ 

НЕМЕРЉИВ ДОПРИНОС БАНАТСКОМ

СЛИКАРСТВУ

ЗА НИ МЉИ ВА ИСТО РИ ЈА ЧА СО ПИ СА „ФА МИ ЛИ ЈА”

ОД ВЛАДИМИРОВЦА ДО ЦЕЛОГ СВЕТА

ДА ЛИ СЕ ЗНА НЕ ШТО О ПРИ ВА ТИ ЗА ЦИ ЈИ МЕ ДИ ЈА 

НА ЈЕ ЗИ ЦИ МА НА ЦИ О НАЛ НИХ МА ЊИ НА?

НИ КУ ЧО БА НУ: Ни шта се не при ча, али се пла шим да је и ово у пла ну. За сад

за кон не пред ви ђа при ва ти за ци ју та мо где су осни ва чи на ци о нал ни са ве ти.

Ипак, ни шта ни је де фи ни тив но на ду жи пе ри од, већ све за ви си од по ли тич ког

кон тек ста, од по ли тич ке гар ни ту ре итд.

ИЗ РЕЦЕНЗИЈЕ КЊИГЕ „ДВА ВЕКА 

СЛИКАРСТВА У БАНАТУ (1718-1918)” 

АУТОРА ПРОФ. ДР АДРИЈАНА НЕГРУА

Појаве, еволуција и промене у оквиру сликарских радио-

ница, путујућих дружина, тајфа, руфета или породичних ра-

дионица, не могу се подвести под јединствене критеријуме.

Не би се при томе могли одредити строги оквири за дефи-

нисање појма сликарска радионица, који би послужили као

услов за јасно одређивање оквира стилских, техничких или

педагошких особености. Један од могућих критеријума сва-

како би могао бити тај што су сликарске радионице током

XVI II и XIX века опслуживале углавном потребе за цркве-

ним сликарством, у којима је главни мајстор, власник или

уметнички идеолог радионице, понекад родоначелник сли-

карске породице чија се активност протезала током дугог

низа година, имао одлучујући образовни утицај (...).

Преостаје питање, који су уметнички домети сликарских

радионица у Банату у XVI II и XIX веку, да ли је њихова ак-

тивност прерасла оквире локалних граница. Такво вредно-

вање има смисла и оправдања јер се на тај начин могу

оценити уложени двовековни напори. Објективно вредно-

вање деловања сликарских радионица у Банату довело би

до закључка да су оне опслуживале потребе друштва чији

су прохтеви били у складу са економском снагом и рела-

тивно скромним уметничким прохтевима. Није увек било

довољно снаге да се превазиђе зависност од наручилаца

и задовољавања њихових услова. Нема сумње да су при-

падници појединих радионица достизали ниво занатске ве-

штине и стилског израза који је тада био актуелан на

територији Монархије, на чему су се најчешће зауставља-

ли. На крају, остаје чињеница да делатност сликарских ра-

дионица на територији Баната у XVI II и XIX веку има сличан

значај као и школе или радионице настале у оквирима

уметности других националности.

Проф. др Миодраг Јовановић, 

Филозофски факултет Универзитета у Београду

НИ КУ ЧО БА НУ, ПРЕД СЕД НИК ОД СЕ КА ЗА ИН ФОР МИ СА ЊЕ НА ЦИ О НАЛ НОГ СА ВЕ ТА РУ МУН СКЕ 

НА ЦИ О НАЛ НЕ МА ЊИ НЕ У СР БИ ЈИ И ДИ РЕК ТОР НО ВИН СКО-ИЗ ДА ВАЧ КЕ УСТА НО ВЕ „ЛИ БЕР ТА ТЕА”

ПРО МО ВИ ШЕ МО АУ ТЕН ТИЧ НЕ ВРЕД НО СТИ РУ МУ НА У СР БИ ЈИ

Насловна страна првог броја часописа „Фамилија”
из 1910. године

(док је за па о ре ста ја ла три ко -
ро не, што го во ри о дру штве ној
све сти та да шњих но ви на ра и
ак ти ви ста). Из јед ног од са чу -
ва них и из у зет но рет ких при -
ме ра ка пр вог бро ја „Фа ми ли је”
са зна је мо да је, као и ве ћи на ча -
со пи са из тог пе ри о да, по ред
ло кал них ак ту ел но сти и огла са,
ча со пис об ја вљи вао и по е зи ју,
анег до те, за го нет ке, раз не за -
пи се, ша ле и све што је та да би -
ло за ни мљи во чи та лач кој пу -
бли ци.

Трајан Трифу Ката, садашњи уредник часописа

Ин те ре сант но, на на слов ној
стра ни је на ве де но да је од го -
вор ни уред ник из ве сни До рин,
за ко га се за пра во ни је зна ло ко
је и оправ да но се прет по ста -
вља ло да је то псе у до ним. По -
зна то је да је вла сник и је дан од
уред ни ка ли ста био Алек сан -
дру Цин ца ри ју, по зна ти вла ди -
ми ро вач ки пи сац, чо век из у -
зет ног обра зо ва ња, за ко га се
сма тра да је са ра ђи вао с ру мун -
ским ча со пи сом „Фа ми ли ја”,
чи ји је по кре тач био чу ве ни ру -
мун ски ин те лек ту а лац Јо сиф
Вул кан. Су де ћи по гра ђи, из -
гле да да је ми сте ри о зни До рин
био сам Цин ца ри ју, јер је ве ћи -
на чла на ка под тим псе у до ни -
мом би ла пи са на у слич ном
кри тич ном то ну, а ма ло је чла -
на ка пот пи са но пра вим име ни -
ма оста лих ау то ра. Осим До ри -
на, не зна се мно го о дру гим но -
ви на ри ма и то је гра ђа ко ја сто -
ји исто ри ча ри ма и хро ни ча ри -
ма Вла ди ми ров ца и Ба на та за
про у ча ва ње.

Цело село на једном месту
Са ове вре мен ске дис тан це ве о -
ма су дра го це не ин фор ма ци је о
де ша ва њи ма у Вла ди ми ров цу
те 1910. го ди не, ви ђе ним кроз

пе ра та да шњих но ви на ра из ве -
шта ча. У том све тлу ча со пис
из ве шта ва о де ша ва њи ма у
бан ци „Сте а уа”, о по те шко ћа ма
адап та ци је у „но вом све ту” на
ко је су на и шли Вла ди ми ров ча -
ни ко ји су от пу то ва ли у Сје ди -
ње не Аме рич ке Др жа ве, за тим
пи ше о ме сном цр кве ном хо ру,
из ве шта ва о де ша ва њи ма у цр -
кви, на ло кал ној по ли тич кој
сце ни, у се о ској шко ли, штам па
пе сме чу ве ног ру мун ског пе -
сни ка Ђор ђа Кош бу ка... Па
ипак, и по ред све по тре бе за
штам па ном ре чи, об ја вље на су
са мо че ти ри бро ја јед ног од пр -
вих ру мун ских ча со пи са ју -
жног Ба на та, и то од мар та до
ју на 1910. го ди не, ка да је он
пре стао да из ла зи.

„Фамилија” поново излази
Има ју ћи све ово у ви ду, про фе -
сор Тра јан Три фу Ка та из Вла -
ди ми ров ца је уз ве ли ко за ла га -
ње, на соп стве ну ини ци ја ти ву
и уз по др шку са рад ни ка из Ру -
му ни је и Ср би је, 1994. го ди не
по но во ак ти ви рао ча со пис
„Фа ми ли ја” и од та да ово из да -
ње ре дов но из ла зи. Са да је
„Фа ми ли ја” дру га чи ји лист од
оног од пре 107 го ди на – штам -
па се у бо ји, на ква ли тет ном
па пи ру А3 фор ма та, има ве ћи
ти раж, а у уред нич ком сми слу,
ко ли ко се ба ви ло кал ним те ма -
ма, то ли ко про сто ра да је и де -
ша ва њи ма ме ђу ру мун ском по -
пу ла ци јом ши ром све та, че му
до при но се до бри кон так ти
уред ни штва ли ста с ди ја спо -
ром. Да нас је ча со пис „Фа ми -
ли ја” мо де ран лист за све Ру -
му не са свих ме ри ди ја на и ве -
ли ка је ствар што се ди стри бу -
и ра и чи та у чак 20 др жа ва све -
та – САД, Ка на ди, Ау стра ли ји,
Швај цар ској, Фин ској, Не мач -
кој, Ма ђар ској, Швед ској, Дан -
ској, Мол да ви ји, Хо лан ди ји,
Фран цу ској, Укра ји ни, па сти -
же чак и до Ко ста ри ке!

У све тлу при че о пр вим но -
ви на ри ма и уред ни ци ма овог
ло кал ног ча со пи са, пи о ни ри ма
но ви нар ске ре чи ба нат ских Ру -
му на, ко ји ма сва ка ко ода је мо
при зна ње, ни ка ко не тре ба за -
бо ра ви ти чи ње ни цу да је „Фа -
ми ли ја” је дан од пр вих по ка за -
те ља пи сме но сти и јав не ми сли
Ру му на у ју жном Ба на ту с по -
чет ка XX ве ка и си гур но пред -
ста вља бар ма ли ка мен у мо за и -
ку исто ри је ру мун ског и свих
дру гих на ро да ју жног Ба на та.

Проф. др Адријан Негру

Нику  Чо ба ну



Петак, 5. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

VI

На ини ци ја ти ву чла но ва удру же ња Ру му на „Ан дреи Ша гу на” из
Пан че ва и у до го во ру с та да шњим уред ни штвом РТВ Пан че ва,
кра јем 2002. го ди не по че ло је еми то ва ње те ле ви зиј ске еми си је
„Ба на ти ка” на ру мун ском је зи ку, ко ја тре нут но чи ни јед ну од
кључ них та ча ка ин фор ми са ња Ру му на из Пан че ва и окол них ме -
ста, до кле год сиг нал ове ме диј ске ку ће до пи ре. Са мим тим еми -
си ја „Ба на ти ка” већ че тр на ест го ди на пред гле да лач ку пу бли ку
до но си при ло ге из кул тур ног, вер ског и обра зов ног жи во та Ру -
му на из овог де ла Ба на та и пред ста вља је дан од ме диј ских сер ви -
са ко ји ма ова за јед ни ца рас по ла же. Тре нут но, еми си ја тра је три -
де сет ми ну та и при ка зу је се сва ког утор ка од 19.30, као и у ре -
при зном тер ми ну не де љом од 7.30. Нај за слу жни ји за по сто ја ње
про гра ма „Ба на ти ка” је су глав ни и од го вор ни уред ник Ок та ви -
јан Су чу и са рад ни ци Кри сти јан Бал те а ну, Ана Ма ри ја Ар де ле -
ан, Ди ја на Фре анц, Јон Гра ци јан, Жељ ко Ка та ли на, Сил ви ја Ма -
ли ца, Ма ри ја Си мон, Нар цис Тен де леу и Лу чи јан Су чу. Свој до -
при нос сва ка ко су да ли и уче сни ци у ре а ли за ци ји овог про гра -
ма: Ва лен тин Мик, Ли ви јус Ви ну, Јо ца Бу лик, Те о до ра Ги ле зан,
Ио нел Ма лај ма ре, Сте ван Ми хај лов и дру ги.

Ре дак ци ја овог про гра ма са ра ђу је и с дру гим ме диј ским уста -
но ва ма Ру му на, као што су про грам ТВ Вој во ди не на ру мун ском
је зи ку, ТВ Ко ва чи ца, Тен ТВ из Лу го жа и ТВР из Те ми шва ра (Ру -
му ни ја), а 2006. го ди не пот пи сан је и про то кол о са рад њи с Те ри -
то ри јал ним сту ди ом из Те ми шва ра, што под ра зу ме ва ре а ли за -
ци ју еми си ја о жи во ту ру мун ских за јед ни ца из ре ги о на. Сва ка ко
тре ба по ме ну ти да је „Ба на ти ка” при сут на на свим тра ди ци о нал -
ним ма ни фе ста ци ја ма бит ним за Ру му не из Пан че ва и ју жног
Ба на та, као што су про сла ва Бо жи ћа у До ло ву и Ус кр са у Ба нат -
ском Но вом Се лу, обе ле жа ва ње да на ру мун ске цр кве у Омо љи -
ци, али и на фе сти ва ли ма „Омла ди на пе ва” у Уз ди ну, фе сти ва лу
ху мо ра и са ти ре из Тор ка, пред ста вљен је рад На ци о нал ног са ве -
та Ру ма из Ср би је, Но вин ско-из да вач ке уста но ве „Ли бер та теа”
из Пан че ва, Ал тер на тив ног кул тур ног клу ба из Ба нат ског Но вог
Се ла, ра зних кул тур но-умет нич ких дру шта ва, а јед на еми си ја
би ла је по све ће на по се ти бив шег пред сед ни ка Ру му ни је Јо на
Или је скуа на шим кра је ви ма. Зна чај но је по ме ну ти да су чла но ви
ре дак ци је 2007. го ди не би ли го сти на фе сти ва лу Ру му на из ра се -
ја ња „Ка ла тис” у Ман га ли ји и то ком тих се дам да на пра ти ли сва
кул тур но-умет нич ка де ша ва ња на овом зна чај ном фе сти ва лу,
шта са мо го во ри о то ме да је „Ба на ти ка” би тан чи ни лац у ме диј -
ској сфе ри Ру му на из Пан че ва и ју жног Ба на та.

Ма ло ју жно ба нат ско ме сто
Уз дин по зна то је у це лом све -
ту по јед ном од нај бо љих
сто но те ни се ра Евро пе и све -
та – Или ји Лу пу ле скуу. Овај
ха ри зма тич ни спор ти ста је
упра во у том ме сту за по чео
сво ју спорт ску аван ту ру и за
крат ко вре ме ње го ва со ба у
по ро дич ној ку ћи по ста ла је
пре пу на број них ме да ља, пе -
ха ра, ди пло ма... Био је узор
мла дим спор ти сти ма, ко ји су
од ње га учи ли шта зна чи бес -
ком про ми сна игра, огром на
енер ги ја, бор бе ност, али и
фер-плеј. Пу бли ку је оста -
вљао без да ха, на тур ни ри ма
су спорт ске ха ле од зва ња ле
ње го вим на дим ком (у спорт -
ском све ту по знат као Лу пи),
а сво јом игром че сто је те рао
чак и на ви ја че су пар нич ког
та бо ра да га по др же до по бе -
де. Ипак, у јед ном пе ри о ду жи -
во та од лу чио је да се пре се ли у
Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве
и да та мо за поч не дру гу вр -
сту ка ри је ре, али и да ље у ве -
зи са сто ним те ни сом. Тре -
нут но бо ра ви у свом род ном
Уз ди ну, а за чи та о це на шег
ли ста от кри ва де та ље из пе -
ри о да жи во та у Аме ри ци.

• По чет ком 2001. го ди не си се
пре се лио у Сје ди ње не Аме -
рич ке Др жа ве. Ка ко је из гле -
дао твој до ла зак и чи ме си се
та мо ба вио?

И. ЛУ ПУ ЛЕ СКУ: Те го ди не
сам пот пи сао уго вор с јед ним
чо ве ком ко ји је ве о ма во лео
сто ни те нис и он је убр зо од
ме не тра жио да на пра вим
тим за North American екип -
но пр вен ство, на ко јем уче -
ству је око 500 еки па. У том
ти му смо игра ли Ка ра ка ше -
вић, Гру јић, Кре ан га и ја, и то
пр вен ство смо осво ји ли 2001.
и 2002. го ди не. Он да је мој са -
рад ник ку пио опре му и ста -
вио озна ке „Killerspin”, а ја
сам му дао иде ју да осну је
ком па ни ју ко ја пра ви сто но -
те ни ску опре му, на при мер
сто ло ве, ре ке те и та ко је кре -
ну ло. Већ пет на ест го ди на то
ра ди мо и мо гу ре ћи да је фир -
ма ве о ма успе шна у Аме ри ци.
У том пе ри о ду сам до био аме -
рич ки па сош, а га зда је од ме -
не тра жио да играм др жав не
ква ли фи ка ци је ка ко бих мо -
гао да се пред ста вим и на
Олим пиј ским игра ма 2004.
го ди не. У то вре ме сам још
увек играо за Ср би ју, али по -
што сам био да ле ко, наш сто -
но те ни ски са вез ме ни је ви ше
звао. Та ко сам од лу чио да
играм на др жав ном пр вен -
ству у Аме ри ци, ко је сам
осво јио, за тим ква ли фи ка ци -
је, па сам пр ви пут играо за
Аме ри ку на свет ском пр вен -
ству и олим пи ја ди. Он да сам
се по ву као, иа ко сам мо гао да
играм за Аме ри ку и 2008. и
2012. го ди не, али сам же лео
да так ми че ња пре пу стим
мла ди ма.

• Ка жеш да си хтео да па ли -
цу пре даш мла ђи ма. Ка ква је
си ту а ци ја у сто ном те ни су у
Аме ри ци?

– Мла ди у Аме ри ци мно го
игра ју сто ни те нис, али ка да
су сред њо школ ци. Мо гу ре ћи
да има пу но мла дих ко ји би

мо гли да ура де не што у сто -
ном те ни су, али већ са осам -
на ест го ди на, ка да упи шу ко -
леџ, ма ње тре ни ра ју и игра ју
ра ди хо би ја. Ра дио сам с јед -
ним игра чем, Мар ком Ха зин -
ски јем, с ко јим сам играо дубл
и та ко сам га по ву као да иде
на Олим пиј ске игре у Ати ни.
Ина че, те шко је та мо. У Или -
но и су, Ми чи ге ну и Ви скон си -
ну не ма пу но сто но те ни се ра,
нај ви ше их има у Ка ли фо р ни -
ји, Њу јор ку, Фи ла дел фи ји и
Пен сил ва ни ји, а у Тек са су се
игра озби љан сто ни те нис.

• Ка да упо ре диш од нос пре -
ма сто ном те ни су код нас и у
Аме ри ци, ка ква је раз ли ка?

– Ве ли ка је раз ли ка. Ов де је
све би ло ор га ни зо ва но, а та -
мо не по сто је пра ви клу бо ви
ко ји се так ми че, иа ко се они
та ко зо ву. Ви ше им је то за ба -
ва и хо би не го озбиљ но ба -
вље ње сто ним те ни сом.

• Ка ко је про те кла тво ја пр -
ва олим пи ја да у дре су САД?

– Ка да сам се ква ли фи ко -
вао, ми слио сам да ће мо има -
ти при пре ме, као што је би ло
у Ср би ји. Ка да смо се у Ср би -
ји при пре ма ли за ве ли ка так -
ми че ња, тре ни ра ло се по ла
го ди не по пет-шест са ти
днев но, што у Аме ри ци ни је
био слу чај. Ту сам се по ма ло
раз о ча рао, сна ла зио сам се
ка ко сам умео и по сле Олим -
пиј ских ига ра у Ати ни од лу -
чио сам да ви ше не играм, већ
да на дру ги на чин уче ству јем
у овом спор ту.

• Пред сам од ла зак у Аме -
ри ку био си нај тро феј ни ји
сто но те ни сер у Ср би ји, а тре -
ћи у бив шој Ју го сла ви ји. За -
што си се од лу чио на од ла зак
у Аме ри ку?

– Та ко је ис па ло. На и ме,
имао сам до бар уго вор, та да
сам пре шао већ три де се ту го -
ди ну. Ни је ме при ву кло да
играм не мач ку Бун дес ли гу у
сто ном те ни су и мо жда сам и
по гре шио, јер је тре ба ло бар

да про бам. Ка сни је сам пот -
пи сао уго вор с њи ма иа ко ни -
ка да ни сам та мо жи вео, са мо
сам до шао у ли гу. Мо гу ре ћи
да је та ли га од лич но ор га ни -
зо ва на, ти љу ди те фан та стич -
но при ма ју, све усло ве имаш.
Они гле да ју на сто ни те нис
као на фуд бал ску Бун дес ли гу
и вр ло су озбиљ ни. Ипак, и у
Аме ри ци ми је вр ло ле по, али
ни кад ни сам раз ми шљао да
ћу оста ти то ли ко ду го.

• Пре не ко ли ко го ди на си
се вра тио у Ср би ју с на ме ром
да по но во ус по ста виш сто ни
те нис, ко ји је та да ишао си ла -
зном пу та њом, и да му вра -
тиш ста ру сла ву. Ка ко је то
про те кло?

– Вра тио сам се 2012. да
„пре у змем” ре пре зен та ци ју,
али сам тра жио да бу дем шеф
струч ног шта ба свих се лек -
ци ја. То ми је би ло обе ћа но,
али ни сам до био, па сам се
на кон го ди ну да на вра тио у
Аме ри ку. Ни ка да ни сам схва -
тио за што ја не мо гу да бу дем
тај чо век, јер сам имао и план
и же љу да по мог нем Сто но те -
ни ском са ве зу Ср би је, али
ни сам до био шан су. Хтео сам
да по ста вим тре не ре, да ус по -
ста вим ор га ни за ци ју и ми -
слио сам да мо гу мно го да по -
мог нем. По мом ми шље њу,
има мо од лич не игра че, с ко -
ји ма тре ба да се ра ди, али чи -
ни се да Са вез за то ни је за ин -
те ре со ван и пи там се за што
се у то не уме ша ју Олим пиј -
ски ко ми тет и Ми ни стар ство
спор та. Де ве де се тих го ди на
овај спорт је био ве о ма це њен

• У ка квим си од но си ма с
При мор цем?

– На ши од но си су фе но ме -
нал ни, све што се де си ло у
бив шој СФРЈ ни је по ре ме ти -
ло на ше од но се. Ка да смо
игра ли у Бар се ло ни 1992. го -
ди не, он за Хр ват ску, а ја за
Ју го сла ви ју, пр вог да на сам
оти шао до њи хо вог кам па и
дру жи ли смо се.

• Твој брат Ни ко ла је Лу пу -
ле ску је тре нер ју ни ор ске ре -
пре зен та ци је Ср би је и ње го -
во дво је де це Ло рен цио и
Ане ли ја та ко ђе су од лич ни
сто но те ни се ри и осва ја ју на -
гра де.

– Они су ве о ма до бри,
али као што сам већ ре као,
у сто ном те ни су у Ср би ји се
мно го то га де ша ва ло и про -
ме ни ло на го ре. На жа лост,
че ти ри или пет ге не ра ци ја
је про па ло. Да ка же мо да је
од ше зде се тих па до де ве де -
се тих све би ло ор га ни зо ва -
но, да би са да сто ни те нис
за не ке љу де по стао би знис
и са мим тим го то во не ви -
дљив на спорт ској ма пи Ср -
би је.

и по сти за ли смо од лич не ре -
зул та те по је ди нач но, и у ду -
блу и екип но, и сто ни те нис је
та да био це њен као да нас
пољ ски те нис и Ђо ко вић, а
са да он ви ше ско ро да и не
по сто ји. Го ди на ма сам у овом
спор ту и ова кве ства ри не мо -
гу да пре ћу тим.

• Ко је по твом ми шље њу
нај бо љи у сто ном те ни су да -
нас?

– Не ко ли ко ге не ра ци ја ки -
не ских игра ча су пра ве ма ши -
не. Ме ђу тим, њи ма је ла ко јер
та мо ми ли о ни игра ју сто ни
те нис. И ра ни је се та мо пу но
ра ди ло, али са да они до во де
до са вр шен ства сва ки по тез,
по крет, уда рац... Гле дао сам
њи хо ве тре нин ге и ми слим да
Евро пља ни не мо гу да пра те
тај тем по, иа ко су и Ки не зи
има ли по ра зе баш од европ -
ских ти мо ва. Сто ни те нис је
да нас оти шао да ле ко као
спорт.

• Ко ји ти је нај дра жа по бе -
да, а ко ји по раз ти је нај те же
пао?

– Имам мно го по је ди нач -
них ме да ља, али ипак ми је
нај дра же олим пиј ско сре бро.
Нај ви ше ми је жао Свет ског
пр вен ства у Њу Дел хи ју 1987.
го ди не, ка да сам с При мор -
цем играо у ду блу и та да смо
из гу би ли од Ки не за иа ко смо
има ли две меч-лоп те. И да нас
ка да се чу јем с њим, при се ћа -
мо се то га и ка же мо да би се
на ши жи во ти пот пу но про -
ме ни ли и све би ишло дру гим
то ком. Та ко ђе, 1990. го ди не
смо би ли пр ва ци Евро пе и та -
да, ка да смо нај бо ље на све ту
игра ли екип но, зе мља се рас -
па ла.

ЕМИ СИ ЈА „БА НА ТИ КА” ТВ ПАН ЧЕ ВА

ЈОШ ЈЕ ДАН МЕ ДИЈ 
РУ МУ НА ЈУ ЖНОГ БА НА ТА

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Proiect sufinanțat de
Municipiul Panciova
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ОД ФУД БА ЛА ДО РЕ КЕ ТА

Ка ко си за пра во по чео да се ба виш сто ним те ни сом?

И. Лу пу ле ску: Во лео сам да играм фуд бал и играо

сам сва ког да на, а у пр вом раз ре ду основ не шко ле упи -

сао сам се у шко лу сто ног те ни са. То је крат ко тра ја ло,

да бих у тре ћем раз ре ду по но во кре нуо да тре ни рам сто -

ни те нис и са мо сам на ста вио. Вр ло бр зо, за не ко ли ко

ме се ци, ушао сам у пр ву гру пу. За го ди ну да на сам на

свом пр вом ве ли ком тур ни ру у За гре бу осво јио тре ће

ме сто, сле де ће го ди не је усле ди ло да бу дем пр ви у Вој -

во ди ни, па је мој тим „Уни реа” био пр ви у по је ди нач ној

и екип ној ка те го ри ји и та ко је све кре ну ло.

НАЈ БО ЉИ СПА РИНГ-ПАРТ НЕР

Упо знао си мно ге по зна те лич но сти, а имао си и кра так

спа ринг с На да лом?

И. Лу пу ле ску: Да, то је би ло пре „US Open-a” у Њу -

јор ку, ка да смо има ли ег зи би ци ју. Игра ли смо не ко ли -

ко ми ну та; до бар је На дал, али то ни је исти спорт и

на ме стио сам му да ме по бе ди (смех). За ни мљи во је да

има до ста спор ти ста ко ји до бро игра ју сто ни те нис, на

при мер Мајкл Џор дан. Та ко ђе, мно го ег зи би ци ја играм

са аме рич ким хо ке ја ши ма, игра чи ма беј збо ла, а ре ке те

с мо јим пот пи сом је фир ма „Killerspin” по сла ла Тај ге ру

Вуд су, Џа сти ну Би бе ру и дру гим по зна тим љу ди ма.

Чланови редакције у румунском граду Јашију

Илие Лупулеску

„Банатика” на терену
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Profesorul Adrian Negru este
unul dintre cei mai de seamă re-
prezentanţi ai gândului artistic și
practicii artistice a românilor din
Serbia, iar opera sa este cunoscută
și foarte apreciată și în afară  grani-
ţelor ţării noastre. Este născut în
anul 1945 la Alibunar, unde a ter-
minat Școala generală, iar apoi
Școla de Învăţători din Vârșeţ și
Școala Superioară de Pedagogie la
Belgrad – Departamentul de Arte
Plastice. La Departamentul de Is-
toria Artei al Facultăţii de Filozoie
din Belgrad, a absolvit cu lucrarea
”Nicolae Popescu și pictura biseri-
cii din Seleuș”. Studiile universitare
de master și le-a făcut sub mento-

ratul academicianului Dejan Me-
daković cu lucrarea ”Pictorii ro-
mâni in Banatul sârbesc în a doua
parte a secolului XIX”, iar teza sa
de doctorat a fost întitulată ”Atelie-
rele de pictură din Banat în secole-
le XVIII și XIX”. În anul 1998 a fost
numit de profesor la obiectul Arta
scenică la Școala Superioară de
Educatori din Vârșeţ, precum și
docent la același obiect la Faculta-
tea de Învăţători din Belgrad – de-
partamentul din Vârșeţ. De aseme-
nea, în anul 2001 a fost ales de do-
cent la obiectul Metodica artelor,
apoi în anul 2004 de profesor aso-
ciat la obiectul Istoria culturii ro-
mâne, iar în anul 2008 a devenit
profesor la această facultate. 

Până în prezent, independent
sau în colaborare cu alţi autori, a
publicat multe cărţi care au dat o

contribuţie inestimabilă păstrării
istoriei, culturii și artei române
din Serbia: ”Ghid turistic și de
afaceri al Banatului de Sud”, ”Fa-
milia Popović din Oraviţa”, ”Im-
pulsurile timpului”, monograia
”Biserica Adormirii Maicii Dom-
nului din Alibunar”, ”Parohia Or-
todoxă Românească din Alibu-
nar”, ”Mic tratat despre arta mo-
dernă”, apoi studiul monograic
despre pictorul Viorel Boleanaţ
Paimă, ”Monograia Alibunaru-
lui, anexa de monograie”, îndru-
mar pentru studenţii Facultăţii de
Învăţători ”Arta scenică – practi-
cum”, ”Constantin Daniil, studiul
monograic”, ”Metodica predării

artei plastice – manual pentru
studenţi, ”Impulsurile timpului
II” și multe alte titluri de carte,
precum și peste  140 de lucrări
știinţiice, dezbateri, studii,
eseuri, publicate în diferite publi-
caţii atât în ţara noastră cât și în
străinătate, cu participare la mul-
te întâlniri știinţiice semniicati-
ve în Serbia, România și Europa.
Este membru al Asociaţiei Inter-
naţionale a Criticilor de Artă AI-
CA – Assotiation internationale
des critiques d'art iz Pariza.

Despre ainitatea sa faţă de mu-
zică și artă în general, dovedește
faptul că a fost primul solist vocal
de muzică ușoară a Radio Televi-
ziuni Novi Sad în limba română
(1968-1972) cu șase piese de ne-
uitat care se ală în fonoteca ra-
dioului.

continuă din pagina I

De asemenea, Ministerul Culturii și Informă-
rii în iecare an deschide concurs la care noi
ne dăm părerea și de regulă am susţinut toate
proiectele în limba română care au concurat
la Minister.

Cum colaborează Departamentul pentru
Informare cu Ministerul Culturii  și Infor-
mării?

Am avut contacte cu Ministerul Culturii  și
Informării
când s-a dezbătut problema Legii privind in-
formarea publică, la care au fost implicate toa-
te Consiliile Naţionale. La fel, Ministerul ni se
adresează când deschide concurs să ne dăm
părerea  și să apreciem proiectul dat, iar Con-

siliul Naţional întotdeauna a susţinut proiecte
care promovează valorile românești. Pe de al-
tă parte, noi nu am decis suma de bani care a
fost acordată dar proiectul respectiv întot-
deauna l-am sus- ţinut.

Care este situaţia actuală la C.P.E. ”Liberta-
tea”, iind instituţie de bază a informării în
limba română în Serbia?

Libertatea” este o casă de presă profesională
unde lucrează profesioniști și ea există de 71
de ani. Este casa unde jurnalistica este profe-
sie și unde jurnaliștii își câștigă pâinea. Pe lân-
gă săptămânalul ”Libertatea”, avem și publica-
ţii lunare precum sunt ”Bucuria Copiilor”, ca-
re în acest an a marcat 70 de ani de existenţă,
revista pentru tineret ”Tinereţea”, apoi revista
pentru literatură, artă  și cultură ”Lumina”, ca-

re l-a avut ca prim redactor responsabil pe
Vasko Popa, și avem compartimente editoria-
le, unde apar cărţi în limba noastră. Deci Casa
de Presă și Editură ”Libertatea”, este o institu-
ţie foarte importantă pentru promovarea cu-
vântului scris  și exprimarea opiniilor  și gân-
durilor Românilor din Serbia.

Revista ”Familia” a fost îniinţa-
tă în anul îndepărtat, mai précis
în 1910, în localitatea Romanpe-
tre din Banatul de Sud (astăzi
Petrovăsâla sau Vladimirovac în
limba sârbă), cu intenţia de-a
urmări actualităţile din acest
sat, iind un cronicar al timpului.
Totuși, pe lângă necesitatea co-
munităţii locale de informare și
intenţia intelectualilor din locali-
tate să raporteze, revista a îm-
părţit aceeași soartă ca și celelal-
te ediţii din perioada respectivă.
În anul 1910, potrivit celor cu-
noscute, au apărut doar patru
ediţii ale revistei ”Familia”, iar
într-un timp foarte scurt, redac-
ţia a fost demisă. Totuși, demnă
de atenţie este istoria acestei re-
viste locale, una dintre cele mai
vechi ediţii a românilor de pe
aceste meleaguri, dar care o pe-
rioadă îndelungată nu a fost cu-
noscută istoricilor, publiciștilor,
culturologilor și cronicarilor care
poate servi drept material  pen-
tru înţelegerea modului de viaţă
a locuitorilor acestui sat din
aceea perioadă. 

Primul număr a apărut pe data
de 15 martie 1910, cu un conţi-
nut de 16 pagini, format A5, în
negru-alb (celelalte trei numere
au avut opt pagini) și a fost tipă-
rit la tipograia „Progres” din
Oraviţa, în timp ce sediul și nu-
cleul redacţiei a fost la Petrovă-
sâla. Pe prima pagină s-a accen-
tuat că „Familia” este revista
pentru literatură, înstruire, dis-
tracţie și umor și că apare o dată
pe lună, la preţ de 5 coroane
abonament anual (iar pentru ţă-
rani - 3 coroane, ceea ce ne vor-
bește despre conștiinţa socială a

SCHIŢĂ DE PORTRET: PROF. DR. ADRIAN NEGRU

CONTRIBUŢIE INESTIMABILĂ 
PICTURII BĂNĂŢENE

ISTORIA ASCUNSĂ A REVISTEI ”FAMILIA”

DIN PETROVĂSÂLA SPRE ÎNTREAGĂ LUME

DIN RECENZIA CĂRŢII " DOUĂ SECOLE 
DE PICTURĂ ÎN BANAT” (1718-1918)",

AUTOR PROF. DR ADRIAN NEGRU

Fenomene, evoluția și schimbările în atelierele de pictură, pic-
tori ambulanţi sau atelierele de familie, nu pot fi subsumate sub
un singur criteriu. N-ar fi în măsură să determine cadrul strict
pentru definirea conceptului de atelier de pictură, care ar servi
drept condiţie pentru definirea clară a cadrelor stilistice, tehnice
sau  pedagogice. Unul dintre posibilele criterii ar putea fi cu
siguranță acela potrivit căruia în secolele XVIII şi XIX, atelierele
de pictură au deservit în mare măsură picturii bisericeşti, în
care principalul maestru, proprietarul atelierului de pictură sau
ideologul artistic, uneori, fondatorul familiei de pictori, a cărui
activitate se întindea pe parcursul mai multor ani, a avut o
influență educaţională decisivă (...)

Rămâne întrebarea, care sunt realizările artistice ale atelie-
relor de pictură din Banat în secolele XVIII şi XIX, dacă activi-
tatea lor depășește limitele locale. O astfel de evaluare are sens
și justificare, deoarece în acest mod, pot fi evaluate eforturile
de-a lungul celor două secole. Evaluarea obiectivă a funcționării
atelierelor de pictură din Banat, ar duce la concluzia că acestea
au fost în slujba societății, iar înclinațiile acesteia au fost în con-
cordanţă cu puterea economică și cerinţele artistice relativ mo-
deste. Nu a existat întotdeauna suficientă forţă pentru
depășirea dependenței de autoritățile contractante și îndeplini-
rea doleanţelor acestora. Fără îndoială că membrii atelierelor
au atins nivelul de competențe şi abilităţi meşteşugăreşti dând
dovadă de expresie stilistică, care în acele vremuri au fost pre-
zente pe teritoriul monarhiei, de obicei oprindu-se aici. 
În cele din urmă, este cert că activitatea atelierelor de pictură
din Banat în secolele XVIII și XIX, are un caracter similar pre-
cum școlile sau atelierele create în cadrul artei altor
naționalități.

Prof. Dr. Miodrag Jovanović, Facultatea de Filosofie,
Universitatea din Belgrad

NICU CIOBANU, COORDONATORUL DEPARTAMENTULUI PENTRU INFORMARE AL CONSILIULUI NAŢIONAL
AL MINORITĂŢII ROMÂNE DIN SERBIA  ȘI DIRECTORUL CASEI DE PRESĂ  ȘI EDITURĂ ”LIBERTATEA”

PROMOVĂM VALORILE AUTENTICE ALE ROMÂNILOR DIN SERBIA

Coperta primului număr a revistei „Familia” din anul 1910.

ziariștilor și activiștilor din ace-
le timpuri). Din primul număr
al revistei, un exemplar rar, încă
păstrat, alăm că  „Familia”, la fel
ca și majoritatea ziarelor din
aceaa perioadă, pe lângă actua-
lităţi locale și anunţuri, a publi-
cat și poezii, anecdote, ghicitori,
diferite notiţe, glume și tot ceea
ce a fost pe gustul cititorilor.

Traian Trifu Căta, redactor şef al revistei

Nicu Ciobanu

Interesant, pe copertă este
speciicat că redactorul șef a fost
un oarecare Dorin, de care  ni-
meni în fond nu știe cine este și
s-a presupus că este doar un
pseudonim. Totuși se știe că
proprietarul și unul din redac-
tori a fost Alexandru Ţinţariu,
scriitor, om cu o educaţie deose-
bită,  care se consideră că și-a
dat contribuţia la redactarea re-
vistei „Familia” a cărui fondator
a fost renumitul intelectual ro-
mân Iosif Vulcan. Judecând du-
pă material, se pare că misterio-
sul „Dorin” a fost tocmai Ţinţa-
riu, din cauză că majoritatea ar-
ticolelor au fost scrise într-un
ton critic asemănător, iar un nu-
măr mic de texte a fost semnat
cu numele adevărat și prenume-
le autorilor. În afară de „Dorin”,
nu se știe prea mult despre cei-
lalţi ziariști și acest fapt astăzi
reprezintă un material de inves-
tigare al istoricilor și cronicari-
lor din Petrovăsâla și Banat.

La această distanţă de timp,
sunt foarte preţioase informaţii-
le despre evenimentele din Pe-
trovăsâla din anul 1910, văzute
prin condeiele ziariștilor și re-
porterilor de atunci. În aceast

context, revista raportează des-
pre evenimentele la banca
„Steaua”, scrie despre greutăţile
adaptării la „lumea cea nouă” cu
care s-au confruntat consătenii
care au plecat în Statele Unite
ale Americii, apoi aduce știri
despre corul bisericesc din sat,
raportează despre evenimentele
de la biserică, despre scena poli-
tică locală, știri din școala să-
tească, publică poezii ale cele-
brului poet George Coșbuc…
Totuși, pe lângă toată necesita-
tea de cuvântul scris, au fost
editate doar patru numere ale
publicaţiei, una dintre primele
reviste din Banatul de Sud, mai
precis din martie până în iunie a
anului 1910, de când nu mai a
apărut.

Avânt în vedere cele menţio-
nate mai sus, profesorul Traian
Trifu Căta din Petrovăsâla, un
suletist și entuziast, cu mare
devotament, la iniţiativa pro-
prie și cu sprijinul colegilor din
România și Serbia, în anul 1994,
a reactivat revista „Familia” și
de atunci apare cu regularitate.
Astăzi, „Familia” este o revistă
care se deosebște cu mult de cea
din urmă cu 107 ani – se tipă-
rește color, pe hârtie calitativă,
format A3 și are un tiraj mult
mai mare. Din aspect editorial,
public atât teme locale, cât și în
aceeași măsură oferă spaţiu și
evenimentelor din comunităţile
românești de peste hotare, dato-
rită contactelor excelente redac-
ţiei cu diaspora românească. 

În momentul de faţă, „Fami-
lia” este o revistă modernă pen-
tru români de pe toate meridia-
nele și este un lucru deosebit
faptul că este distribuită și se ci-
tește în peste 20 de ţări din lume
– SUA, Canada, Australia, Elve-
ţia, Finlanda, Germania, Unga-
ria, Suedia, Danemarca, Moldo-
va, Olanda, Franţa, Ucraina, ba
chiar ajunge și până în Costa
Rica!

La sfârșit, în lumina povesti-
rii despre primii ziariști și re-
dactori ai acestei reviste locale,
pioneri ai cuvântului scris al
românilor bănăţeni, cărora
desigur le acordăm importanţa
și recunoaștinţa cuvenită, nici
într-un caz nu trebuie uitat
faptul că „Familia” este unul
dintre primul indiciu al cuvân-
tului scris și al gândirii opiniei
publice a românilor de la înce-
putul secolului XX și desigur,
prezintă o pietricică în mozai-
cul istoriei poporului român și
tuturor popoarelor din Banatul
de Sud. 

SE ŞTIE CEVA DESPRE PRIVATIZAREA MASS-MEDIILOR 
ÎN LIMBILE MINORITARE?

Nu se vorbeşte nimic dar mi-e teamă că există şi asta în plan. Deocamdată legea
nu prevede privatizarea acolo unde fondatorul sunt consiliile naţionale. Însă, nimic nu
e definitiv pe o perioadă de timp mai lung ci tot depinde de contextul politic, de gar-
nitura politică etc.      

Dr. Adrian Negru
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La iniţiativa membrilor Societăţii Literar-artistice ”Andrei Șaguna” din
Panciova și în acord cu oicialităţile RTV Panciova, la sfârșitul anului
2002, a început difuzarea emisiuni ”Banatica” în limba română, care în
momentul de faţă, este una dintre punctele cheie ale informării români-
lor din Panciova și localităţile din împrejurime, atâta cât acoperă recepţia
semnalul TV Panciova. Timp de 14 ani, emisiunea ”Banatica” prezintă
telespectatorilor  reportaje din viaţa culturală, spirituală, școlară a româ-
nilor din Banatul de Sud și reprezintă unul dintre serviciile mass-media
de care dispune această comunitate naţională. La moment de faţă, emi-
siunea durează 30 de minute și este difuzată în iecare marţi la ora 19.30,
și în termenul de reluare duminica la 7.30. Cei mai merituoși pentru exis-
tenţa programului ”Banatica”, sunt redactorul șef Octavian Suciu și cola-
boratorii Cristian Bălteanu, Ana Maria Ardelean, Diana Freanţ, Ion Gra-
ţian, Željko Katalina, Silvia Maliţa, Maria Simon, Narcis Tendeleu și Lu-
cian Suciu. Desigur că o contribuţie preţioasă la realizarea acestui pro-
gram și-au dat și participanţii la realizarea emisiuniloe cum sunt Valen-
tin Mic, Livius Vinu, Ioţa Bulic, Teodora Ghilezan, Ionel Malaimare, Ste-
van Mihajlov și alţii.și

Redacţia acestui program colaborează și cu alte mass-medii ale româ-
nilor, cum sunt TV Voivodina, Redacţia Programului în Limba română,
TV Covăciţa, Ten TV din Lugoj și TVR din Timișoara, iar în anul 2006 a
fost semnat un protocol de colaborare cu Studioul Teritorial Timișoara,
ceea ce subînţelege realizarea emisiunilor care relectă viaţa comunităţi-
lor române din regiune. Trebuie menţionat că ”Banatica” este prezentă la
toate manifestările tradiţionale importante pentru românii din Panciova
și Banatul de Sud, cum sunt Crăciunul la Doloave, Paștele la Satu Nou,
sărbătorirea Hramului Bisericii Românești la Omoliţa, dar și la festivalele
”Tinereţea cântă” de la Uzdin, Festivalul de Satiră și Umor de la Torac. De
asemenea, au fost prezentate activităţile Consiliului Naţional al Minori-
tăţii Naţionale Române din Serbia, ale Casei de Presă și Editură ”Liber-
tatea” din Panciova, ale Clubului Alternativ Cultural din Satu Nou pre-
cum și realizările societăţi cultural-artistice din satele noastre. O emisiu-
ne a fost consacrată vizitei fostului președinte al României, Ion Iliescu, în
regiunea noastră. La fel, este important de amintit faptul că în anul 2007,
membrii redacţiei au participat în calitate de oaspeţi la Festivalul Româ-
nilor de Pretutindeni ”Euro Callatis” la Mangalia și în cele șapte zile, au
urmărit toate evenimentele culturale, conirmând că ”Banatica” este un
factor important pe scena mass-medii a românilor din Panciova și Bana-
tul de sud. 

Localitatea bănăţeană Uzdin es-
te cunoscută în toată lumea du-
pă unul dintre cei mai buni jucă-
tori de tenis de masă din Europa
și din lume – Ilia Lupulescu.
Acest sportiv carismatic și-a în-
ceput aventura sa mondială toc-
mai din acest sat, iar după o pe-
rioadă scurtă, camera sa din ca-
sa părintească, era plină de o
mulţime de medalii, cupe, diplo-
me… A fost model tinerilor spor-
tivi, care tocmai de la el au învă-
ţat ce înseamnă joc fără compro-
mis, energie enormă, luptă dar și
fair-play. De multe ori  publicul
a rămas mai mult decât impre-
sionat; competiţiile de tenis de
masă sălile de sport au răsunat
de porecla lui (în lumea sportivă
cunoscut ca Lupi), iar datorită
performanţelor sale, suporterii
echipei oponente l-au susţinut
până la victorie. Totuși, într-o
perioadă a vieţii, Ilia a decis să
se deplaseze în Statele Unite ale
Americi și acolo să înceapă o al-
tă carieră, care are tangenţe cu
tenisul de masă. În acest mo-
ment, Ilie se ală la Uzdin, iar
pentru cititorii ziarului nostru,
ne-a vorbit despre unele detalii
din peroada vieţii în America.

În anul 2001 Ilia Lupulescu a
plecat în SUA. Cum a arătat de-
plasarea ta și cu ce te-ai ocupat
acolo? 

Ilia Lupulescu: În acel an, am
semnat contract cu o peroană
care a iubit foarte mult tenisul
de masă și dânsul mi-a cerut să
mă ocup de organizarea echipei
din campionatul North Ameri-
can, la care participă în jur de
500 de echipe. În acest team am
jucat Karakašević, Grujić,
Creangă și eu, și am câștigat
acest campionat în 2001 și 2002.
Colaboratorul meu a cumpărat
echipament și a pus însemnele
„Killerspin”, iar eu i-am dat
ideea să îniinţeze o companie
care să producă  o gamă com-
pletă de echipament sportiv
pentru tenis de masă, cum sunt
mese, palete de tenis de masă și
de aci a pornit totul. Activăm de
15 ani și pot să zic că întreprin-
derea înregistrează un mare
succes. În aceea perioadă, am
obţinut și pașaport american,
iar proprietarul a cerut de la
mine să joc caliicările de stat
pentru a putea să mă prezint la
Jocurile olimpice din 2004. În
același timp și în continuare am
jucat pentru Serbia, dar din
cauză că am fost departe, Aso-
ciaţia de tenis de masă din ţară,
nu mai m-a chemat. Așa am de-
cis să joc în cadrul campionatu-
lui American de tenis de masă,
unde mereu am învins la calii-
cări. Pentru întâia oară am jucat
pentru America la campionatul
mondial și la Olimpiadă. Deși
am putut să joc în tricoul Ame-
ricii și în următoarea perioadă,
în 2008 și 2012, totuși m-am re-
tras, iar competiţiile le-am lăsat
în seama tinerilor.

Ai zis că ai dorit ca paleta de
tenis de masă să o lași în seama
tinerilor. Care este situaţia în
care se ală tenisul de masă din
America la ora actuală? 

Tinerii americani practică te-
nisul de masă foarte mult, doar

când sunt la școala medie. Pot
să spun că sunt mulţi jucători ti-
neri care ar putea să aibă succes
în acest sport, dar la vârsta de
18 ani, când pleacă la college,
antrenează mai puţin și aceasta
este doar un hobby. Am lucrat
cu un jucător bun, Mark Ha-
zinski, cu care am jucat în dublu
și pe care l-am ales să meargă la
Olimpiada din Atena. Totuși,
este greu acolo. În Illinois, Mi-
chigan, Wisconsin nu sunt
mulţi jucători de tenis de masă;
cei mai mulţi sunt în California,
New York, Philadelphia, Pen-
nsylvania, în timp ce în Texas
acest sport se joacă foarte se-
rios. 

Când faci o comparaţie între
tenisul de masă de la noi și cel
din America, care este diferenţa?

Există o diferenţă mare. La
noi, totul a fost organizat, iar
acolo nu există cluburi adevăra-
te care să se prezinte la competi-
ţii, deși poartă denumirea de
„club”. Pentru ei, tenisul de masă
este mai mult o distracţie și hob-
by, decât o ocupaţie serioasă. 

Cum a parcurs prima ta Olim-
piadă în tricoul SUA?

Când m-am caliicat, am cre-
zut că vom avea pregătiri, cum
au existat în Serbia. La noi, când
ne-am pregătit pentru competi-
ţii mari, am antrenat jumătate
de an 5-6 ore la zi, ceea ce nu a
fost cazul în America. M-am
dezamăgit puţin, m-am descur-
cat cum am știut, iar după jocu-
rile olimpice din Atena am de-
cis să nu mai joc ci în alt mod să
activez în acest sport.

Înainte de-a pleca în America
ai fost cel mai bun jucător de te-
nis de masă din Serbia, cu cele
mai multe trofee, iar în fosta Iu-
goslavia, erai pe locul trei. Din
ce motive ai decis să pleci în
America?

Întâmplarea a vrut să plec în
State. Anume, am avut contract
bun, am depăţit vârsta de 30 de

viaţă. Nu m-a atras să joc în
Bundes liga germană de tenis de
masă și poate că am greșit,
acum cred că trebuia să încerc.
Mai târziu, am semnat contract
cu ei, deși nu am trăit acolo ci
numai am venit în ligă. Pot să
zic că această ligă este organiza-
tă excelent, te primesc fantastic,
ai toate condiţiile. Ei privesc te-
nisul de masă ca pe liga Bundes
de fotbal și sunt foarte serioși.
Totuși, mă simt foarte bine și în
America, dar nicoidată nu cre-

deam că voi rămâne acolo atât
de mult.

În urmă cu câţiva ani ai reve-
nit în Serbia cu intenţia de-a
restabili tenisul de masă care pe
atunci a avut o direcţie descen-
dentă, pentru a-i redobândi
gloria de altădată. Ce s-a întâm-
plat?

Am revenit în anul 2012 să
„preiau” echipa naţională și am
cerut să iu în conducerea teh-
nică a naţionalei tuturor selecţi-
lor. Aceasta mi s-a promis, dar
nu s-a realizat și  după un an,
am revenit în America. Nici-
când nu am înţeles de ce eu nu
sunt aceea persoană potrivită.
Aveam o strategie, un plan bine
deinit și dorinţa aprigă să ajut
Asociaţia de Tenis de Masă din
Serbia, dar nu mi-a fost acorda-
tă nicio șansă. Am vrut să pun
antrenori, să mă ocup de orga-
nizarea și am crezut că voi reuși
și voi putea să ajut. După păre-
rea mea, avem jucători excelenţi
cu care trebuie lucrat, dar mi se
pare că Asociaţia nu e interesată
și mă mir că nu se implică Co-
mitetul Olimpic și Ministerul
Sportului. În anii 90 acest sport

În ce relaţii ești cu Primorac?
Relaţiile noastre sunt fenome-
nale, tot ceea ce s-a întâmplat în
fosta R.S.F.I., nu a înluienţat
asupra prieteniei noastre. Câ-
nad am jucat la Barcelona, în
anul 1992, el pentru Croaţia iar
eu pentru Serbia, în prima zi
am mers în blocul din Satul
Olimpic în care erau cazaţi
sportivii, am discutat, ne-am
distrat. 

Fratele tău Nicolae este antre-
norul echipei naţionale de ju-
nior, iar copiii lui, Lorenţio și
Anelia, la fel sunt jucători de te-
nis de masă excepţionali și cu-
ceresc premii.

Ei sunt foarte talentaţi, dar to-
tuși cum am mai zis, în acest
sport în Serbia s-au întâmplat
multe lucruri și s-au schimbat
spre rău. Din păcate, patru sau
cinci generaţii de jucători de te-
nis de masă de la noi, nu și-au
continuat cariera.  Să zicem că
din anii 60 până în anii 90, totul
a fost bine organizat, iar acum
pentru unii acest sport a devenit
doar un business și odată cu
aceasta a devenit aproape invizi-
bil pe harta sportivă a Serbiei.

a fost foarte apreciat, în aceeași
măsură cum este astăzi tenisul
de câmp și Novak Đoković, iar
iată că astăzi aproape nici nu
mai există tenis de masă. În
acest sport sunt de ani în șir și
nu pot să tac când este vorba de
asemenea lucruri. 

După părerea ta, cine este as-
tăzi cel mai bun jucător de tenis
masă?

Câteva generaţii de jucători
chinezi sunt adevărate mașini.
Dar lor le este ușor din cauză că
acolo milioane de oameni joacă
tenis de masă. Și în trecut în
China s-a muncit mult. Actual-
mente, ei duc la perfecţionare
iecare mișcare, lovitură… Am
urmărit antrenamentele lor și
cred că europenii nu pot urmări
acest tempo, deși chinezii au
avut și eșecuri tocmai din par-
tea jucătorilor europeni. Teni-
sul de masă s-a dus departe ca
ramură sportivă.

Care victorie ţi-a adus cele
mai mari satisfacţii sportive, iar
care înfrângere ţi-a fost cea mai
grea? 

Am multe medalii individua-
le, dar totuși cel mai agreat mi-
e argintul olimpic. Cel mai
mult regrete campionatul mon-
dial de la New Delhi din anul
1987, când am jucat cu Primo-
rac în dublu și am pierdut de la
chinezi, deși am avut două
mingi de meci. Și astăzi, de ie-
care dată când ne auzim, ne
reamintim de aceasta și zicem
că cu siguranţă vieţile noastre
s-ar i schimbat și totul ar i
avut o altă direcţie dacă am i
învins. De asemenea, în anul
1990 am fost campioni euro-
peni și mondiali în echipă,
când am jucat cel mai bine, ţara
s-a destrămat. 

EMISIUNEA ”BANATICA” LA TELEVIZIUNEA 

PANCIOVA

ÎNCĂ O SURSĂ DE INFORMARE A 
ROMÂNILOR DIN BANATUL DE SUD

DE VORBĂ CU: ILIE LUPULESCU, CAMPION LA TENIS DE MASĂ

"KILLERSPIN" DIN UZDIN

DE LA FOTBAL PÂNĂ LA PALETĂ 

Cum ai început să te ocupi cu tenisul de masă?
Mi-a plăcut să joc fotbal şi am jucat în fiecare zi, iar în clasa
I a şcolii elementare, m-am înscris la şcoala de tenis de
masă din Uzdin. Totul a durat scurt, iar în clasa a III-a iarăşi
am început să antrenez şi am continuat. În timp scurt, doar
în câteva luni, am intrat în primul grup. Peste un an, la
prima mea competiţie mare, la Zagreb, am cucerit locul trei,
anul viitor am fost primul din Voivodina, iar echipa mea
„Unirea” din Uzdin, a fost prima în categorie de individual
şi de echipă şi aşa totul a început. 

CEL MAI BUN PARTENER DE
ANTRENAMENT 

Ai făcut cunoştinţă cu multe vedete. Ai avut şi un scurt an-
trenament cu Nadal?
Da, aceasta a fost înainte de US Open la New York, când
am avut exerciţii. Am jucat doar câteva minute; Nadal joacă
bine dar tenisul de masă nu e ca şi tenisul de câmp. L-am
lăsat să mă învingă (râde). Este interesant că sunt mulţi
sportivi care foarte bine joacă tenis de masă, de exemplu
Michael Jordan. La fel, multe exerciţii am avut şi cu jucătorii
americani de hochei şi baseball, iar rachetele cu sămnătura
mea, compania „Killerspin” le-a trimis cadou lui Tiger
Woods, Jasin Bieber şi altor vedete.

Membrii redacţiei la Iaşi

„Banatica” în acţiune

Ilie Lupulescu



гра да жа ле на тај про блем. Ис -
так ну то је да је смрад то ли ко

Не сно сан смрад ко ји се већ
го ди на ма кра јем ју ла осе ћа по
це лом гра ду, не му чи ових да -
на са мо нас Пан чев це, већ и
Бе о гра ђа не.

У еми си ји „Лет њих 150 ми -
ну та” Пр ве те ле ви зи је про шле
не де ље је об ја вљен при лог о то -
ме, у ко јем је ис так ну то да се
број ни ста нов ни ци глав ног

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас сме ли се
ве ро ва ти стран цу. „Пан че -
вац” и из да вач ка ку ћа „Вул -
кан из да ва штво” при пре ми -
ли су по је дан при ме рак
књи ге „По сле те бе” Џо џо
Мо јес за два на ша чи та о ца
или чи та тељ ке ко ји су нај -
кре а тив ни је од го во ри ли на
то пи та ње.

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

„Сме се све што се не сме.
Ја сам сво ме по ве ро ва ла, а
две го ди не ка сни је ве ру јем
му и на на шем је зи ку.”
063/7649...

„Тре ба отво ри ти че тво ре
очи, али не ста вља ти на о ча -
ре не по ве ре ња да не би смо
ви де ли гу се ни це и у ки се лом
ку пу су, а стран ца и у оном с
ко јим смо по је ли џак со ли.”
064/3456...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај кре -
а тив ни јег од го во ра на пи та -
ње у ка кву су не во љу упа ли

кад су би ли у ма га ре ћим го -
ди на ма. Они ће осво ји ти по
је дан при ме рак књи ге „Ор -
ло ви по но во ле те” Бран ка
Ћо пи ћа.

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

„У мо јим ма га ре ћим го ди -
на ма има ла сам но жи це као
у ко зи це, ве ра ла сам се по
др ве ћу као ве ве ри ца. Би ла
сам лу ка ва као ли си ца, а увек
сам по по тре би ли ла кро ко -
дил ске су зе.” 060/6672...

„Јед ном сам се по ли ла вре -
лом ка фом, јед ном сам про -
гу та ла ме тал них 100 ди на ра,
јед ном сам гур ну ла ек сер у
ште кер. Сва три пу та сам
пре жи ве ла. Тре ћа не во ља за -
чи ње на је и по ште ним ба ти -
на ма. За слу же но.” 064/8662...

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

ХРОНИКА
Петак, 5. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Обратите пажњу кад
купујете дрва

Пазите да вас
не преваре

Наш су гра ђа нин Мом чи ло Ра -
до са вље вић до жи вео је ових
да на не при јат но ис ку ство ка да
је у јед ној при ват ној про дав -
ни ци ку пио три па ле те са исе -
че ним бу ко вим др ве том. Ка да
је до шао ку ћи, ви део је да је
пла тио ви ше, а до био ма ње.

– У сва кој па ле ти, ко је су
ду гач ке два ме тра, а ши ро ке
ме тар или ме тар и по, тре ба ло
је да бу ду от при ли ке по два
ку би ка др ва. Ме ђу тим, ка да
сам до шао ку ћи, исе као и сло -
жио сва др ва, за па њио сам се
кад сам ви део да је је два ку -
бик био уну тра – ре као је Ра -
до са вље вић.

Од мах се вра тио у про дав -
ни цу и ре кла ми рао ку по ви ну,
али про дав ци у по чет ку ни су
хте ли ни да раз го ва ра ју с њим.

На ње гов зах тев да му вра те
но вац или да ју оно ли ко др ва
ко ли ко је пла тио, од го во ри ли

НЕ ПРИ ЈАТ НО ИС КУ СТВО НА ШЕГ СУ ГРА ЂА НИ НА 

ПЛА ТИО ВИ ШЕ, А ДО БИО МА ЊЕ

Страну припремио

Михајло
Глигорић

су да то не до ла зи у об зир, јер
је си гур но он сам по тро шио
др ва ко ја му не до ста ју. По сле
ду жег убе ђи ва ња на кра ју су
при ста ли да му да ју па ре, али
је до био ма ње не го што је пр -
во бит но пла тио!?

– Због све га што ми се де -
си ло, апе лу јем на љу де ко ји

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Гу се ни це у ки се лом
ку пу су

ПРО БЛЕМ ЗА КО ЈИ НЕ МА РЕ ШЕ ЊА

Не смр ди са мо у Пан че ву

Недавна трагедија у Алек-
сандровцу у којој су две де-
војчице страдале када их је
ударио гром у близини тамо-
шње хале спортова актуали-
зовала је питањa колико гро-
мобрана има у другим градо-
вима у Србији и да ли су они
исправни?

Претпоставља се да на тери-
торији Србије има око 700 ра-
диоактивних громобрана, за
чије је уклањање, како је то би-
ло предвиђено законом, рок
истекао још пре две године.
Међутим, тај посао још увек
није завршен зато што скидање
старог и постављање новог гро-
мобрана кошта око 3.000 евра.

Тај новац треба да издвоје
власници зграда на којима се

они налазе, али је проблем то
што пуно њих нема регистро-
ване власнике, као и то што су
многе од тих зграда припада-
ле фирмама које су угашене.

Због тога застрашујуће зву-
че процене стручњака да у ве-
ћини градова у Србији или
уопште нема громобрана или
су тамо где постоје проблема-
тични, јер је нејасно у каквом
су стању и колико би у случа-
ју јачих олуја и временских
непогода штитили.

Пре тридесет година у Бео-
граду је постојало предузеће
које је контролисало, скидало
и постављало громобране у це-
лој Србији, али је у међувре-
мену оно затворено. Од тада се
нико не бави тим послом.

сам за слу чај чо ве ка ко ји је
не дав но на ру чио ка ми он др ва
и по ве ро вао про дав ци ма на
реч. На кон што је сти гао ку ћи
и по но во из ме рио др ва, за па -
њио се због оног што је ви део.
На жа лост, ка да се вра тио,
схва тио је да су про дав ци ко -
ји су га пре ва ри ли, не ста ли –
до дао је Ра до са вље вић.

Ка ко из ве шта ва ју ме ди ји,
кра ђе у про да ји др ва се ових
да на де ша ва ју у це лој Ср би ји.
Про дав ци се слу же ра зним
три ко ви ма да би пре ва ри ли
му ште ри је и иду то ли ко да ле ко
да, на при мер, при ли ком ме ре -
ња др ва ко ри сте ла жне ме тре.
Жал бе ку па ца Тр жи шној ин -
спек ци ји на пре ва ран те и ре -
кла ма ци је су не мо гу ће, с об зи -
ром на то да про дав ци др ва не
из да ју фи скал не ра чу не.

Је ди но ре ше ње је не ку по ва -
ти др ва на пи ја ца ма, већ у
рад ња ма ко је су овла шће не и
за про да ју огрев ног др ве та.
Уко ли ко др ва ку пу ју на пи ја -
ца ма, гра ђа ни тре ба да ин си -
сти ра ју код про да ва ца да их
са ми по но во из ме ре пре не го
што пла те.

јак да је чак у цен тру пре сто ни -
це не при јат но да се ди ше, по -
го то во у ве чер њим ча со ви ма.

На жа лост, у при ло гу ни је
по ну ђе но ни ка кво но во об ја -
шње ње за овај про блем, сем
оног ко је је до бро по зна то –
кри вац за све је ПКБ.

То ме у при лог иде из ја ва
Дар ка Дра га ша, ди рек то ра бе о -
град ског „Бе о ком сер ви са”
(фир ме ко ја об је ди њу је сва ко -
му нал на пред у зе ћа у Бе о гра ду).

Он је об ја снио да је про блем
у то ме што се сва ке го ди не у
ово вре ме ђу бре њи ве на по љо -
при вред ним га здин стви ма

ПКБ-а у око ли ни Бе о гра да.
Пре ма ње го вим ре чи ма,
смрад органског ђу бри ва по -
чи ње да се осе ћа у од ре ђе ним
ме те о ро ло шким при ли ка ма –
ка да су ве ли ке вру ћи не пред
ки шу и ка да ду ва јак ве тар из
прав ца Пан че ва.

Ка ко је мо гу ће да се мал тре -
ти ра ње са сна жним смра дом
по на вља у исто вре ме, сва ке
го ди не, без ика кве ре ак ци је
над ле жних, и да под јед на ко
тр пи мо не са мо ми Пан чев ци
већ и Бе о гра ђа ни – пи та ња су
на ко ја за сад не ма ни ка квог
од го во ра.

се спре ма ју да ку пе огрев на
др ва на ста ром бу вља ку да
отво ре че тво ре очи и до бро
обра те па жњу за то што сам
чуо да и они ва ра ју. На жа -
лост, то је по ја ва ко ју ма ло ко
или ни ко не кон тро ли ше. До -
во љан је тре ну так не па жње па
да ку пац бу де пре ва рен. Чуо

ПИТАЊЕ БЕЗ ОДГОВОРА 

Како нас штите 
громобрани?

ОД ЛУ КА РУ КО ВОД СТВА ЈКП-а „МЛА ДОСТ”

За ђа ке по не дељ ком
бес пла тан улаз на ба зен

На по вр ши ни у бли зи ни фуд -
бал ског ста ди о на у Ба нат ском
Бре стов цу мо ћи ће да бу де са -
гра ђен спорт ски цен тар и би -
ће до зво ље но да се те ри то ри ја
се ла про ши ри при вред ном зо -
ном, у ко јој ће би ти мо гу ћа
град ња по стро је ња за пре ра ду
и пре чи шћа ва ње от пад них во -
да. То су са мо не ке од ка рак те -
ри сти ка на цр та пла на ге не -
рал не ре гу ла ци је Ба нат ског
Бре стов ца, ко ји је пред ста -
вљен 2. ав гу ста у ма лој са ли
Скуп шти не гра да.

Тај до ку ме нат би ће из ло жен
на увид јав но сти у Град ском
услу жном цен тру (пре ко пу та
ста ре по ште) и у Се кре та ри ја -
ту за ур ба ни зам, а мо ћи ће да
се ви ди и на сај ту Гра да Пан -

че ва, до 22. ав гу ста. То ће би ти
по след њи рок до ка да ће за ин -
те ре со ва ни мо ћи да под не су
при мед бе у пи са ном об ли ку.

Оли ве ра Дра гаш, глав ни ур -
ба ни ста у Ди рек ци ји за из -
град њу и уре ђе ње гра да, из ја -
ви ла је да је план ге не рал не
ре гу ла ци је за Ба нат ски Бре -
сто вац пр ви та кав до ку ме нат
по сле ва же ћег, ко ји је био ура -
ђен да ле ке 1977. го ди не.

Пре ма ње ним ре чи ма, ста -
ри план је ра ђен уз прет по -
став ку да ће се Бре сто вац ду -
пло уве ћа ти у го ди на ма ко је
сле де. Ме ђу тим, с об зи ром на
то да број ста нов ни ка тог се ла
по след њих го ди на стаг ни ра,
од лу че но је да но вим пла ном
ге не рал не ре гу ла ци је углав -

ном бу де об у хва ће на по сто је -
ћа те ри то ри ја тог ме ста, с тим
да се пред ви ди ма ло про ши -
ре ње за ин ду стриј ску зо ну.

– Осим то га, ме сна за јед ни -
ца и јед на при ват на фир ма су
за ин те ре со ва не да се се вер но
од се ла отво ри по стро је ње ко -
је ће као енер гент ко ри сти ти
от пад с њи ва. На том ме сту ће
мо ћи да се мон ти ра ју и со лар -
ни па не ли, па ће се из тог по -
го на до би ја ти енер ги ја ка ко за
то по стро је ње, та ко и за Ба -
нат ски Бре сто вац. Ва жно је
ре ћи и то да је пла ном ге не -
рал не ре гу ла ци је тог ме ста
пред ви ђе но да се са чу ва тзв.
ши ро ки шор, што је дру ги на -
зив за ве ли ку зе ле ну по вр ши -
ну у Ули ци Жар ка Зре ња ни на.

То је рет кост ка кве не ма у
дру гим се ли ма, па је за то
пред ви ђе но да се том ме сту не
ме ња на ме на и да не бу де до -
зво ље на ни ка ква град ња – до -
да ла је Дра га ше ва.

Го во ре ћи о пла ну ге не рал не
ре гу ла ци је, она је ре кла да је
њи ме об у хва ће но и про ши ре -
ње пра во слав ног гро бља. Из ја -
ви ла је и да је Ди рек ци ја за
из град њу и уре ђе ње гра да све
вре ме то ком из ра де пла на од -
лич но са ра ђи ва ла с пред став -
ни ци ма Ме сне за јед ни це у Ба -
нат ском Бре стов цу. Пре ма
ње ним ре чи ма, за хва љу ју ћи
то ме до шло се до ре ал них ре -
ше ња, ко ја ће олак ша ти ур ба -
ни стич ко и ко му нал но уре ђе -
ње Ба нат ског Бре стов ца.

Ми ни стар ство при вре де Ср -
би је да ло је зе ле но све тло за
про је кат ре кон струк ци је Ули -
це 7. ју ла, ко јим је наш град
кон ку ри сао за но вац из ре пу -
блич ког бу џе та, и од лу чи ло да
уче ству је са 50 од сто у фи нан -
си ра њу те, за наш град ка пи -
тал не ин ве сти ци је.

Град ска упра ва је 2. ав гу ста
са оп шти ла да ће Пан че во за хва -
љу ју ћи то ме до би ти 56.500.000
ди на ра, а да ће пре о ста ли но вац
за тај ва жан по сао би ти обез бе -
ђен из кре ди та.

Ина че, Пан че во је апли ци -
ра ло за но вац из про гра ма
„Гра ди мо за јед но – ЕИБ 8”. Он
је осми шљен као по моћ Вла де
Ср би је на шим гра до ви ма за

по бољ ша ње ин фра струк ту ре и
ква ли те та жи во та гра ђа на.

Из нос на ме њен Пан че ву је
нај ве ћи у по ре ђе њу с нов цем

одо бре ним оста лим гра до ви -
ма ко ји су уче ство ва ли на
овом кон кур су. Под се ћа мо,
ре кон струк ци ја Ули це 7. ју ла

тре ба да бу де нај ве ћи по сао у
Пан че ву до кра ја го ди не. По -
ред ре кон струк ци је са о бра ћај -
ни це и пе шач ких ста за, пла -
ни ра на је и град ња би ци кли -
стич ких ста за ши ри не 3,5 ме -
та ра са обе стра не ули це, као и
144 обич на пар кинг-ме ста и
шест  пар кин га за ин ва ли де.

У пла ну је и град ња под зем -
них ин ста ла ци ја, мон ти ра ње
јав ног осве тље ња и ре кон стру -
и са ње во до во да, ки шне и фе -
кал не ка на ли за ци је. Ра до ви у
Ули ци 7. ју ла, ко ја је ду гач ка
810 ме та ра и ши ро ка се дам
ме та ра, тре ба да тра ју 90 да на,
а ка да бу ду за вр ше ни, та ули ца
ће по ве зи ва ти Стре ли ште и
Вој ло ви цу.

ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ И УРЕ ЂЕ ЊЕ ГРА ДА 

Ин ду стриј ска зо на у Ба нат ском Бре сто вцу

Има лета, има огрева, нема зиме

Смр ди пред про ме ну вре ме на

ВА ЖНА ОД ЛУ КА ИЗ БЕ О ГРА ДА

Ре пу бли ка по др жа ла ре кон струк ци ју Ули це 7. ју ла

Пре драг Сто ја ди нов, ди рек -
тор ЈКП-а „Мла дост”, из ја вио
је да сви ђа ци, без об зи ра на
то да ли је реч о уче ни ци ма
основ них или сред њих шко -
ла, мо гу по не дељ ком да ула зе
бес плат но на отво ре ни ба зен.

– Ту по вла сти цу има ће до
кра ја ле та и се зо не ку па ња на
том ба зе ну, сва ког по не дељ ка
од 10 до 18 са ти. Би ће до вољ -
но да на шим љу ди ма на ула -
зу по ка жу ђач ку књи жи цу –
из ја вио је Сто ја ди нов.



Избеглице које живе на тери-
торији Панчева и јужног Ба-
ната, а немају свој кров над
главом и не планирају одлазак
с наше територије, могу да се
до 29. августа пријаве за доде-
лу новчане помоћи из покра-
јинског буџета.

Максималан износ који мо-
гу добити је 7.000 евра. Педе-

сет процената од тога је беспо-
вратно, а другу половину ће
морати да врате најкасније за
десет година. Важно је истаћи
да тај новац могу искористити
само за куповину празних и
напуштених сеоских кућа.

Предлог за доделу ове помо-
ћи биће сачињен након бодова-
ња. Уколико два подносиоца

пријаве или више њих имају
исти број бодова, предност ће се
утврдити на основу већег броја
малолетне деце или чланова по-
родичног домаћинства, као и
постојања труднице у домаћин-
ству, дужине периода боравка
породице у локалној заједници
за коју се позив расписује и ма-
њег износа прихода по члану

породичног домаћинства.
Заинтересовани за ову по-

нуду за помоћ могу се обрати-
ти Фонду за пружање помоћи
избеглим, прогнаним и расе-
љеним лицима (Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина 25),
на телефон 021/475-42-95,
или путем имејла на адресу
fon d@fon daj nfort.rs.

СПЕ ЦИ ЈАЛ НА БРИ ГА ДА ВЕ ЖБА ЛА 

НА ВЛА СИН СКОМ ЈЕ ЗЕ РУ

Обу ка до гра ни ца 
из др жљи во сти

Уве жба ва ње ро ни ла ца ди -
вер за на та за деј ства на во ди,
мар ше ва ње под пу ном рат -
ном опре мом у ду жи ни од 30
ки ло ме та ра по сле ве сла ња од
шест ки ло ме та ра, из ви ђа ње
ко манд них ме ста не при ја те -
ља, као и ис хра на и пре жи -
вља ва ње у при ро ди – не ке су
од ак тив но сти ко је су ових
да на има ли при пад ни ци Спе -
ци јал не бри га де то ком ло го -
ро ва ња на Вла син ском је зе ру.

С њи ма су ве жба ли и мла -
ди офи ци ри ко ји су би ли на
се лек тив ној обу ци за при јем

у њи хо ву је ди ни цу. Иа ко су
то ком обу ке кроз ко ју су про -
шли че сто би ли на гра ни ци
из др жљи во сти, ни су се жа -
ли ли и успе шно су про шли
сва ис ку ше ња с ко ји ма су би -
ли су о че ни.

При пад ни ци Спе ци јал не
бри га де су ових да на по ма га -
ли у ис пи ти ва њу 14 ау то мат -
ских пу ша ка раз ли чи тог ка -
ли бра, од ко јих ће нај бо ље
би ти до де ље не њи хо вој је ди -
ни ци на кон за вр шет ка пред -
ви ђе них про ба.

За ни мљи во је да су све оне
део про гра ма стре љач ког на -
о ру жа ња осми шље ног у кра -
гу је вач кој фа бри ци оруж ја
„Цр ве на за ста ва”.

То ис пи ти ва ње се оба вља
на вој ном по ли го ну у Ни кин -
ци ма, а пу шке ко је су ис пи -

ти ва не су лак ше, ер го ном ски
јед но став ни је за ру ко ва ње и
пре ци зни је од по сто је ћих.
Ко ри сте нај но ви ју му ни ци ју
из фа бри ке „Пр ви пар ти зан”,
по ква ли те ту иден тич ну оној
ко ју ко ри сте вој ни ци нај ве -
ћих свет ских ар ми ја.

Нај бо ље од њих, ко је ће
би ти увр ште не у на о ру жа ње
Спе ци јал не бри га де, има ће
днев не и ноћ не ни ша не, што
ће до дат но по ве ћа ти бор бе ну
спо соб ност на ших вој ни ка.

На ула зу у Ја бу ку 28. ју ла у
20.30 до го ди ла се те шка са о -
бра ћај на не сре ћа, у ко јој је
јед на осо ба по ги ну ла, а дру га
је лак ше по вре ђе на.

Пре ма ин фор ма ци ја ма ко -
је су пре не ли бе о град ски ме -
ди ји, до не сре ће је до шло ка -
да је ау то мо бил у ко ме су се
те осо бе на ла зи ле, сле тео с
пу та и уда рио у др во.

Де вој ка ко ја је би ла у том ау -
то мо би лу те шко је по вре ђе на,

због че га је пре ба че на у Ур гент -
ни цен тар у Бе о гра ду, на кон што
јој је ука за на по моћ у пан че вач -
кој бол ни ци. На жа лост, у Ур -
гент ном цен тру је пре ми ну ла.

Пре ма не зва нич ним ин -
фор ма ци ја ма, во зач ау то мо -
би ла је по сле уде са из ја вио
да је из гу био кон тро лу над
во ла ном за то што га је за сле -
пе ло све тло во зи ла ко је му је
до ла зи ло у су срет. Да ли је то
исти на, по ка за ће ис тра га.

Петак, 5. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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По ли ци ја ће од у зи ма ти
ле гал но или иле гал но
оруж је на сил ни ци ма

По сто ји мо гућ ност 
да жр тве од мах бу ду
упу ће не у си гур не 
ку ће

По во дом све че шћих слу ча је -
ва на си ља у по ро ди ци и при -
мед би за штит ни ка гра ђа на на
нео д го ва ра ју ћи од нос по ли ци -
је пре ма овом про бле му у по -
след њих пет го ди на, Ми ни -
стар ство уну тра шњих по сло ва
је са оп шти ло да је пред у зе ло
ви ше ме ра за ефи ка сни ју бор -
бу про тив тог зла.

„МУП је фор ми рао по себ но
оде ље ње ко је је за ду же но за су -
зби ја ње и пре вен ци ју свих слу -
ча је ва по ро дич ног на си ља у по -
ли циј ским упра ва ма у Ср би ји.
У сва кој од њих од ре ђе ни су ко -
ор ди на то ри чи ји је за да так
пред у зи ма ње ме ра на кон сва ке
при ја ве. То су пред став ник кри -
ми на ли стич ке по ли ци је и пред -
став ник по ли ци је оп ште над ле -
жно сти”, на ве де но је из ме ђу
оста лог у са оп ште њу МУП-а.

У ње му пи ше и да уко ли ко
се утвр ди да осо ба ко ја је при -
ја вље на због на си ља над же на -
ма или на си ља у по ро ди ци
има оруж је, би ло у ле гал ном,
би ло у не ле гал ном вла сни -
штву, по ли ци ја има пра во да
му га од мах и без од ла га ња
оду зме.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

У ПРО ШЛО НЕ ДЕЉ НОМ УДЕ СУ

Де вој ка по ги ну ла 
на ула зу у Ја бу ку

СА ОП ШТЕ ЊЕ МИ НИ СТАР СТВА УНУ ТРА ШЊИХ ПО СЛО ВА

НО ВЕ МЕ РЕ ЗА БОР БУ ПРО ТИВ 
ПО РО ДИЧ НОГ НА СИ ЉА

На кон фор ми ра ња Оде ље ња
за пре вен ци ју и су зби ја ње на -
си ља у по ро ди ци де жур ним
слу жба ма у по ли ци ји је на ре -
ђе но да с мак си мал ном па -
жњом и озбиљ но шћу по сту па -
ју ка да до би ју при ја ву гра ђа на
о не ком та квом слу ча ју и да
што бр же по ша љу по ли циј ске
па тр о ле на ме сто до га ђа ја.

При ли ком ин тер ве ни са ња
се од мах мо ра ју раз дво ји ти
жр тва и на сил ник, а раз го во ри
с њи ма тре ба да се оба вља ју у
одво је ним про сто ри ја ма. По -
ли цај ци ко ји бу ду из ла зи ли на
те рен по во дом слу ча је ва по ро -
дич ног на си ља по себ но ће мо -
ра ти да во де ра чу на о то ме да
ли је на сил ник под деј ством
ал ко хо ла или дро ге и да ли

жр тви или жр тва ма пре ти
оруж јем.

У слу ча ју да се ис по ста ви да
по сто ји не ки та кав или дру ги
без бед но сни ри зик, по ли цај ци
од мах мо ра ју да о то ме оба ве -
сте над ле жног ту жи о ца. Он да -
ље тре ба да про це ни ка ко нај е -
фи ка сни је за шти ти ти жр тву
или жр тве.

По ли цај ци ко ји бу ду ин -
тер ве ни са ли по во дом при ја -
ва о по ро дич ном на си љу мо -
ра ју о то ме оба ве сти ти и
цен тре за со ци јал ни рад. То
је про пи са но ка ко би жр тве
на си ља од мах мо гле да се
упу те у си гур ну ку ћу уко ли -
ко се ис по ста ви да по сто ји
по тре ба за тим. Ми ни стар
уну тра шњих по сло ва је на ре -

дио и да се у слу ча је ви ма по -
ро дич ног на си ља оба ве зно
про ве ри да ли су о тим до га -
ђа ји ма, по ред по ли ци је, оба -
ве ште ни и над ле жни јав ни
ту жи лац, цен тар за со ци јал ни
рад и здрав стве не уста но ве.

МУП је са оп штио и да по ли -
ци ја, ка да при ми при ја ву за на -
си ље у по ро ди ци, мо ра од мах
да оба ве сти о то ме де жур ног
кри ми на ли стич ког ин спек то ра
ко ји је про шао по себ ну обу ку
за су о ча ва ње с тим про бле -
мом. На кон то га он мо ра да
оба ве сти ту жи ла штво о том
слу ча ју и да за јед но с ту жи о -
ци ма на ста ви да пред у зи ма
од го ва ра ју ће ме ре ра ди обез -
бе ђи ва ња до ка за.

ХРОНИКА

За пут од Уба, пре ко Пан че ва, све до Ба -
нат ског Бре стов ца, Јо ва ну Ни ко ли ћу би -
ло је по треб но 76 го ди на: рат них, по сле -
рат них, мла да лач ких, те шких, обе ћа ва -
ју ћих, раз о ча ра ва ју ћих; го ди на на да ња,
сме ха и су за. Опет рат них и по рат них. И
зре лих и пре зре лих. У би ти но ви нар -
ских.

Но ви нар ских го ди на у сми слу ра до -
зна ло сти, ис пи ти ва ња, пац ки и на гра да,
сен за ци ја и већ ви ђе ног. Јед ном но ви -
нар – увек но ви нар. Пи сао – не пи сао,
али но ви нар, без об зи ра на то ка ко га
кроз ту не ле про ху ја лих го ди на кр сти ли
или де фи ни са ли.

На Убу ком ши ја слав ног Дра га на Џа -
ји ћа; за јед но су по пра ши ни гу ли ли ко -
ле на. У Пан че ву тех ни чар, ин струк тор
прак тич не на ста ве, хо но рар ни до пи сник
днев них ли сто ва, јед но вре ме и бе о град -
ске те ле ви зи је. Ко нач но но ви нар он да -
шњег „Пан чев ца”, у ко ји се те шко жур -
на ли стич ки ула зи ло. Хро ни чар гра да и
се ла, ка ко смо не ка да на зи ва ли на се ље -
на ме ста, сли кар љу ди и до га ђа ја, увек
за ин три ги ран да по тра жи од го во ре на
пет основ них пи та ња пра вог но ви на ра.

У Бре стов цу бри жни син и отац, ма ли
по вр тар, за љу бље ник у По ња ви цу, за ра -
жен фо то и ки но умет но шћу у клу бу Бре -
стов ча на и ка сни је Омољ ча на. Уз гред,
уче ство вао је на пр вој омо љич кој смо три
фо то и филм ских оства ре ња с те мом жи -
вот се ла 1969, као и на пр вом „Жи се лу”
два ав гу ста ка сни је. У вре ме ак тив ног пи -
са ња Бре стов цу се вра ћао не из о став но

сва ког ви кен да и о пра зни ци ма. По пен -
зи о ни са њу му се вра тио за у век.

Ка да се по сле пр вог шо ка од оче ки ва -
не ве сти о кра ју Јо ви ног пу та при ми ре
ми сли, на вру се ћа ња, све као да је ју че
би ло. Ње го ва пе сма би ла је „Ој, ора је,
ора је”, до ду ше у „Про све тар цу” уз тра ва -
ри цу и му зи ку уто р ком и пет ком уве че
ни ка да ни је от пе ва на до кра ја. Или, јед -
ним по во дом, го то во ком плет на ре дак -
ци ја „Пан чев ца” се де ла је уз ме зе и пи -
ће. Сре да уве че. Вре ме ка да се по пра ви -
лу нај ви ше пи са ло и бри са ло. У Град ску
пив ни цу, ко ја одав но не по сто ји, упа да
та да шњи ди рек тор Жи ка Ни ко лић, вид -
но љут. А ње гов пре зи ме њак, Јо ва „бра -
да”, као из то па: „Не се ки рај се, Жи ко!
Ра ди ли ми, не ра ди ли, но ви не из ла зе.
Ни кад ни је би ло да ни су иза шле”.

Или, ли је ки ша, Јо ва че ка и ки сне по -
ред „Пе ли ва но вог” из ло га. „Што не
уђеш, сав си мо кар?, пи там. „Јес’, па да
ме по сле сви про зи ва ју да сам био у по -
сла сти чар ни ци!”

Ко би по бро јао све успо ме не с пре ло -
ма у „Гла су”, ра да на те ре ну, ре дак циј ске
до го дов шти не, пу те ше стви је Со вјет ским
Са ве зом не по сред но по сле мо сков ских
Олим пиј ских ига ра 1980. Не ке су не по -
врат но оти шле с ње го вим по след њим
ово зе маљ ским уда хом.

У оном тре ну из ме ђу ра до сног до ла -
ска и ту жног, ко нач ног од ла ска, ма ко -
ли ко тај жи вот ни трен тра јао, про тут ње
сли ке, до га ђа ји и љу ди, као ус пут не ста -
ни це и пре де ли за бе ле же ни кра јич ком

ока, али уре за ни не где у тај но ви тим ви -
ју га ма мо зга.

Јо ван Ни ко лић, но ви нар, син и отац,
сат кан од мно гих ин те ре со ва ња и зна ти -
же ље, чо век у пу ном зна че њу те ре чи.
Оти шао је у спо кој без мр ље и ду га би ло
ко ме. На по нос они ма ко ји оста ју по сле
ње га.

Ње му ду гу ју мно ги.

С. Зенг

IN MEMORIAM

У пе так, 5. ав гу ста, у под не, у
Пан че ву и дру гим ме сти ма
на те ри то ри ји Ју жно ба нат -
ског окру га би ће обе ле жен
Дан се ћа ња на стра да ле и
прог на не Ср бе у опе ра ци ји
„Олу ја”.

То ће би ти учи ње но пу -
шта њем си ре на за пре ста нак
опа сно сти, а тај сиг нал ће
тра ја ти 60 се кун ди.

Цен трал на др жав на ма ни -
фе ста ци ја по во дом Да на се ћа -
ња би ће одр жа на у че твр так,

4. ав гу ста, од 20 са ти, у на се љу
Бу си је у оп шти ни Зе мун.

Па ра стос за све стра да ле
Ср бе слу жи ће па три јарх срп -
ски Ири неј.

Ма ни фе ста ци ја ће би ти
на ста вље на умет нич ким
про гра мом под на зи вом
„На ша је ту га ве ли ка” и
обра ћа њем ман да та ра Алек -
сан дра Ву чи ћа, пред сед ни -
ка Ре пу бли ке Срп ске Ми ло -
ра да До ди ка и из бе гли це Је -
ле не Ша рић.

У ПЕ ТАК У ПОД НЕ

Сирене за „олују”

Јо во, хва ла ти ЈО ВАН 
НИ КО ЛИЋ 
(1940–2016)

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Помоћ за избеглице



Пр ви дан ав гу ста у До ло ву је
ре зер ви сан за је дан по се бан
оби чај – оку пља ње код Во ди -
це, цр кви це и из во ра во де на
из ла ску из се ла ка Мра мор ку.
Та да се слу жи прет пра знич но
бде ни је уз при су ство ви ше
све ште ни ка, а че сто и уз при -
су ство Ње го вог пре о све штен -
ства епи ско па ба нат ског. Та ко
су и ове го ди не у по не де љак, 1.
ав гу ста, за ин те ре со ва ни мо -
гли да при су ству ју овом, са да
већ тра ди ци о нал ном до га ђа ју.

Из во ри во ди ца су ка рак те -
ри стич ни за Вој во ди ну, пре
све га за Ба нат, а да ти ра ју из
дав них вре ме на, као и оби ча -
ји оку пља ња око њих. Сма тра
се да је њи хо ва во да ле ко ви -
та, а на ро чи то у да ни ма ка да
се сла ве све ти те љи ко ји ма су
по све ће ни. До ло вач ки из вор
је, ка жу, бла го тво ран за гла ву
и очи, а за за штит ни ка је узет
Све ти про рок Или ја. За то се
љу ди и оку пља ју у овом ме сту
уо чи тог пра зни ка. Култ све -
ца ко ји је у на ро ду по знат и
као гро мов ник, ве зан је за
још јед ну бит ну теч ност на
на шем под не бљу – ки шу. На -
и ме, сма тра се да је Или ја у

ста рој је вреј ској др жа ви,
про по ве да ју ћи јед но бо жач ку
ре ли ги ју пре по ја ве хри -
шћан ства, „ка знио” та да шњи

мно го бо жач ки на род иза -
звав ши ви ше го ди шњу су шу, а
за тим је сво јом мо ли твом да -
ро вао ки шу.

Кра јем осам де се тих го ди на
про шлог ве ка та да шњи епи -
скоп ба нат ски, Ње го во пре о -
све штен ство Ам фи ло хи је, за -
по чео је ак ци ју об но ве Во ди це.
До та да је у До ло ву био са мо
ози дан из вор, а 1989. по ста -
вљен је ка мен те ме љац и за цр -
кву – Во ди цу, ко ја је на кон не -
ко ли ко го ди на и за вр ше на. С
на стан ком овог хра ма пр во ав -
гу стов ско оку пља ње у бли зи ни
ове цр кви це још ви ше је до би -
ло на зна ча ју. Иа ко је До ло во
по де ље но на три па ро хи је с три
цр кве, у из град њи но ве све ти ње
уче ство ва ло је це ло се ло и она
је по ста ла сва чи ја бри га. Та ко
је за јед нич ким сна га ма са ни -
ран кров ко ји је про ки шња вао,
ура ђе но је „фу го ва ње”, ко је је
пла ни ра но још при ли ком из -
град ње, а по треб но је по ра ди ти
и на ен те ри је ру.

Да нас До лов ци има ју ве ли -
ки про блем с пи ја ћом во дом,
пре све га због за ста ре ле и до -
тра ја ле во до вод не мре же. Сре -
ћом има ју ал тер на тив не при -
род не че сме, па су мно ги по че -
ли да га се жеђ на њи ма. Јед на
од њих сва ка ко је и она код
Во ди це. Н. Р.

ДО ЛО ВАЧ КИ ОБИ ЧА ЈИ

Цр ква Во ди ца и ле ко ви ти из вор

СЕЛО
Петак, 5. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

11

На све ча ној сед ни ци
– ви со ки зва нич ни ци

До га ђа ји се сме њи ва -
ли као на тра ци

Дру ги дан ав гу ста... Ја бу ка је
на но га ма, ве се ље... Сла ва ја -
буч ке ме сне за јед ни це је Све -
ти Или ја, а 2. ав гу ста Ма ке -
дон ци про сла вља ју и свој нај -
ве ћи на ци о нал ни пра зник –
Илин ден. Обе ле жа ва ње сла ве
је цен трал ни до га ђај у се лу и
обич но тра је три-че ти ри да на.
За то вре ме Ја бу ку по се ти ве -
ли ки број го сти ју, ме ђу ко ји ма
су ре дов но и углед не зва ни це
из кул тур ног и по ли тич ког
жи во та Ср би је и Ма ке до ни је.
Са став ни део про сла ве чи не
Га стро-ет но фе сти вал „Грав че
на тав че”, „Фи ја ке ри ја да”,
так ми че ња у спорт ском ри бо -
ло ву и фуд ба лу, као и кон цер -
ти, из ло жбе сли ка, књи жев не
ве че ри и на сту пи фол клор них
дру шта ва.

Све ча ној сед ни ци у Ме сној
за јед ни ци, ко јом је обе ле жен
и ју би леј – сед ма де це ни ја од
до се ља ва ња Ма ке до на ца у
Вој во ди ну, ове го ди не су при -
су ство ва ли и Ње го ва ек се лен -
ци ја за ме ник ам ба са до ра Ре -
пу бли ке Ма ке до ни је Бо јан
Ђор ђев, за ме ник по кра јин ског
се кре та ра за обра зо ва ње и на -
ци о нал на пи та ња Ми лан Ко -
ва че вић, гра до на чел ник Пан -
че ва Са ша Па влов, као и пред -
сед ник На ци о нал ног са ве та
Ма ке до на ца Бор че Ве лич ков -
ски. Ово го ди шњу про сла ву су
уве ли ча ли и го сти из МЗ Пар -
ме нац и Кри ве Па лан ке.

Чел ни ци МЗ Ја бу ка су на
све ча ној сед ни ци до де ли ли

У ЈА БУ ЦИ ПРО СЛА ВЉЕ НА СЕ О СКА СЛА ВА

СВЕ ТИ ИЛИ ЈА ОКУ ПИО ПРИ ЈА ТЕ ЉЕ

Одр жа на је и деч ја ли ков на
ко ло ни ја ко ја је има ла ме ђу на -
род ни ка рак тер, као и „Фи ја -
ке ри ја да”, ко ју је ор га ни зо ва ла
Ер ге ла „Ве лич ко вић”.

Ипак, нај ве ћа атрак ци ја био
је тур нир у ма лом фуд ба лу. За
се дам да на је од и гра но 38
утак ми ца, а сва ко днев но је
пре ко 1.000 гле да ла ца ужи ва -
ло у мај сто ри ја ма на те ре ну.
Пр во ме сто је осво ји ла еки па
из Ја бу ке под на зи вом „Го ран
ста кло”, а пе хар на ме њен дру -
го пла си ра ном ти му за слу жи ла
је та ко ђе до ма ћа еки па – „Бо ка
ју ни орс”. Тре ће ме сто је осво -
јио „Слот клуб Им пе ри јал” из
Ка ча ре ва. Нов ча не на гра де су

за хвал ни це за до бру са рад њу
свим удру же њи ма из тог ме -
ста, шко ли, ам бу лан ти, али и
по је дин ци ма. По себ но при -
зна ње и злат ник с по све том
за слу жио је Ми хај ло Ђо шић,
уче ник ге не ра ци је у ОШ „Го це
Дел чев”.

То ком ово го ди шње про сла ве
до га ђа ји ко ји су ор га ни зо ва ни
у Ја бу ци сме њи ва ли су се као
на тра ци. Одр жа но је так ми че -
ње у спорт ском ри бо ло ву за де -
цу, Ло вач ко дру штво „Змај” је
ор га ни зо ва ло над ме та ње у га -
ђа њу гли не них го лу бо ва, а
Удру же ње Ма ке до на ца „Илин -
ден”  ме ђу на род но так ми че ње
у при пре ма њу ста рих је ла.

до би ли и нај и стак ну ти ји по је -
дин ци на тур ни ру.

Ја бу ча не и њи хо ве го сте то -
ком пра знич них да на за ба вља -
ла је рок гру па „Пе ри од”, а
кон церт је одр жао и Ин клу зив -
ни хор До ма за ли ца оме те на у
раз во ју „Ср це у ја бу ци”. На сту -
пи ли су и чла но ви КУД-а „Рас -
пе ва ни Кри во па лан ча ни” из
Ма ке до ни је, одр жа но је фолк-
ве че, при ре ђен је и рок кон -
церт пан че вач ког бен да „Ма -
га цин”, а љу би те љи фуд ба ла
мо гли су да при су ству ју при ја -
тељ ској фуд бал ској утак ми ци
из ме ђу до ма ће „Ју го сла ви је” и
ка ча ре вач ког „Је дин ства”.

А. Жив ко вић

Ло вач ка сек ци ја „Змај” из Ја -
бу ке ор га ни зо ва ла је про шлог
ви кен да так ми че ње у га ђа њу
гли не них го лу бо ва. Ова тра -
ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја,
ко ја је одр жа на 25. пут, и ове
го ди не је оку пи ла ве ли ки број
уче сни ка.

То пло вре ме и оте жа ни
усло ви ни су сме та ли лов ци ма
да по стиг ну из ван ред не ре зул -
та те. Ор га ни за ци ја је би ла од -
лич на, а ни је из о ста ло ни оба -
ве зно дру же ње ло ва ца. Ор га -

ни за то ри и њи хо ви го сти рас -
та ли су се уз тра ди ци о на лан
ло вач ки по здрав – „До бар по -
глед”.

У по је ди нач ној кон ку рен ци -
ји нај пре ци зни ји је био Де јан
Сми лев ски, ко ји је осво јио пр -
во ме сто, ис пред Зо ра на До ди -
ћа и Не на да Сте ва но ви ћа. У
екип ном над ме та њу нај у спе -
шни ји су би ли лов ци из Де бе -
ља че, дру го ме сто је за у зео тим
из Ја бу ке, а тре ћа је би ла еки -
па из План ди шта. А. Ж.

ЛО ВАЧ КЕ ЗА НИ МА ЦИ ЈЕ

Ја бу ча ни на дру гом ме сту

Ученици из Долова
веома активни

Ангажују се 
и предшколци

У доловачком Дому културе
и овог лета организоване су
радионице за децу. Едука-
тивна дружења малишана
школског узраста одржана су
током јула. Радионице су
осмислили студенти који су
се пријавили за летњу прак-
су. Њих четворо је ангажова-
но да месец дана проведу у
Дому културе и покушају да
кроз практичан рад усаврше
своје знање, пре свега из
области за коју се школују.

Радионице је отворила На-
талија Болдовина, студент
социологије, интерактивном
едукацијом о насиљу међу
школарцима. Малишани су
кроз инсценирану ситуацију
покушали да уоче грешке
проблематичног понашања и
да реше проблем који наста-
је због тога. На још једном
дружењу Наталија је уз по-
моћ Удружења жена „Долов-
ке” представила традицио-
налне и помало заборављене
занате наших бака.

Дејан Радивојев, као други
летњи практикант, иначе сту-
дент саобраћајног факултета,
одржао је низ радионица на
тему познавања саобраћаја,
пре свега са освртом на дво-
точкаше без мотора. Крајњи
продукт био је полигон спрет-
ности, кроз који су малишани
морали да прођу бициклом,
са што мање грешака. 

Знања стечена у овим ра-
дионицама клинци су имали
прилику да прикажу у уто-
рак, 26. јула, на вожњи бици-
клом до Делиблатске пешча-
ре, до насеља Леанка, удаље-
ног око осам километара од
Долова. Ту су већ ушли у
сферу Бојана Војнова, сту-
дента пољопривредног фа-
култета, који је у оквиру сво-
је манифестације „У смирај
дана” приредио еколошку
едукацију.

Импресије из посете Де-
либлатској пешчари шко-
ларци су имали прилику да
пренесу на папир у виду пе-
сама и цртежа у две радио-
нице, одржане 27. и 29. јула.
Као продукт тог дружења на-
стало је десетак литерарних
радова и двадесетак цртежа,
који су изложени на завр-
шном дану манифестације
„У смирај дана”, 31. јула, а
неколико најхрабријих ма-
лишана је и прочитало своје
радове том приликом.

У доловачкој културној
установи акценат се ставља
управо на рад с најмлађима.
Поред радионица за децу
школског узраста, одржава-
ју се и редовне радионице за
малишане предшколског уз-
раста, средом и четвртком
од 10 сати. Оне ће се наста-
вити и у наредном периоду,
а биће и радионица за шко-
ларце, пре свега литерарно-
-туристичких , које ће се ба-
вити упознавањем малиша-
на са оним што постоји у њи-
ховом месту као туристички
потенцијал.

Н. Р.

ЛЕТЊЕ РАДИОНИЦЕ ЗА МАЛИШАНЕ

Едукативна дружења
током распуста

Летњи програм Дома култу-
ре Долово настављен је у пе-
так, 29. jула, наступом блуз
састава „Soul Ste a mers”.

Плато испред зграде доло-
вачке културне установе, где
је и одржан концерт, у вели-
ком броју испунили су љуби-
тељи блуза и соула. Убрзо се
над тим простором развио и
звук који је разгаљивао душу.
Момци из ове панчевачке
групе свирали су углавном
своје ауторске композиције,
али и блуз стандарде.

Доловац Душан Павлов,
фронтмен групе „Soul Ste a -
mers”, није крио задовољство
што је могао свој рад и труд,

преточен у песме, да прика-
же управо пред својим ме-
штанима, на месту где је све
и почело. А своје прве рок и
блуз кораке начинио је упра-
во у доловачкој културној
установи, у музичким радио-
ницама. „Соулстимерси” за-
сад имају неколико снимље-
них ауторских композиција
и надају се да ће у скорије
време објавити и албум.

Доловачки летњи фести-
вал наставља се у петак, 5.
августа, такође на платоу ис-
пред Дома културе, када ће
од 20.30 бити приређено ве-
че румунског фолклора.

Н. Р.

ДОЛОВАЧКО КУЛТУРНО ЛЕТО

Пловидба мирним 
водама блуза



На књи жев ној ве че ри одр жа -
ној у че твр так, 28. ју ла, у Град -
ској би бли о те ци, пред ста вљен
је но ви ро ман Љу би це Ар сић –
„Рај ска вра та”. Са ау тор ком је
раз го ва рао пан че вач ки књи -
жев ник Ву ле Жу рић. 

Рад ња ро ма на је сме ште на у
два гра да ко ји се „ру ку ју” –
Бе о град, ко ји је град де тињ ства
ју на ки ње, и Фи рен цу. У књи зи
је, кроз ми ри се, пред ста вље но
се ћа ње на де тињ ство, али и
жи вот у ко ме ужи ва мо.

– Ова књи га је за че так мог
из у ча ва ња ми ри са. Ми ри са
игли ца, ста рог др ве та, тог ста -
рог ма на сти ра на бр ду Фје зо ле
ко ји има је дан спе ци фи чан ми -
рис во ска, ста ре оде ће ко ја је на
гра ни ци да ми ри ше на пра ши -
ну, ла ван ду... Ми ри си су ми би -
ли за ни мљи ви због то га што

ми слим да ни су на свом „пре -
сто лу” ко ји за слу жу ју, због то га
што су сва чу ла до би ла сво је
умет но сти, а ми рис је остао за -
по ста вљен, иа ко је на ше чу ло

ми ри са то ли ко зна чај но. Ми ри -
са њем не ког мо же мо да вра ти -
мо од ре ђе ну емо ци ју, па мо жда
и цео до жи вљај у ве зи с њом.
По че ла сам да ис тра жу јем не

са мо ми ри се ко јих се се ћам из
свог де тињ ства – на при мер, за -
го ре лог мле ка, већ и не ке ко ји
ми отва ра ју и бу де за ме не зна -
чај не до га ђа је. Се ти ла сам се
ми ри са зре лих кру ша ка у чи ни -
ји ко ја је увек ста ја ла на на шем
сто лу, ор ма на где се на ла зи све -
же уштир ка на и ис пе гла на по -
сте љи на. Ти су ме ми ри си на ве -
ли и да их опи су јем у овом ро -
ма ну, али и да ма ло из у чим и
па р фе ме. Ми рис је за пра во нај -
про дор ни ји, нај и здр жљи ви ји и
нај жи ла ви ји од свег на шег се -
ћа ња – ка же Љу би ца Ар сић.

„Рај ска вра та” су се ове го -
ди не на шла у нај у жем из бо ру
за НИН-ову на гра ду за ро ман
ко ји је об ја вљен 2015. го ди не.
Књи га је до жи ве ла већ дру го
из да ње и на и шла је на ве о ма
до бар при јем код пу бли ке.

„РАЈ СКА ВРА ТА” ЉУ БИ ЦЕ АР СИЋ

Ми ри сом до се ћа ња 

КУЛТУРА
Петак, 5. август 2016.
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Че тр де сет осма Ли ков на ко ло -
ни ја „Де ли блат ски пе сак” за вр -
ше на је 29. ју ла. Осам на е сто ро
уче сни ка спа ко ва ло је шта фе -
ла је, бо је и плат на и вра ти ло се
ку ћа ма с мно го ле пих ути са ка.
За до вољ ни су бо рав ком, дру -
же њем и ра дом у Пе шча ри, пу -
ни хва ле за ор га ни за то ре из
Кул тур но-про свет не за јед ни це
Пан че во. За до во љан је и Сто -
јан Бо шков, ди рек тор КПЗ-а,
ко ји ис ти че да је и ове го ди не
на сли ка но мно го до брих сли -
ка и да је Ко ло ни ја про те кла
у сјај ној ат мос фе ри, пр вен -
стве но за хва љу ју ћи уче сни -
ци ма. До да је да ова тра ди ци -
о нал на ма ни фе ста ци ја до -
при но си ими џу гра да Пан че -
ва као кул тур ног, по себ но ли -
ков ног цен тра Ср би је. Прет -
по след њег да на део ат мос фе -
ре сли ком и реч ју за бе ле жи ла
је еки па „Пан чев ца”.

Ме ђу др ве ћем ра су ти шта фе -
ла ји. Сли ке ви се по спољ ним
зи до ви ма згра де ате љеа и про -
сто ра за сме штај. Плат на се
су ше у хла до ви ни. Из ло жба
под ве дрим јул ским не бом.

Кра си ми ра Ки ри ло ва из
гра да Ру се (Бу гар ска) и њен
ко ле га Тра јан Трај ков ски из
Ку ма но ва (Ма ке до ни ја) сли -
ка ли су пеј за же кра је ва из ко -
јих до ла зе.

А ле пих мо ти ва не мањ ка ни
у Пе шча ри. Бре жуљ ци, трав на -
те по ља не, шу ма... На ша мла да
су гра ђан ка Је ле на Ко лун џић
не дав но је ди пло ми ра ла и нај -
мла ђи је уче сник Ко ло ни је. По -
не се на окру же њем, сли ка ла је
пеј за же. Ка же да је од до брих
љу ди и још бо љих сли ка ра, ме -
ђу ко ји ма су и че ти ри про фе со -
ра, има ла шта да на у чи.

На плат ну Ма ри је Алек сић
из Ни ша – го луб.

ЗА ВР ШЕ НА ЛИ КОВ НА КО ЛО НИ ЈА У ПЕ ШЧА РИ

АТЕ ЉЕ ПОД ВЕ ДРИМ НЕ БОМ

Кон церт „Му зи ка за хар фу и
кла вир” ка мер ног дуа ко ји чи -
не хар фист ки ња Ана Бра те ље -
вић и пи ја нист ки ња Га бри е ла
Ди нић одр жан је у по не де љак,
1. ав гу ста, на ма лој сце ни Кул -
тур ног цен тра Пан че ва.

Ана Бра те ље вић је бив ша
уче ни ца Га бри е ле Ди нић и ово
им је пр ви за јед нич ки на ступ.

Пан че вач кој пу бли ци су се
пред ста ви ле као дуо, али и со -
ло на сту пи ма, а део ре пер то а -
ра је из ве ден пре ми јер но. На и -
ме, Ро дри гов кон церт „Ара њу -
ез”, ко ји је у ори ги на лу пред ви -
ђен за ги та ру и ор ке стар, пан -
че вач ка пу бли ка је има ла при -
ли ку да пр ви пут чу је на ха р фи
и кла ви ру. Ана Бра те ље вић је
пре ми јер но из ве ла и ком по зи -
ци је за со ло ха р фу – „Зи му” и

„Про ле ће” из „Че ти ри го ди -
шња до ба” Асто ра Пја цо ле.
Усле ди ла је срп ска пре ми је ра
– му зи чар ке су из ве ле че твр ти

став џез кон цер та за ха р фу и
ор ке стар „Бу ги-ву ги” бел гиј -
ског ком по зи то ра Дел ту ре. На
бис су иза шле с ком по зи ци јом

Кло да Де би си ја, ко ју су од сви -
ра ле че тво ро руч но на кла ви ру.

Ана Бра те ље вић је не дав но
за вр ши ла док тор ске сту ди је –
спе ци ја ли за ци ја ха р фа – на
Ака де ми ји ле пих умет но сти у
Пра гу, у кла си Ја не Бо у шко ве.
Стал ни је члан Че шког на род -
ног сим фо ниј ског ор ке стра,
на сту па со ло, а про фе си о нал -
но сви ра и кла вир. Га бри е ла
Ди нић је про фе сор ка у Му -
зич кој шко ли „Јо ван Бан дур”,
на сту па као ко ре пе ти тор, со -
ли ста или у кла вир ском дуету.

МУ ЗИ КА ЗА ХАР ФУ И КЛА ВИР

Пре ми јер но из во ђе ње

Културни телекс

Тре ба ло је да то бу де нај -
ве ћи дан у жи во ту Ери ке
Стра уд Џо унс, ге ни јал не
мла де на уч ни це ко ја је до -
шла до ре во лу ци о нар ног
от кри ћа – но вог на чи на да
се по бе ди смр то но сна
троп ска бо лест. Ми ли о ни
жи во та мо гли би да бу ду
спа се ни, а сме ши јој се и
Но бе ло ва на гра да.

Ери ка је на кон фе рен ци -
ји у Ам стер да му, где тре ба
да пред ста ви свој рад пред
нај бо љим струч ња ци ма из
чи та вог све та, а по др шку
јој пру жа и Макс, ње на но -
ва љу бав.

Ме ђу тим, тај дан ни је
до шао за Ери ку. Не ста ла
је усред но ћи, а с њом и
ком пју тер с дра го це ним
по да ци ма. Све ука зу је на
от ми цу, али тра го ви су
нео д ре ђе ни и по ли ци ја
тап ка у ме сту. Макс је убе -
ђен да је Ери ка у ве ли кој
опа сно сти и не же ли да се -
ди скр ште них ру ку. Тра го -
ве про на ла зи у ње ном
днев ни ку, а по тра га га во -

ди да ле ко у про шлост и он
се су о ча ва с мно гим пи та -
њи ма. Шта је Ери ка ра ди -
ла де ве де се тих го ди на у
Афри ци? И ка ко је то по -
ве за но с нео бич ном епи -
де ми јом ко ја се ши ри Ам -
стер да мом? Макс схва та
да је је два по зна вао Ери ку,
шо ки ран мрач ним тај на -
ма у ср цу же не ко ју во ли.

Гра ни ца из ме ђу исти не
и ла жи ве о ма је тан ка. Као
и из ме ђу жи во та и смр ти.

„Цр ни ла буд” 
Ни ка Ла у та

Два чи та о ца ко ји до сре де, 10. ав гу ста, 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:
„Шта кри је Ери ка?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком
књи ге „Цр ни ла буд” Ни ка Ла у та. Нај за ни мљи ви је од го -
во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на -
гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.
Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и
по ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те -
ле нор мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Му зи ка 
Пе так, 5. ав густ, 21 сат, пла то ис пред Кул тур ног цен тра: кон -
церт гру пе „Amy’s House – tribute band to Amy Winehouse”.

Че твр так, 11. ав густ, 21 сат, пла то ис пред Кул тур ног цен -
тра: кон церт Удру же ња рок му зи ча ра Пан че ва „Ве че пан че -
вач ког рокенро ла”.

Пред ста ве 
Уто рак, 9. ав густ, 20 са ти, дво ри ште На род ног му зе ја: пред -
ста ва „Остр во”. Ау тор: Ме ша Се ли мо вић, игра ју: Бра ти слав
Јан ко вић и Ива на Тер зић.

Књи жев ност 
Че твр так, 11. ав густ, 19.30, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
књи жев но ве че Ва се Пав ко ви ћа и Вла ди ми ра Пи шта ла. Раз -
го вор с књи жев ни ци ма во ди ће њи хов ко ле га Ву ле Жу рић.

Разноликост мотива

– Де ли блат ски пе сак ме је
„ухва тио”, па сам пре шао на
струк ту ру, па на игру... Ево сад
јед на шум ска ви ла, а ов де три,
не знам ко ја је леп ша од ко је.
Ко ле ге на слу ћу ју да ће то би ти
не ка ста туа у бу дућ но сти.

Ива на Мар кез Фи ли по вић,
сли кар ка пан че вач ка, ка же да
су се умет ни ци го то во оту ђи ли
од умет но сти, јер мо ра ју да
ра де и дру ге по сло ве ка ко би
пре жи ве ли. 

– Ов де све то за бо ра ви мо, не
раз ми шља мо о сва ко дне ви ци и
ства ра мо рас те ре ће но, пре пу -
ште ни са ми се би и сво јој ин спи -
ра ци ји. Ода бра ла сам при род не
мо ти ве и ура ди ла два дип ти ха –
је дан у пла вим то но ви ма и дру -
ги у ва тре но цр ве ним, јер смо
ов де пу ни енер ги је. 

Стране припремила 

Милица
Манић

Лет ња шко ла ка ри ка ту ре
Ни ко ле Дра га ша, ко ју је ор -
га ни зо вао Дом омла ди не
Пан че во, тра ја ла је од 25. ју -
на до 30. ју ла. По ла зни ци су
би ла де ца уз ра ста основ них
и сред њих шко ла из Пан че -
ва и окол них ме ста.

Шко лар ци су ра ди ли пор -
трет ну ка ри ка ту ру, ве жбу
кре а тив ног раз ми шља ња, гег
ка ри ка ту ру (с мо гућ но шћу
да им рад бу де об ја вљен у
„Ве чер њим но во сти ма”, у ру -
бри ци „Ху мор”) и ка ри ка ту -
ре на те му „Бор ци за људ ска
пра ва” (ти ра до ви ће би ти
из ло же ни 27. ав гу ста у окви -
ру фе сти ва ла „Freedom” До -
ма омла ди не, а истог да на ће

би ти одр жа на и ра ди о ни ца у
кру гу Град ског па р ка ко ју ће
во ди ти Ни ко ла Дра гаш).

За вр шна из ло жба ра до ва
по ла зни ка би ће отво ре на 9.
сеп тем бра у хо лу До ма
омла ди не, ка да ће де ци би -
ти уру че не ди пло ме за успе -
шно за вр ше ну шко лу ка ри -
ка ту ре.

ЛЕТ ЊА ШКО ЛА КА РИ КА ТУ РЕ

Из ло жба у сеп тем бру

– Ба вим се фор мом пти це –
го лу ба, као не чег што је са вр ше -
но, не чег што нас окру жу је сва -
ко днев но и про ми че нам стал но.
Та ле по та је вр ло не на ме тљи ва.

За рад умет ни ка обез бе ђен
је сли кар ски ма те ри јал. Али
про фе сор ка Алек сан дра Пе -
рић Ни ко лић из Ле сков ца је за
сли ка ње, ве ро ва ли или не, ко -
ри сти ла и пе сак – не не ки по -
се бан, не го онај обич ни, ко јег
у Пе шча ри има на пре тек.

– Сли ка ла сам пр ви пут ва -
шим пе ском – Пе шча ру и вој -
во ђан ску рав ни цу.

Дра ган Сто кић Ра јач ки до ла -
зи из За је ча ра и ка же да је ов де
на пу нио ср це „ра до шћу и сре -
ћом”. Пеј за жи ста по во ка ци ји
сли као је „вај ду ту” – раз глед ни -
цу кра ја где је ро ђен, а он да...

Пан че вац Ми ло сав Уро ше -
вић Урош је уче сник су сре та
сли ка ра, али и део еки пе ко ја
га ор га ни зу је. Ка же да су го сти
об и шли око ли ну ка ко би упо -
зна ли крај у ко ме бо ра ве. То је
би ла и при ли ка да „сни ме”
ам би јент и за бе ле же мо ти ве –
као што је млин на ре ци Ка -
раш.

– На ша ко ло ни ја, уз мно го
тру да и на по ра, успе ва да се
одр жи већ 48 го ди на. То ли ко
ду го тра ја ње свр ста ва је у јед -
ну од нај бит ни јих кул тур них
ма ни фе ста ци ја у гра ду.

За два ле та сли ка ри ће про -
сла ви ти и ју би леј – по ла ве ка
„Де ли блат ског пе ска”. А из ло -
жба ра до ва на ста лих ове го ди -
не тре ба да бу де ор га ни зо ва на
по чет ком сле де ће го ди не.

Међународна дечја ликовна
колонија у Јабуци завршена
је изложбом радова која је
отворена 1. августа у Дому
културе „Кочо Рацин”. Та
манифестација се одржава
девети пут, а на њој је уче-
ствовало двадесет шесторо
деце узраста од петог до
осмог разреда из Сједиње-

них Америчких Држава,
Црне Горе и Македоније,
Зрењанина, Панчева, План-
дишта, Долова и, наравно,
домаћина Јабуке. На изло-
жби је представљено четр-
десетак радова, махом пеј-
зажа и мртве природе, у тех-
никама пастела, темпере,
графита...

ДЕЦА СЛИКАРИ СТВАРАЛИ У ЈАБУЦИ

Пејзажии мртваприрода



За Ву ка Вуч ко ви ћа, на шег су -
гра ђа ни на, ка жу да је је дан од
нај та лен то ва ни јих мла дих
сли ка ра. За вр шио је основ не и
ма стер сту ди је на Фа кул те ту
ли ков них умет но сти у Бе о гра -
ду, а 2010. го ди не је упи сао
док тор ске сту ди је. Из ла же од
2007. и до са да је имао 17 са -
мо стал них и ви ше од 100 ко -
лек тив них из ло жби. Пред ста -
вљао је про шле го ди не Ср би ју
на из ло жба ма Цен трал не
европ ске ини ци ја ти ве у Тр сту
и „Ди пло ма тик арт” у Те ми -
шва ру. Нај за па же ни је су ње го -
ве се ри је сли ка „Фа бри ке” (ба -
ви се еко ло шким без на ђем),
„Пик то гра ми са вре ме ног дру -
штва” (де ми сти фи ку је људ ску
ин ти му и аспек те сек су ал но -
сти), „Scan Man” (те ма је кон -
тро ла дру штва и на ру ша ва ње
ин ти ме по је дин ца) и по след -
ња – „Гра до ви”. За ства ра ла -
штво је до био ви ше при зна ња
и на гра да, ме ђу ко ји ма су на -
гра да „Ер сте бан ке” за умет -
ност, на гра да за јед ну од пет
нај бо љих из ло жби у 2011. го -
ди ни по из бо ру кри ти ча ра
„Но во сти” и пр ва на гра да за
цр теж из фон да Вла ди ми ра
Ве лич ко ви ћа, а ње го ви ра до ви
се на ла зе у ви ше ко лек ци ја,
зби р ки и јав них про сто ра. За -
ла же се за нов и ино ва ти ван
при ступ умет но сти, умет нич -
ки ак ти ви зам и сло бо ду, тра га
за ал тер на тив ним из ла гач ким
про сто ри ма. Сли ке „Но ви
Сад” и „Њу јорк” би ће пред ста -
вље не 4. ав гу ста у Сом бо ру, у
окви ру фе сти ва ла „Terminal
Music & Arts” на груп ној из ло -
жби сли ка де се то ри це ау то ра
под на зи вом „Из ме ђу не че га и
ни че га”. 

• По но во си у жи жи јав но сти
по во дом се ри је сли ка „Гра до -
ви”. По сле Пан че ва, Њу јор ка и
Бе о гра да не дав но си на сли као
и нај ве ћу сли ку Но вог Са да. На
ко ји на чин их би раш и ко ји је
град сле де ћи на твом спи ску? 

– До са да сам ре до след гра -
до ва би рао по то ме ко ли ко их
до бро по зна јем. Та ко сам то -
ком 2007. го ди не на сли као
свој род ни град, Пан че во. Де -
вет го ди на ка сни је на ста ла је
дру га сли ка из ове се ри је, „Бе -
о град”, у ко ме сам сту ди рао,
жи вео и ра дио јед но вре ме.
Усле дио је Њу јорк, где сам та -
ко ђе жи вео и ра дио два не за -
бо рав на ле та и ко ји ћу по но во
по се ти ти у сеп тем бру ове го -
ди не. По след њи у се ри ји је

Но ви Сад, ко ји че сто и ра до
по се ћу јем. Ни сам од лу чио ко -
ји је сле де ћи град. Ве ро ват но
ће то би ти не ка свет ска ме тро -
по ла, за ко јом ће усле ди ти
наш град. Во лео бих да то опет
бу де Пан че во, с об зи ром на то
да је мој рад мно го на пре до -
вао за ових де вет го ди на.

• Ве ћи ну тво јих ра до ва и се -
ри ја сли ка ка рак те ри шу ан га -
жо ван умет нич ки при ступ,
про во ка ци ја, бунт, ру ше ње та -
буа, сло бо да из ра жа ва ња... Је -
си ли се уми рио или умо рио? 

– Ни сам се уми рио, ак тив -
ни ји сам не го икад до са да.
Умо рио – ни слу чај но, тек сам
се за гре јао. Ми слим да је ово
што ства рам са да ве о ма ан га -
жо ва но, а мо же се ре ћи и про -
во ка тив но, кад се узме у об зир
да ве ћи на сли ка ко је на ста ју у
да на шње вре ме уоп ште ни су
оп ти ми стич не. За мо ју умет -
ност је ди на кон стан та је про -
ме на, а рет ки су умет ни ци ко -
ји се би до зво ле то ли ку сло бо -
ду из ра жа ва ња. По сле свих
мо јих „мрач них” сли кар ских
фа за сма трам да ле по та и љу -
бав ко је ши рим у свом са да -
шњем сли кар ству има ју да ле -
ко ве ћи и бо љи ути цај. Же лим
да љу де под се тим ко ли ко је
град у ко ме жи ве леп, да има
пу но то га да по ну ди и да га
тре ба чу ва ти и улеп ша ва ти.
Овом се ри јом бих во лео да
про мо ви шем срп ске гра до ве,

Ја пан ски цр та ћи

КУЛТУРА
Петак, 5. август 2016.

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

Нови прозор у свет музике
и интиме Дарка Рундека,
хрватског музичара, пе-
сника, редитеља и глумца,
једног од оснивача југосло-
венске групе „Хаустор”.

Гласове, песме, сећања
и досад неиспричане при-
че из живота великог
уметника можете прочи-
тати у књизи „Рундек, из-
међу”, коју је написао Ан-
те Перковић.

Књига о Рундековим пе-
смама настала је у дописи-
вању Рундека с новинаром
Антом Перковићем, уз
присуство сарадника, са-
временика, сапутника.
Прича нуди низ интимних
исповести којима добијамо
прилику да боље упознамо
Дарка Рундека.

Као и све књиге о музи-
ци, и ова вас пре свега же-
ли навести да је још више и
дубље слушате. Показало
се да су песме – ево очеки-
ване метафоре – тек хау-
стор којим се улази у мно-
го већу причу о људима и
временима. Кроз њу се
протежу Рундекови интим-
ни, поетски записи у првом

лицу који боље од било ка-
кве биографске фикције
оцртавају човека и његов
рад. Уз гласове сарадника
и сапутника, документе,
сећања и неке фантастичне
приче из живота, филма,
књига и музике, довршили
смо руту овог путовања.

Ако читајући откријете
прозор с неким новим по-
гледом на Рундекову пое-
зију и све лепе звуке што
над њом вијоре, нисмо уза-
луд дизали једра.

„Рундек, између” 
Анте Перковићa

Ма ри ја Јо ва нов,

дипл. пе да гог

МУ ЗИ КА: Ако во ли те
џез по ме шан са елек -
трон ским зву ци ма, бо са
но вом и од лич ним бас-
-ли ни ја ма, мо ја то пла
пре по ру ка за ово ле то је
јaпански џез про је кат
чи ји су ау то ри бра ћа
Шу ја и Јо ши хи ро Оки -
но, ко ји чи не „Kyoto
Jazz Massive”, и њи хов
од ли чан ал бум „Spirit
of the Sun”. То је њи хов
пр ви ал бум, ко ји је из -
дат 2002. го ди не и по -
сти гао је свет ски успех. Му зи -
ка је ча роб на, во ка ли оди шу
чи сти ном то на и ми ли ном,
а уко ли ко во ли те да ђу ска те,
мо же те се пре пу сти ти рит -
му бо са но ве, ко ји ће вам у
гла ви од мах ство ри ти сли ку
не ке пре див не пла же.

ФИЛМ: За ужи ва ње це ло -
куп не по ро ди це, а и оних ко ји
се осе ћа ју као де ца, а не ма ју
де це, мојa пре по ру ка су ани -
ми ра ни фил мо ви ја пан ског
сту ди ја „Ги бли” („Ghibli”).
Фил мо ва има за сва ки уз -
раст, цр та ни су ру ком и пра -
ва су умет нич ка де ла. Сту дио
„Ги бли” је ра ван „Ди зни ју”,
са мо ово не ка ко до ђе ис точ -
њач ка ва ри јан та. По ред ле -
по те цр те жа, сва ки од ових
ани ми ра них фил мо ва кра си
бај ко ви та при ча ко ја вас
про сто оп чи ња ва и чи ни да
се за љу би те у њих, а нај ва -
жни је је да до ти чу бит на жи -
вот на пи та ња и но се ве о ма
ле пе по ру ке. Ми слим да би
сва ком де те ту (или оно ме ко
се та ко осе ћа) то би ло ве о ма
зна чај но. Мла ђем уз ра сту
пре по ру чу јем „My Neighbor

Totoro”, „Ponyo” и „Arrietty”,
а ти неј џе ри ма и оним ста ри -
ји ма „Princess Mononoke”,
„Spirited Away” и „Laputa-
-castle in the Sky”. Уко ли ко
се од лу чи те и за не ки дру ги
филм из њи хо ве бо га те ко -
лек ци је, си гур но се не ће те
раз о ча ра ти. 

КЊИ ГА: Во лим при по вет -
ке, ле ген де, ба сне и оста ле
крат ке при че, а ако књи га
има и не ку за ни мљи ву жи -
вот ну по ру ку, он да је она
пун по го дак за ме не. Де ло
ин диј ског пи сца Ан то ни ја
де Ме ла „Да ма ри” на пр о сто
ме је оду ше ви ло. У не ким
при по вет ка ма се пре по -
знаш, дру ге те слат ко на -
сме ју, а тре ће те на ве ду на
ду бо ко раз ми шља ња о не -
ким ве чи тим фи ло зоф ским
пи та њи ма. Ова књи га је за -
ни мљи ва за то што је про -
ша ра на при ча ма ра зних на -
ро да, ко ји су раз ли чи тих
ве ро и спо ве сти, оби ча ја и
жи вот них на ви ка, а опет
ви ди мо да нас све по ве зу ју
исти про бле ми и жи вот на
пи та ња. 

Два читаоца који до среде, 10. августа, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на пи-
тање: „Шта је то заводљиво у Рундековим песмама?”, на-
градићемо по једним примерком књиге „Рундек, изме-
ђу” Анте Перковића. Најбоље одговоре ћемо објавити у
наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети
у књижари „Делфи”.

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

МОЈ избор МОЈ

ЛЕ(Т)ЊИ РАЗ ГО ВО РИ: ВУК ВУЧ КО ВИЋ, АКА ДЕМ СКИ СЛИ КАР

КОН СТАН ТА МО ЈЕ УМЕТ НО СТИ ЈЕ ПРО МЕ НА 

та ко што ћу и ино стра ној пу -
бли ци, по ред Њу јор ка и дру -
гих свет ских пре сто ни ца,
пред ста ви ти и на ше Пан че во,
Но ви Сад, Бе о град... 

• Се ри ја ра до ва „Scan Man”
при ву кла је ве ли ку па жњу пу -
бли ке у Ср би ји, али и у ино -
стран ству (про шло го ди шње
из ло жбе у Тр сту и Те ми шва ру).
Ко је бољ ке је Ву ков „ске нер”
тра жио и за пра во ске ни рао? 

– Ске ни рао је све ак ту ел не
про бле ме чо ве ка да на шњи це:
те ро ри сте, тр гов це ор га ни ма,
на р ко-ди ле ре, ко рум пи ра не
по ли цај це, не мо рал не би зни -
сме не и дру ге. Ипак, и на кон
свих на гра да и па жње ко ју је
при ву као, ми слим да је из о -
стао пра ви ефе кат, дру штво
ни је из ле че но. Ми слим да су
на ши про бле ми ске ни ра ни.
Са да се ру жно ћи су прот ста -
вљам ле по том. На дам се да је
то лек. 

• Ду го си сли као ер браш
тех ни ком акрил ним бо ја ма и
го то во да је то био твој за -
штит ни знак. Је си ли је на пу -
стио при вре ме но, или је то би -
ла са мо фа за, с об зи ром на то
да „Гра до ве” (г)ра диш уљем на
плат ну? 

– Тех ни ку би рам у од но су
на те му. Не ки мо ти ви су, јед -
но став но, ство ре ни за траг ка -
кав про из во ди ер браш у ком -
би на ци ји са акрил ним бо ја ма,
док за дру ге ми слим да се нај -

бо ље мо гу ис ка за ти уља ним
бо ја ма на плат ну. Ве ро ват но
ће на том пла ну би ти још до -
ста про ме на. 

• Пра тиш ли свет ске трен до ве? 
– За ме не, умет ност ни је

пра ће ње трен до ва, то би би ло
као да сли кам ту ђе сли ке. Иде -
је и мо ти ве за ра до ве на ла зим
у се би; ка ко се ме њам ја, та ко
се ме ња и мо је сли кар ство. 

• По ред сли ка ња, ба виш се и
дру гим ви зу ел ним умет но сти -
ма. Ка ко функ ци о ни ше тај спој,
од но сно ка ко ти пре жи вља ваш
(уну тра шњи) су дар кла сич не и
мо дер не умет но сти? 

– Мој при мар ни об лик из ра -
жа ва ња је сли кар ство, али био
сам ра до знао да се упо знам и
са свим дру гим ви до ви ма ви -
зу ел них умет но сти. Ве ру јем да
што ви ше тех ни ка, ме ди ја и
вр ста умет но сти знаш, по ста -
јеш ви р ту о зни ји у свом ства -
ра ла штву. 

• Убра ја ју те у ве о ма успе -
шне мла де умет ни ке, али си и
успе шан пред у зет ник у тој
обла сти. До кле си сти гао са
иде јом о ства ра њу ин тер на ци -
о нал не фи р ме ко ја би се ба ви -
ла про мо ци јом кул ту ре и
умет но сти? Да ли је сли ка
умет нич ко де ло или ро ба, или
мо жда и јед но и дру го? 

– „Wolf Art” је осно ван кра -
јем про шле го ди не. У ти му је
нас тро је стал но за по сле них и
има мо још шест са рад ни ка ко -
је по вре ме но ан га жу је мо.
Основ на де лат ност овог умет -
нич ког сту ди ја је про из вод ња
и про да ја гра фи ка на ста лих на
осно ву сли ка из се ри је „Гра до -
ви”. За сад успе шно по слу је мо
на те ри то ри ји Ср би је и тру ди -
мо се да пу тем на шег сај та ре -
дов но про мо ви ше мо и дру ге
умет ни ке из на ше зе мље. На -
ме ра нам је да до кра ја ове го -
ди не оства ри мо стал ну са рад -
њу с га ле ри ја ма у ино стран -
ству. Ако го во ри мо о про фе си -
о нал ним умет ни ци ма, сли ка
је увек ро ба, јер од ње не про -
да је жи ви мо. Умет ност је су -
бјек тив на – ако ти се сли ка
сви ди, он да је она за те бе
умет нич ко де ло.

• Ба виш ли се још увек три -
а тло ном? 

– Три а тло ном се тре нут но не
ба вим ак тив но, ма да не гу јем
ње го ве ди сци пли не ра ди ре -
кре а ци је и ужи ва ња. Тре нут но
сам по све ћен свом умет нич -
ком раз во ју, али же ља ми је да
се јед ног да на опр о бам у „ај -
рон мен” три а тло ну. 

Кон церт Европ ског омла дин -
ског там бу ра шког ор ке стра одр -
жан је у су бо ту, 30. ју ла, на пла -
тоу ис пред Кул тур ног цен тра
Пан че ва. Ор ке стар је фор ми ран
од три де сет там бу ра ша, уз ра ста
од 15 до 23 го ди не. Њи хо вом
на сту пу је прет хо дио не дав но
за вр шен камп на Чар да ку, у ко -
јем су мла ди му зи ча ри из Ср би -
је, Бо сне и Хер це го ви не, Ма ке -
до ни је, Хр ват ске, Цр не Го ре,
Сло ве ни је, Че шке и Ау стри је
уве жба ва ли ра зно вр стан ре пер -
то ар за на ступ, ко јим су по ка за -

ли шта све овај тра ди ци о на лан
ин стру мент мо же. Ор га ни за тор

кам па је там бу ра шки цен тар
„Там бу ра то ри јум” Пан че во.

Му зи ча ре и пу бли ку су по -
здра ви ли Ма ри ни ка Те пић,
пред сед ни ца пар ла мен тар ног
Oд бо ра за eвроп ске ин те гра -
ци је Ре пу бли ке Ср би је, и
пред став ни ци ор га ни за ци о ног
од бо ра Европ ског омла дин -
ског там бу ра шког кам па Ми -
ро Ма рин ко вић, пред сед ник,
про фе сор Бу ди мир Сто ја но -
вић, ко ор ди на тор, и Ма р ко
Ште тин, се кре тар.

Ди ри ген ти – Да мир Бут ко -
вић (Сла вон ски Брод), Јо ван
Тра ви ца (Но ви Сад), Зла тан
Ми рић (Ба ња лу ка), То ми слав
Га лић (По же га) и Љи ља на
Мар ја но вић (Пан че во), ко ји
су пред во ди ли ор ке стар, до би -
ли су за хвал ни це за из у зе тан
до при нос у ра ду Европ ског
омла дин ског там бу ра шког
кам па и до при нос у ра ду и
раз ви ја њу Европ ског там бу ра -
шког са ве за. Му зи ча ри на је -
сен кре ћу на ту р не ју по др жа -
ва ма из ко јих до ла зе.

Европ ски омла дин ски там -
бу ра шки камп је на стао 2008.
и кроз ње га је до са да про шло
ви ше од 500 му зи ча ра, а одр -
жа ва се сва ке го ди не у дру гој
др жа ви.

ЕВРОП СКИ ОМЛА ДИН СКИ ТАМ БУ РА ШКИ ОР КЕ СТАР

Од је се ни на тур не ји

Џез концерт Јелене Јововић и
бенда одржан је у петак, 29. ју-
ла, у башти Дома омладине
Панчево. Група успешних му-
зичара пуних енергије, коју
поред познате вокалне солист-
киње чине Драган Ћалина
(клавијатуриста), Милан Пав-
ковић (контрабас) и Пеђа Ми-
лутиновић (бубањ), свирала је
џез нумере, међу којима су не-
ке биле и ауторске.

ЈЕЛЕНА ЈОВОВИЋ И БЕНД

Вече џеза у Дому омладине



Нај ши ри ау то-пу т се на ла зи
у Бра зи лу, а ве ћи део те де -
о ни це има по де вет тра ка у
јед ном сме ру. У по је ди ним
де ло ви ма те са о бра ћај ни це
по сто ји и ви ше тра ка, а про -
це њу је се да ка да би смо по -
ре ђа ли ау то мо би ле је дан до
дру гог, на пут би мо гло да
ста не бли зу сто ау то мо би ла.

Иа ко му шкар ци сма тра ју да
су же не ло ши во за чи, ста ти -
стич ки по да ци го во ре дру -
га чи је. Му шкар ци иза зи ва ју
дво стру ко ви ше са о бра ћај -
них уде са не го же не.

У Сје ди ње ним Др жа ва ма
ти неј џе ри са ше сна ест го ди -
на сти чу пра во да упра вља ју
ау то мо би лом и они су мо -

жда нај мла ђи во за чи на све -
ту. У Ни ге ри ји су нај ста ри -
ји, јер у тој африч кој др жа -
ви се мо же до би ти до зво ла
тек с на вр ше не два де сет три
го ди не жи во та.

Нај ста ри ји ин струк тор во -
жње би ла је Ло ра То мас из
За пад ног Вел са. Ка да је оти -
шла у пен зи ју, го спо ђа То -
мас је има ла 95 го ди на, а од
1938. го ди не, од ка да се ба -
ви ла тим по слом, об у чи ла је
хи ља де во за ча.

Сло вач ка је нај ве ћи про из -
во ђач ау то мо би ла у од но су
на број ста нов ни ка. У тој зе -
мљи се го ди шње про из ве де
ви ше од сто во зи ла на хи ља -
ду ста нов ни ка.

МА ЛИ, АЛИ ИПАК „АУ ДИ”
„Ау ди јев” ком пакт ни хеџ -
бек А3, ко ји се про из во дио
од 2003. до 2005. го ди не,
на след ник је ве о ма успе -
шног мо де ла ко ји је ви ше
не го кон ку рен тан мо де ли ма
у „голф кла си”.

По чев од ка би не, ко ја је
на пра вље на ква ли тет но, с
де та љи ма ко ји су од ли ка ви -
ше кла се, па до спо ља шњо -
сти, ко ја ода је ути сак сна ге
и ро буст но сти, „ау ди А3” ће
се до па сти го то во сва ко ме.
По зи ци ја во за ча је до бра,
че му до при но се се ди шта и
во лан по де си ви у свим прав -
ци ма, што ће олак ша ти про -

на ла же ње иде ал ног по ло жа -
ја за упра вља чем. У од но су
на прет ход ну ге не ра ци ју,
ка бин ски про стор је ве ћи,
али не и до во љан за ком -
фор но сме шта ње пет од ра -
слих осо ба. Во жња је удоб на
и по ред твр ђег оги бље ња, а
овим ау то мо би лом се упра -
вља ди рект но и ла ко.

Па ле та мо то ра ко ји су
угра ђи ва ни у А3 у овом раз -
до бљу је ши ро ка, па та ко куп -
ци има ју из бор од пет бен зи -
на ца и два ди зел-агре га та.
Ба зи чан мо дел од 1.600 ку -
би ка је са сво јих сто „ко ња”
тром, па се у овом ран гу пре -
по ру чу је ку по ви на не што
„жи вах ни јег” 1,6 ФСИ са 115
коњ ских сна га. Они ма ко ји
би же ле ли ау то мо бил са

озбиљ ни јим пер фор ман са -
ма, пре по ру чу је мо дво ли -
тар ски ФСИ агре гат са окру -
гло 150 „ко ња”. Ди зел-мо тор
1,9 ТДИ, иа ко ма ли по тро -
шач, та ко ђе је слаб као ба -
зич ни бен зи нац, та ко да уко -
ли ко баш же ли те А3 ди зел,
не ка то бу де по гон ска је ди -
ни ца од два ли тра са 138
коњ ских сна га.

Основ ни ни вои опре ме не
об у хва та ју „кли му” и му зич ки
уре ђај, та ко да би сле де ћи СЕ
па кет опре ме био до бар из -
бор. Одр жа ва ње „ау ди ја” је
ге не рал но ску по, по го то ву
ако га сер ви си ра те у овла -

шће ним цен три ма, ма да овај
по да так не тре ба да вас пла -
ши јер је мо дел А3 је дан од
по у зда ни јих. Не по сто је „ау -
тен тич ни” ква ро ви код „трој -
ке”, ма да су се спо ра дич но
ја вља ли про бле ми с бри са -
чи ма и дру гом елек тро ни -
ком. Па жњу ипак обра ти те
на ди зе ле про из ве де не 2004,
јер је је дан број во зи ла опо -
зван на ван ред ни сер вис ка -
ко би им се за ме ни ле пум пе
за го ри во, ко је су пу шта ле.

- - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - - - - - - -  САВЕТИ - - - - - - - 

БА КА ИН СТРУК ТОР КА

- - - - - ПОЛОВЊАК - - - - 

Страну припремио

Немања 
Урошевић

Ла жне слу жбе на 
пу те ви ма у Ср би ји

Из бег ни те пре ва ру

Ла жан но вац, зла то, про из во -
ди… За што он да не би по сто -
ја ле и ла жне шлеп-слу жбе?
Зву чи по ма ло не ве ро ват но,
али овај вид „пред у зет ни -
штва” за и ста по сто ји у Ср би ји
и ре ги о ну, а се зо на нај бо љег
„по сло ва ња” је ле то – вре ме
го ди шњих од мо ра. 

За о би ла зи те Ко ри дор 10
По ро ди ца је кре ну ла на од -
мор, а до бро рас по ло же ње јој
је по ква рио квар на во зи лу. Да
ствар бу де још го ра, ту се за те -
кла „шлеп-слу жба” ко ја је по -
ну ди ла услу гу шле па ња до
обли жњег сер ви са. Љу ди у
ова квим си ту а ци ја ма нај че -
шће не раз ми шља ју, већ же ле
што пре да ре ше про блем и
на ста ве пу то ва ње. Тек ка да
уто ва ре ау то мо бил на ка ми он
за пре воз во зи ла ко ји их од во -
зи у сер вис, схва та ју да не што
ни је у ре ду. Це на услу ге пре -
во за је знат но ви ша, а ау то мо -
бил се на ла зи у сер ви су ко ји је
„сум њив”. Мај стор им ис по -
ста вља астро ном ски ра чун, јер
је квар био „ве ли ки” и мо рао
је да за ме ни мно го де ло ва.

Тек та да во зач схва та да је
пре ва рен! Ова по ја ва је че ста,
јер ла жне шлеп-слу жбе по -
сто је већ не ко ли ко го ди на, а с

вре ме ном је ово по стао акут -
ни про блем на на шим пу те ви -
ма. У при лог то ме го во ри чи -
ње ни ца да је Ау то-мо то са вез
Не мач ке (АЦАД) сво јим чла -
но ви ма са ве то вао да из бе га ва -
ју Ко ри дор 10 баш због ове
по ја ве. Ме ђу тим, рад не ле гал -
них шлеп-слу жби ни је за бе -
ле жен само код нас. Пре ма
на во ди ма АЦАД-а, у Хр ват -
ској и Ита ли ји по сто је пре ва -
ран ти ко ји има ју ло го тог са -
ве за и пред ста вља ју се као
њи хо ви са рад ни ци, те на тај
на чин ве о ма ла ко из вла че но -

да из бег не те по тен ци јал не не -
при ли ке је сте да по ста не те
члан Са ве за.

Го ди шњом упла том чла на -
ри не до би ја те си гур ну услу гу,
а за ви сно од па ке та чла на ри -
не ко ји ода бе ре те, ово удру -
же ње ће вам ре фун ди ра ти и
тро шко ве сме шта ја у хо те лу
док се ау то мо бил не по пра ви
или пут не тро шко ве ако не
мо же те да на ста ви те пу то ва -
ње. Ове услу ге ну де и овла -
шће ни про дав ци во зи ла у Ср -
би ји, па је са вет да по зо ве те
или по се ти те овла шће ног
про дав ца мар ке во зи ла ко је
по се ду је те и рас пи та те се о
овим по год но сти ма.

Ау то-мо то са вез Ср би је је у
са рад њи с над ле жним др жав -
ним ор га ни ма већ за по чео ак -
ци ју укла ња ња не ле гал них
шлеп-слу жби, а ре зул та ти ће
би ти ви дљи ви у на ред ном пе -
ри о ду. Пре по ла ска на пут про -
ве ри те ис прав ност во зи ла, по -
не си те ре зер вне ко ли чи не флу -
и да за мо тор и ис пла ни рај те
пут. Ако вам се и де си квар, по -
сту пи те по ин струк ци ја ма из
овог тек ста и не ће те има ти до -
дат них про бле ма. „Пан че вац”
вам же ли сре ћан пут.

ЖЕ ЛИ ТЕ ШЛЕ ПА ЊЕ? НЕ, ХВА ЛА!

вац. Стран ци ма ко ји про ла зе
кроз на шу зе мљу на пу ту ка
ту ри стич ким де сти на ци ја ма
од ско ра се и у Ср би ји ну ди по -
моћ АЦАД-ових „парт не ра”,
што тре ба да бу де пр ви знак
да је у пи та њу пре ва ра, јер је
на те ри то ри ји на ше зе мље је -
ди ни овла шће ни са рад ник те
ор га ни за ци је Ау то-мо то са вез
Ср би је.

Шта ура ди ти?
Да би сте из бе гли дру ге не при -
јат но сти, по ред оне ко ја вас је
већ за де си ла, нај бо ље је по зва -
ти АМСС на број те ле фо на
1987, об ја сни ти у че му је про -
блем и са че ка ти упут ства. У
слу ча ју да Са вез ша ље шлеп-
-во зи ло, ре ћи ће вам број ка -
ми о на и по дат ке о во за чу ка ко
би се из бе гле све не до у ми це.

Оно што тре ба ис та ћи, је сте
да су по је ди на во зи ла не ле гал -
них шле по ва опре мље на уре -
ђа ји ма за оме та ње сиг на ла мо -
бил ног те ле фо на. Сто га, уко -
ли ко је не ка од сум њи вих слу -
жби већ до шла до вас, за кљу -
чај те ау то мо бил и од мак ни те
се од ње га не ко ли ко де се ти на
ме та ра ка ко би сте нео ме та но
те ле фо ни ра ли. Нај бо љи на чин

АУТОМОБИЛИЗАМ
Петак, 5. август 2016.
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ЈУГО 45, 1990. годи-
ште, плин, регистро-
ван годину дана, екс-
тра стање. 065/987-
27-24. (СМС)

ФОРД фијеста 2001,
регистрован до краја
априла 2017, 1.300
евра. 060/600-28-12.
(224791)

ФОРД фокус кара-
ван 1.8 ТДЦИ, 85 кв,
без улагања.
064/580-45-18,
063/387-826. (22487)

РОВЕР 414, si, 1997.
годиште, 1.4, бензин,
103 кс, 700 евра, до-
говор. 064/888-42-
44. (224914)

ГОЛФ 1.9 ТДИ, 2005.
годиште, регистро-
ван, урађен сервис,
аутоматска клима,
темпомат. Власник.
063/837-71-99.
(224937)

ПРОДАЈЕМ рено
клио 1998. годиште,
дизел, тек регистро-
ван. 062/165-88-66.
(225039)

ОПЕЛ кадет лимузи-
на, регистрован и по-
лин. 063/114-98-01,
064/866-20-70.
(225054)

ГОЛФ 2 дизел, голф
3 бензин, делови и
уградња. 061/159-74-
73. (225068)

ПУНТО 1.2, 2002, 3
В, металик, плав, од-
личан, бензинац.
064/142-55-93.
(225081)

СЕАТ ароса 2000. го-
диште, жена власник,
добар, регистрован.
063/871-74-61.
(225082)

ПРИКОЛИЦА, нере-
гистрован, 100, тоос
тори, 300 евра од-
лични. 064/179-28-
61. (225803)

ФИЈАТ стило 1.9 ЈТД,
аустријанац, 2002, 5
В, црн, одличан, по-
вољно. 063/430-452.
(225169)

ГОЛФ 5, 2006. годи-
ште, 1.9 ТДИ, 5 В, 5
брзина, регистрован,
власник. 064/088-09-
08. (225150)

СКАЛА 55, 1996, ис-
текла регистрација,
може и у деловима.
064/130-36-02.
(225160)

СТИЛО 1.6, 16 В,
2002, петора врата,
клима, плин, реги-
строван. 064/130-36-
02. (225160)

КОРСА 1.2, 2002, пе-
тора врата, у првој
боји, 90.000 км, вла-
сник. 064/130-36-02.
(225160)

БРАВА, 1.6, 16 В,
1998, све од опреме,
у првој боји, атести-
ран плин. 
064/130-36-02.
(225160)

ПРОДАЈЕМ голф 3,
1997. годиште, пре-
шао 82.000, тамно
плав. 061/254-17-08.
(225139)

АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила серви-
сирамо, пунимо га-
сом дигиталном ма-
шином, пуњење
2.500 динара. „Фри-
готехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(225118)

ЛАДА 112, 1.5 li, га-
ражиран, 2003. годи-
ште, први власник.
062/847-13-62.
(225102)

НИСАН примера, ка-
раван 1600, одличан
мотор,повољно.
065/333-55-25.
(225200)

ЛАДА 110 1.5 , 2003,
500 евра. 
063256-191.
(225213)

КУПУЈЕМО све врсте
возила, хаварисаних,
неисправних и стра-
на возила. Долазим
по позиву, од 100 до
1.500 евра. 069/203-
00-44, 013/403-736.
(224310)

НАЈПОВОЉНИЈИ
стални откуп свих
врста возила, комби-
ја, камиона и аута,
од 80  до 3.000 евра.
068/423-95-60,
064/552-31-19.
(224310)

ОТКУП свих врста
возила, катализато-
ра, акумулатора,
продаја половних де-
лова. 066/409-991,
063/782-82-69.
(224310)

КУПУЈЕМ возила
свих врста до 1.500
евра, стање небитно.
063/165-83-75.
(224644)

КУПУЈЕМ аутомоби-
ле у било ком стању,
90 до 800 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(224880)

КУПУЈЕМ аутомоби-
ле у било ком стању,
од80 до 1.500 евра.
062/193-36-0’5.
(225166)

ТРАКТОР универзал,
тањирача леминд,
једнобраздни и дво-
браздни плуг, ци-
клон, приколица три
тоне, као нова.
063/880-00-63.
(224845)

ПРОДАЈЕМ мотокул-
тиватор мута горење
рекс, са плугом и
фрезом. 063/865-80-
06. (225075)

ИЗДАЈЕМ гаражу са
каналом на Тесли,
25 м2, преко пута
Фабрике сијалица,
40 евра. Тел.
063/305-729.
(224775) 

ПРОДАЈА ТВ LG,
екран 50 инча, у су-
пер добром стању.
063/743-29-54.
(224908)

ВЕШ-МАШИНА,
фрижидер и половни
делови од веш-маши-
на. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(224696)

ТВ 54, 60, 80 екрани,
шпорет, фрижидер,
машина за судове,
веш-машина, бицикл
КТМ. 061/631-99-26.
(2252299

ДОМАЋЕ свеже мле-
ко кравље и козје.
Бесплатна достава.
066/174-241 . (СМС)

ПРОДАЈЕМ козе, ја-
риће, козје млеко и
сир.Тел. 013/632-
581, 065/828-0 4-17
(СМС)

ПРОДАЈЕМ два кре-
вета самца са кути-
јом за постељину. Те-
лефон 063/878-56-
83. (СМС)

ШАПУРИНЕ и праси-
ће продајем. Пели-
стерска 24, 372-768,
064/172-44-10.
(223834)

ПРОДАЈЕМ старији
намештај и белу тех-
нику, повољно. 343-
370. 224827)

ФРИЖИДЕР, веш-ма-
шина, ТВ на продају,
повољно. Тел.
065/586-01-41.
(224883)

ПРОДАЈЕМ краву
стеону, продајем
приколицу три тоне.
629-169. (224857)

АГРЕГАТ хонда ,
плинске боце, црева
за заливање.
062/600-365.
(224846)

ПРОДАЈЕМ мађар-
ског пулиа и пла-
стична бурад за ко-
мину. 063/355-932.
(224870)

ПРОДАЈЕМ породич-
ну гробницу на ста-
ром православном
гробљу, близу капе-
ле. 062/860-80-87.
(224874)

ПРОДАЈЕМ покућ-
ство, шпорете, лусте-
ре, тепихе, телевизо-
ре,чаше и сер висе.
063/716-48-68. 

НОВ агрегат ломбар-
дини дизел, снаге 10
киловата. 063/743-
29-54. (224908)

ПРОДАЈЕМ бибер
цреп, замена црепа,
реновирање крова
повољно, превоз
шљунка, песка и
остало. 
063/711-77-54
(224877)

ПРОДАЈЕМ дечју со-
бу за девојчице.
0672/807-78-18.
(2248959

ВИБРО жабе, скака-
вац, вакер дизел, 
нова и половна.
063/743-29-54.
(224908)

ЋЕВАБЏИНИЦИ
„Код ваше тетке”, 
В. Радомира
Путника 2-а, 
потребан радник за
роштиљем. Доћи
лично пре подне.
(224896)

НА ПРОДАЈУ кру-
њач, мало радио.
063/831-48-74. (225)

ПРОДАЈЕМ стари
писаћи сто, кру-
њач/прекрупач, пет
собних врата.
064/139-04-48.
(224915)

ПРОДАЈЕМ гаражна
клизна врата, 6 м х
2.10. 069/213-97-37.
(224925)

ПРОДАЈЕМ штендер
за четири бицикла.
064/125-22-20.
(224923)

ПРОДАЈЕМ двосед и
фотељу на развлаче-
ње. 069/111-40-14.
(224958)

ХИТНО продајем ре-
гал – цео 5.000 дина-
ра, и кауч. 064/425-
25-96. (224965)

ПРОДАЈЕМ фотеље,
бео брачни кревет,
старински креденац,
струњаче, трпезариј-
ски сто. 013/232-21-
30, 063/162-50-00.
(224976)

РАСПРОДАЈА наме-
штаја и беле технике
због селидбе. Све
ствари су купљене
пре две године. Мало
коришћене, као но-
ве. 060/369-42-31.
(224973)

ПРОДАЈЕМ пчелиња
друштва у ЛР кошни-
цама. 063/787-13-33.
(224964)

ПРОДАЈЕМ комплет
штапове за пецање
са свим прибором,
као ново и крека ве-
со. 062/165-88-66.
(225034)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

МАШИНЕ

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА
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ПРОДАЈЕМ полован
шпорет смедеревац
9, леви, добро очу-
ван. 064/205-00-61.
(224979)

ПРОДАЈЕМ очуван
двосед јефтино.
062/873-62-98.
(2214980)

ХИТНО продајем
столарски циркулар
са четири операције.
062/415-359.
(224984)

БРАКО камп-прико-
лица од чврстог ма-
теријала са тендом.
062/817-42-67.
(224985)

ПРОДАЈЕМ брачни
кревет из два дела.
063/700-70-77.
(225001)

ЕКСТРА повољно
продајем велики и
мали формат цигле.
063/887-09-04,
062/856-50-17.

(22502)

ТОПЛОТНЕ пумпе од
2150 евра (70 – 350
м2), најекономичније
грејање, гаранција.
062/118-26-81.
(225020)

ПРОДАЈЕМ мотокул-
тиватор, потапајућу
пумпу, косилице,
тренажер, мотоцикл,
ормане. Тел.
064/462-43-74.
(225026)

ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гар-
нитуру, регале, мост
+ регал, гарнитуру
мојца, сто + 4 столи-
це, спаваћа соба
комплет, комплет ку-
хиња, дечја колица,
ел. шпорет, ТА пећи,
пећ на дрва, машину
за веш, суђе, тепихе,
половне ауто гуме,
бицикле разне.
063/107-78-66.
(224498)

КИРБИ, нов трпеза-
ријски сто, столице,
фриз три фиоке, те-
расни сто, столице,
фотеља. 064/955-51-
85. (225040)

РАСПРОДАЈА новог
намештаја: столице
од 1.000, столови од
3.000, кревети од
9.000, судопера
3.500. Кухињске клу-
пе од 7.000. 060/600-
14-52. (225191)

ШЉИВА, крушка,
бресква, за ракију,
на продају. Тел.
063/898-53-08.
(225175)

НА ПРОДАЈУ капути,
одела – 15 евра; клу-
пе и столови за сла-
вља, расвета, пулт и
рекламе за радње.
066/335-859.
(225181)

ПЕЛЕТ, преостале
количине продајем,
буква, квалитетно.
063/322-847.
(225017)

ПРАСИЋИ, свиње,
балирана детелина,
150 – 250 динара.
Мића, 064/303-28-
68. (2251939

ПРОДАЈЕМ коцку,
М. Горог 28.
013/420-761. (22515)

ТА пећ 3 кв, 80 евра,
ел. Шпорет, кухињ-
ски делови. Тел.
064/894-12-03.
(225157)

ПРОДАЈЕМ старин-
ски ормар, два кауча
и две ТА пећи.
064/130-36-02. (220)

ПРОДАЈЕМ прозор
са ролетном, 20
евра, две кварцне пе-
ћи по 1.000 динара,
радни сто – 1.000 ди-
нара. 064/348-01-41.
(225165)

ПРОДАЈЕМ компле-
тан горионик за пе-
лет са дисплејом.
062/348-137.
(225105)

КОМБИНОВАНИ
фрижидер, замрзи-
вач 240 л, веш-маши-
на, фрижидер 265 л,
ТА 2,2 кв, судопера с
радним висећим,
угоана гарнитура,
кауч, трпезаријски
сто са столицама.
063/861-82-66.
(225100)

ЦЕДИМО парадајз,
Немањина 8 код Зе-
лене пијаце.
064/517-52-91.
(225215)

ПОВОЉНО, трпеза-
ријски сто и шест
столица. 013/251-32-
14. (225225)

ПРОДАЈЕМ стан,
власник, Савска
14/27, 57 м2, 28.000,
договор. 060/321-53-
60. (225218)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ
цер 3 кв, 100 евра, с
постољем. 064/180-
93-03. (225146)

ПРОДАЈЕМ прасад,
припуштам нерасте,
природна оплодња
пиетрен, јоркшир,
ландрас. Позовите
063/311-277.
(2251319

БРИКЕТ, високока-
лоричан еколошки
огрев од храста и бу-
кве с превозом, пре-
остало количине.
061/296-91-67. (и

КУПУЈЕМ гвожђе, ба-
кар, месинг, старе
славине, веш-маши-
не, фрижидере, аку-
мулаторе, каблове и
остали метални от-
пад. 060/521-93-40,
060/521-93-40. (224)

КУПУЈЕМ значке, ор-
дење, сатове, новац,
пенкала, медаље.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77. 

КУПУЈЕМ полован
намештај, ТА пећи и
остало, покућство.
063/898-00-82.
(224990)

КУЋА на продају,
вреди погледати.
069/697-507. 

ПРОДАЈЕ се кућа,
Србијанска 55, Пан-
чево. 064/651-16-22.
(222307)

ПРОДАЈЕМ кућу,
232-08-04, 064/414-
24-71. (223605)

ПРОДАЈЕМ нову ку-
ћу у Јабуци, 300 м2,
6.5 ари, геотермичко
грејање, клима.
063/378-357.
(223545)

ПРОДАЈЕМ 53 ара
градског грађевин-
ског земљишта на
Караули, улица Ри-
барска. 060/555-69-
35. (223994)

КУЋА са 10 ари пла-
ца, помоћним објек-
тима, Горњи град.
064/133-32-02.
(224022)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Качареву, нову, 170
м2, одмах усељиво,
све чисто. 013/601-
472, двадесет минута
до Панчева. (224073)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Опову. 063/169-25-
68, 069/631-
788.(224408)

ПРОДАЈЕМ седам
ланаца земље.
060/153-25-15. (224)

ЈАБУЧКИ пут, ме-
њам/продајем кућу и
помоћне објекте, 240
м2, легализовано.
Тел. 064/060-64-20.
(224817)

НОВА МИСА, четво-
рособан стан, без
улагања, новоград-
ња, продајем или ме-
њам за кућу. Хитно,
повољно. (224812)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Кудељарском, на 9
ари плаца, усељиву.
064/040-82-72.
(224811)

МАРГИТА, солидна
кућа 110 м2, на 5 ари
плаца, договор.
063/720-55-66.
(224891)

МОШЕ ПИЈАДЕ, 4.5
ара плаца и старија
кућа. 063/720-55-66.
(224891)

ПРОДАЈЕМ спратну
кућу, 10 х 10 м, са
пословним објектом,
ауто-перионица од
120 м2, на Новосе-
љанском путу. Хитно.
064/12065-33.
(224879)

ПРОДАЈЕМ кућу 80
м2, Панчево, шири
центар, хитно, могућ
договор. 064/902-28-
80. (2248849

НА ПРОДАЈУ кућа,
Старчево, центар.
063/831-48-74. 

ГРАЂЕВИНСКИ пла-
цеви, 2,7 и 4-.3 ара,
Доњи град, угао Тозе
Марковића и Боре
Шипоша код Црне
мачке и Стоматоло-
шког факултета. По-
годно за куће или по-
словне објекте. На
мањем плацу уцртан
објекат, власник 1/1.
063/880-00-63.
(224845)

ПЛАЦ, Сефкерин, 15
ари, 3.500 евра, до-
говор, 20 метара
фронт, улица ЈНА.
063/878-40-52.
(224842)

ПРОДАЈЕМ кућу
Горњи град, Марги-
та, 35.000 евра.
060/728-46-02.
(224868)

ПРОДАЈЕМ плац под
воћем, Улица Пели-
стерска, Панчево,
14,37 м2, грађевин-
ска зона. 063/491-
250. (224865)

ВЕЛИКИ избор кућа,
све локације. (396),
„Гоца”, 899-77-00.
(225096)

ЦЕНТАР, 100 кв, 3.7
ари, 38.500, 70 м, 5
ари, 45.000. (396),
„Гоца”, 899-77-00.
(225096)

СТРЕЛИШТЕ, кућа
55 м2, 4 ара, усељи-
ва, сређена, 36.000.
(396), „Гоца”, 899-
77-00. (225096)

НОВОСЕЉАНСКИ
пут, 70 м, 22 ара,
27.000; 120 м2, 8.5
ари, 38.000. (396),
„Гоца”, 899-77-00.
(225096)

БАВАНИШТАНСКИ
пут, 50 м2, 10 ари,
28.000. (396), „Гоца”,
899-77-00. (225096)

ПРОДАЈЕМ део куће
у центру града, по-
вољно, вреди погле-
дати. 063/756-06-04.
(225088)

ПРОДАЈЕМ кућу,
шири центар, повољ-
но. 062/196-53-04.
(225091)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Банатском Брестовцу
за 18.000 евра. Тел.,
013/626-691,
065/628-48-33.
(225087)

КУЋА, Доситејева 8-
а, укњижено, 2 ара.,
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025. (22505)

ПРОДАЈЕМ кућу у
центру града.
063/272-594. (2250)

УЖИ центар, 70 м2, 3
ара, 80.000. „Трем”
01, 332-031,
063/836-23-83.
(225066)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу, Долово, близу
центра, 16.5 ари.
061/134-37-08.
(225065)

ПРОДАЈЕМ плац с
викендицом.
063/865-80-06.
(225075)

ПРОДАЈЕМ четири
ланца земље, преки
пут. Тел. 060/031-52-
62. (225076)

НА ПРОДАЈУ земља,
1 хектар, 14 ари, 93
м2. Старчево.
064/210-68-87.
(225077)

БАЊА ВРУЈЦИ, кућа
60 м2, 6 ари, укњи-
жено, продајем/ме-
њам. 064/955-51-85.
(225040)

НА ПРОДАЈУ викен-
дица на Новосељан-
ском путу, 15 ари.
063/336-461.
(225043)

КУЋА 150 м2, 4 ара,
23.000 евра, Коза-
рачка. 061/664-39-
26. (225045)

КУЋА 70 м2, 3 ара,
17.000 евра. Коза-
рачка. 061/664-39-
26. (225045)

ОДЛИЧНЕ куће, Ка-
чарево, Опово, Дебе-
љача (15.000 –
25.000). (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(225051)

ТЕСЛА, типска, 95
м2, 3.5 ара, за сређи-
вање, 36.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-
901. (225051)

ГОРИ ГРАД, уредна,
усељива 88 м2, 2 ара,
27.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (225048)

ПОЧЕТАК Војловице,
одична, 115 м2, 7.5
ара, 36.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (225048)

КУЋА, насеље Мали
рај, 90 м2, 10 ари,
продајем/мењам.
064/955-51-85.
(225040)

НОВА МИСА, 112 м2,
1 ар, 25 м2, 55.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (224)

ЦЕНТАР, кућа 163
м2, 4.5ара, 73.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(224987)

ПРОДАЈЕМ два лан-
ца земље у Качареву.
Тел. 601-281.
(225158)

ПЛАЦ, Баваништан-
ски пут,до пута, 7
ари, ограђен, 1.800
евра/ар. (470), „Ди-
ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(225007)

ТЕСЛА, кућа у мир-
ном крају, 80 + 40
м2, канализација, ас-
фалт, одмах усељи-
ва, замена за двосо-
бан, доплата. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(225007)

ПРОДАЈЕМ кућу, Трг
мученика 18.Тел.
064/167-04-77.
(225029)

ГРАЂЕВИНСКИ плац,
10 ари, Стрелиште,
Јоакима Вујића, вла-
сник, 1/1. 063/880-
00-63. (224957)

ПРОДАЈЕ се кућа у
центру, 6 ари плац,
могућа градња
П+3+ПК. 064/239-
54-03. (224958)

КАЧАРЕВО, кућа 150
м2 на 4 ара, спрат,
усељива. Може заме-
на за стан у Панчеву,
27.000 евра.
064/271-74-
67.(224947)

ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу у
Војловици, легализо-
вано. 013/232-21-30,
063/162-50-00.
(224976)

ПРОДАЈЕМ њиву у
селу Војловица, 44
ара, дозвољена град-
ња. Тел. 064/256-35-
40. (224907)

ЈАБУЧКИ пут, кућа
на 5 ари. 
069/213-97-37.
(224925)

ПРОДАЈЕМ 14 ари
грађевинског земљи-
шта на Старој Миси.
063/771-18-49.
(225163)

ТЕСЛА, нова кућа
110 м2, мирна улица.
063/783-39-97.
(225153)

НОВА КУЋА, Војло-
вица 180 м2, одмах
усељива, 52.000
евра. Тел. 061/604-
99-93. (225147)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
квалитетну кућу на
новој Миси, 160 м2,
цена повољна.
060/821-15-87.
(225132)

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА
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ПРОДАЈЕМ три хек-
тара, мали Надо, је-
дан хектар српско
поље, пола ланца
стари црепајски пут,
после 16 сати.
064/578-78-73.
(225109)

ВОЈЛОВИЦА, 119 м2

на 11 ари, 26.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(225110)

КУДЕЉАРСКИ на-
сип, кућа 40 м2, на
29,3 ара, 30.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(225110)

КАРАУЛА, 43 м2, на
50 ари, 214.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(225110)

ДОЊИ град, кућа
сређена, са два ста-
на, ЕГ, плац 7 ари.
061/224-47-97.
(224499)

КУЋА, центар, 84 м2.
063/389-972. (22517)

ПЛАЦ 50 ари, цен-
тар, идеално за пред-
узетнике. 063/389-
962. (225170)

КУЋА, 120 м2, на 5
ари, Преспанска 15.
Власник, легализова-
но. 063/731-10-00.
(225191)

КУЋА, Тесла, легали-
зована на екстра ло-
кацији за бизнис и
становање. 063/329-
464. (225220)

ПРОДАЈЕМ двори-
шну кућу у Панчеву,
Владимира Жестића
11. 062/423-933,
19.000 евра. (25196)

ПРОДАЈЕМ спратну
кућу, 200 м2, Макси-
ма Горког, 3.8 ара.
063/301-
360.(224618)

ТЕСЛА, трособан, IV,
ЦГ, 80 м2, терасе,
сређен. Тел. 331-079,
063/770-45-55.
(223339)

ЦЕНТАР, продаја
станова 59-120 м2,
укњижено, етажира-
но, 600-850
евра/квадрат са
ПДВ-ом. 063/323-
584. (223414)

СТАН, 45 м2, IV
спрат, Котеж 2, Ки-
киндска. 063/272-
152. (223900)

МИСА, 40 м2, 55 м2,
15.000 евра.
063/377-835. (22377)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, може и са ства-
рима, VII спрат, без
посредника. Тел.
064/069-14-11.
(223942)

ПРОДАЈЕМ стан, Те-
сла, дуплекс, 81 м2, II
спрат, Илариона Ру-
варца 4, Панчево.
063/334-430.
(2245167)

ТРОСОБАН стан, Ко-
теж 2, продајем/ме-
њам за стан, кућу
или две стамбене је-
динице. 063/771-15-
68. (224478)

ДВОРИШНИ стан,
Стрелиште, 50 м2 +
подрум испод 60 м2,
повољно. 064/410-
19-52. (224406)

НОВА МИСА, 52 м2,
код школе, други
спрат. Тел. 062/310-
822. (2248869

МАЊИ једноипосо-
бан, центар, Стрели-
ште, 37 м2, 17.000
евра, власник.
063/892-12-09
(224843)

ВЕЛИКИ избор ста-
нова, све локације.
(394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(225096)

ПЕНЗИОНЕРИ, до-
животно издржава-
ње, куповина стана
са Вашим плодоу-
житком, смештај у
геронтолошком цен-
тру, пуна правна си-
гурност. Консалтинг
тим „Елпис”.
Инфомaције,
061/324-40-85, од 1.
VI II до 20. VI II vi ber.
060/532-05-92.
(224651)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан у строгом цен-
тру, ТА, III спрат.
064/832-46-38.
(224826)

ПРОДАЈЕМ или из-
дајем двособан стан,
у центру, реновиран,
у лепој чистој згради,
III спрат, два лифта,
грејање, тераса. Тел.
063/895-70-25.
(224899)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
гарсоњеру на Тесли,
V, ТА, повољно. Тел.
063/867-58-19.
(224902)

СТАН, 38 м2, нова
Миса, укњижен,
15.000 евра.
063/728-36-78.
(224864)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Котеж 1, може
замена за мањи, вла-
сник. 
061/164-53-41.
(224851)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
стан, Котеж 1, 58 м2,
за два мања. Вла-
сник. 065/820-73-83.
(224851)

ДВОРИШНИ једно-
собан стан са греја-
њем и баштом, про-
дајем. 062/885-43-
20. (224938)

ПРОДАЈЕМ трособан
комфоран стан са
нуспросторијама, Те-
сла. 060/488-21-15.
(224935)

КОТЕЖ 1, 61 м2, дво-
собан, комфоран,
леп двостран, 35.500.
(394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(225096)

ЦЕНТАР, улични део
куће, 56 м2, хитно,
17.500. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(225096)

ЦЕНТАР, 45 м2, дво-
собан, 22.000; 60 м2,
39.000; 64 м2, двои-
пособан стан,
42.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(225096)

ТЕСЛА, 45 м2, двосо-
бан, 22.000, 70 м2,
трособан, 38.500.
(394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(225096)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2,
двособан, 22.000 
38 м2, једнособан,
23.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(225096)

КОТЕЖ 1, 57 м2, дво-
собан, 27.000; 71 м2,
трособан, 38.000.
(394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(225096)

ПРОДАЈЕМ стан, 53
м2, на седмом спра-
ту, Стрелиште,
22.000 евра.
063/868-02-06.
(225032)

СТРОГИ центар, од-
личан двоипособан,
63 м2, V, 43.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(225048)

ХИТНО, Стрелиште,
леп двособан, 62 м2,
ВП, 29.000. (398),
„Кров”, 
060/683-10-64.
(225048)

СТРОГИ центар, 56
м2, двособан, I, ЕГ,
тераса, 33.000. (49),
„Мустанг, 062/226-
901. (225051)

ГОРЊИ град, Кутко,
57 м2, I, прелеп
35.000. (49), „Му-
станг, 062/226-901.
(225051)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 53м2, III, тераса,
ТА, беспрекоран,
23.000. (49), „Му-
станг, 062/226-901.
(225051)

ДВОИПОСОБАН, без
улагања, неусељив,
договор, пензионер-
ка, опширније на тел.
063/138-10-06.
(224954)

ТЕСЛА, новоградња,
790 евра/м2, 62 м2,
68 м2. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-
50. (224987)

ТЕСЛА, двособан, 47
м2, III, ТА, 24.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(224987)

СТРЕЛИШТЕ, тросо-
бан, 74 м2, ЦГ, IV,
34.000. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-
50. (224987)

ТЕСЛА, једнособан,
29 м2, ЦГ, 18.500.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(224987)

СОДАРА, једноипо-
собан, 45 м2, V.
27.000. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-
50. (224987)

НОВА МИСА, једно-
ипособан, 47 м2, I,
21.000. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-
50. (224987)

БАВАНИШТАНСКИ
пут 83 м2, трособан,
башта, двориште,
16.500. (324), „Ме-
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(224989)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан у центру без по-
средника. Тел.
064/290-46-55.
(225004)

ДВОИПОСОБАН, Ко-
теж 72 м2, II спрат,
одличан, одмах усе-
љив, два ве-цеа.
(470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71.
(225007)

ЦЕНТАР, двособан, I,
спрат, 52 м2, две те-
расе, идеално за кан-
целарију. (470), „Ди-
ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(225007)

ЦЕНТАР, двособан,
ТА, III спрат, одмах
усељив, 28.000, дого-
вор. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-
71. (225007)

КОТЕЖ 1, кружни
ток, продајем гарсо-
њеру, може замена.
065/251-03-55. (225)

ЈЕДНОСОБАН, Доњи
град, реновиран,
ПВЦ, клима, I спрат,
22.000 евра, замена.
(470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71.
(225007)

ПРОДАЈЕМ гарсоње-
ру, Котеж 1, 25 м2,
ЦГ, 15.000 евра.
069/127-59-43.
(225013)

ДВОСОБНИ, 57 м2,
Тесла 30.000; Котеж,
30.000. (324), „Ме-
диа, 315-703,
064/223-99-20.
(224989)

ДВОИПОСОБАН, 71
м2, Котеж, 43.000;
Тесла, 37.000. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(225007)

ЈЕДНОСОБНИ, 36 м2,
Стрелиште, 21.500;
Миса 21.000. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(225007)

ВОЈЛОВИЦА, двори-
шни стан, 61 м2, дво-
риште, гаража, ба-
шта, укњижен.
064/938-41-99.
(225058)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, завршна фаза
изградње и плацеве.
013/341-789.
(225059)

СТАН, Тесла, II
спрат, двособан, 45
м2, без грејања,
28.500 евра.
063/341-821.
(225136)

ТЕСЛА, 58 м2, ЦГ, I,
35.000. (1734),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83.
(225066)

СОДАРА, двоипосо-
бан, 67 м2, ЦГ, VI,
усељив + гаража.
(1734), „Трем” 01,
332-031, 063/836-23-
83. (225066)

ТЕСЛА, 64 м2. ЦГ, VI,
лифт, 25.000. (1734),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83.
(225066)

СТРЕЛИШТЕ, 57 м2,
ЦГ, III,
30.000.(1734),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83.
(225066)

КОТЕЖ 2, 58 м2, ЦГ,
I, сређен, 30.000; 54
м2, ТА, IV, сређен,
27.000. (1734),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83.
(225066)

ВЕЛИКИ избор дво-
ришних станова нуди
(1734), „Трем” 01,
332-031, 063/836-23-
83. (225066)

КОТЕЖ 1, комфорн
једнособан, ВП, 37
м2, ЦГ, реновиран,
24.500. (49), „Му-
станг”, 069/226-66-
58. (225051)

СТРЕЛИШТЕ, добар
двособан, 57 м2, VI,
ЦГ, 24.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-
66-58. (225051)

СТРОГИ центар, јед-
ноипособан, 40 м2, I,
ЦГ, одличан, 34.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (225)

САМАЧКИ, ВП, 17
м2, ЦГ, комплет ре-
новиран, 13.500.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (2250

ПРОДАЈЕМ дуплекс
37 + 17 м2 пословног
простора, центар,
35.000. 064/186-50-
87. (225174)

ХИТНО продајем
стан на Тесли, 70 м2,
без посредника. Тел.
064/867-48-48.
(225155)

ПРОДАЈЕМ једносо-
бан, двособан, тро-
собан, стан на Стре-
лишту, ниже спрат-
ности, повољне цене.
(661), „Весна два”,
066/937-00-13.
(225115)

СОДАРА, двособан,
57 м2, тераса, 28.000.
(661), „Весна два”,
066/937-00-13.
(225115)

ПРОДАЈЕМ ексклузи-
ван стан са двори-
штем, 24.000. (661),
„Весна два”,
066/937-00-13.
(225115)

СТАН, продаја, дого-
вор, замена кућа
Војловица, Кудељ-
рац. 064/130-27-34,
062/157-86-27.
(225121)

СТРЕЛИШТЕ,  стан
43 м2, ВП, ЦГ + по-
друм, тераса.
061/224-47-97. (224)

КОТЕЖ 1, двособан,
59, 30.000, једносо-
бан, 40, ЦГ, 25.000.
(338), „Јанковић”.
(225122)

КОТЕЖ 2, гарсоње-
ра, 22 м2, ЦГ, II, сре-
ђена, 18.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(225111)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОНУДА



СТРЕЛИШТЕ, гарсо-
њера, 28, 14.000, Ко-
теж 2, двособан, 56,
30.000; Стрелиште,
двособан, 28.000.
(338), „Јанковић”.
(225122)

СОДАРА, двоипосо-
бан са гаражом,
35.000, договор; дво-
собан, 27.000; тросо-
бан, 39.000.
(396),„Лајф”,
061/662-91-48.
(225126)

СОДАРА, приземље,
двоипособан, 34.000
и двособан 27.000;
Доситејева троипо-
собан, договор.
(396),„Лајф”,
061/662-91-48.
(225126)

ЗЕЛЕНГОРА, леп
двособан, 26.500,
близу центра, двори-
шни, 15.000.
(396),„Лајф”,
061/662-91-48.
(225126)

КОТЕЖ 2, трособан,
45.000; двособан
31.000; центар сре-
ђен двособан,
37.000. (396),„Лајф”,
061/662-91-48.
(225126)

СТРЕЛИШТЕ, 60 м2,
двособан, IV, ЦГ,
сређен, 30.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(225111)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 30.000, гарсоње-
ра 14.500; 7. јула 39
м2, 17.000.
(396),„Лајф”,
061/662-91-48.
(225126)

СТРЕЛИШТЕ, 39 м2,
новија зграда, једно-
собан, III, ЦГ, центар
насеља, 24.000, дого-
вор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-
898. (225111)

КОТЕЖ 1, двособан,
50 м2, III, ЦГ, 26.000.
(336), „Олимп”, 
351-061, 
063/274-951.
(225111)

КОТЕЖ 2, 63 м2, III,
ЦГ, 32.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(225111)

ТЕСЛА, 64 м2, двои-
пособан, комплет
сређен, алу столари-
ја, две терасе, ЕГ, IV,
40.000, договор.
(336), „Олимп”, 
351-061, 
063/494-898.
(225111)

ЦЕНТАР, двоипосо-
бан, 61 м2, 42.000;
двособан, 53 м2, дво-
ришни, 17.500. (097),
„Перфект”, 
064/348-05-68.
(225110)

КОТЕЖ, двоипосо-
бан, 72 м2, 43.000;
трособан, 78 м2,
46.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-
68. (225110)

КОТЕЖ, једнособан,
37 м2, 25.000; гарсо-
њера 25 м2, 15.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(2245110)

ТЕСЛА, једнособан,
27 м2, 16.500; двосо-
бан, 49 м2, 25.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(225110)

СОДАРА, двособан,
56 м2, 26.500; двосо-
бан, 53 м2, 20.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(2261105)

МАРГИТА, једносо-
бан, 35 м2, двориште,
16.500. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-
68. (225110)

МИСА, четворосо-
бан, 92 м2, 46.500;
двоипсообан, 54 м2,
32.500. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-
68. (225110)

СТРЕЛИШТЕ, једно-
собан, 37 м2, 21.000,
двособан, 61 м2,
34.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-
68. (225110)

ЦЕНТАР, једноипо-
собан, 46 кв
м,21.000; трособан
80 м2, 48.000. (097),
„Перфект”, 064/348-
05-68. (225110)

КОТЕЖ , једноипосо-
бан, 39 м2, 19.000;
двособан 61 м2,
27.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-
68. (225110)

КОТЕЖ, једноиосо-
бан, 58 м2, 24.500,
једнособан, 45 м2,
25.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-
68. (225110)

ТЕСЛА, трособан, 69
м2, 39.000; трособан,
60 м2, 30.000. КО-
ТЕЖ, једноиособан,
58 м2, 24.500, једно-
собан, 45 м2, 25.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(225110)

СОДАРА, двособан,
63 м2, 33.000; двои-
пособан 75 м2,
40.000. КОТЕЖ, јед-
ноипособан, 58 м2,
24.500, једнособан,
45 м2, 25.000. (097),
„Перфект”, 
064/348-05-68.
(225110

МАРГИТА, трособан,
64 м2, 40.000; трои-
пособан, 96 м2,
65.000. (097), „Пер-
фект”, 
064/348-05-68.
(225110)

МИСА, једноипосо-
бан, 35 м2,
20.500;трособан, 85
м2, 38.000. (097),
„Перфект”, 064/348-
05-68. (225110)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 53 м2, 23.500,
трособан, 80 м2,
39.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-
68. (225110)

ПРОДАЈЕМ поткро-
вље са свим при-
кључцима, легализа-
ција у току. 065/333-
55-25. (225200)

ХИТНО, продајем
двоипособан.
064/559-28-51.
(225209)

ТЕСЛА,  44 м2, I
спрат, реновиран,
брзо усељив.
062/424-128,
064/423-31-43.
(225214)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, центар, ЦГ, без
посредника, може и
замена за мањи у
Панчеву. 064/502-
82-41. (225206)

СТРЕЛИШТЕ, 62 ,
нова столарија, купа-
тилио, паркет, хра-
стов, сређен.
064/260-05-34.
(225210)

КУПУЈЕМО станове,
куће на свим локаци-
јама. (1734), „Трем
013/332-031,
063/836-23-83.
(225066)

СТУДЕНТКИЊИ, за-
посленој самици из-
дајем собу. ЦГ, ин-
тернет, центар. По-
вољно.069/164-70-
80. (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру.
+38163/313-005.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан на Котежу 1.
062/807-79-27,
069/674-089. (СМС)

ИЗДАЈЕМ једноипо-
собан стан, празан,
на Котежу 2.
063/846-02-35.
(224903)

ИЗДАЈЕМ комфоран
једноипособан наме-
штен дворишни стан
+ гарсоњера. Стре-
лиште. 013/362-406,
064/218-83-45.
(224247)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на дужи
период, депозит оба-
везан и двособан
стан. 063/617-421.
(224426)

ИЗДАЈЕМО комплет
намештену кућу. Тел.
063/841-16-27.
(224479)

ИЗДАЈЕМ двособан
климатизован,  пра-
зан стан. 063/178-99-
48. (223542)

ИЗДАЈЕМ собу, Кра-
љевића Марка бр.
91. Тел. 063/811-73-
75. (224825)

ИЗДАЈЕМ комфоран
једноипособан наме-
штен дворишни стан
+ гарсоњера. Стре-
лиште. 013/362-406,
064/218-83-45.
(224247)

ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан,
Стрелиште. Клима,
паркети, грејање.
013/362-094,
060/144-85-80.
(224898)

ИЗДАЈЕМ ученици
намештену собу,
строги центар, Њего-
шева. 060/027-10-46.
(224881)

СТАН за издавање
на Тесли, у кући. Тел.
063/849-94-07.
(22485)

НАМЕШТЕН двосо-
бан стан, посебан
улаз, спрат, клима,
стара Миса.
060/357-82-21.
(224847)

ИЗДАЈЕМ дворишну
гарсоњеру, wi/fi, ка-
бловска + комплет
намештена, код Бол-
нице. 065/204-11-09.
(224831)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли.
063/805-59-36.
(224934)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан у цен-
тру Панчева. Тел.
063/868-04-27.
(224876(

ИЗДАЈЕМ собу на
Стрелишту са упо-
требом купатила и
кухиње. 060/157-00-
15. (224830)

ИЗДАЈЕМ ненаме-
штен двособан стан
на Стрелишту.
063/805-59-36.
(224934)

ИЗДАЈЕМ мањи стан,
повољно, Стрелиште,
позивати од 18 до 20
сати. 069/017-57-04.
(224916)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, центар,
ТА, 95 евра + депо-
зит. 064/186-50-87. 

ИЗНАЈМЉУЈЕМ на-
мештен стан, одмах
усељив, центар, пар-
кинг, wi/fi, повољно.
065/691-88-23.
(225183)

НА МИСИ издајем
трособан стан.
063/893-27-96.
(225178)

ИЗДАЈЕМ собу уче-
ници, употреба кухи-
ње, интернета, са
грејањем, Содара.
061/167-77-46.
(225148)

ИЗДАЈЕ се стан 30
м2, пословни про-
стор, 30 м2. Цара Ду-
шана 38. 062/886-
56-02, 351-477.
(225149)
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СОБА ученику-ци,
ЦГ, кабловском ТВ,
интернетом, употре-
ба кухиње. 064/152-
59-91, 064/866-24-
98. (225152)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
брачном пару, вој-
ном лицу или супов-
цу. 061/306-79-81.
(225156)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан на
Котежу 2, почетак
Војвођанског булева-
ра. 013/310-740,
064/929-98-49.
(225159)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, 32 м2, 
Браће Јовановић
33-д. 
063/163-19-90
(2251629

ИЗДАЈЕМ намештен
стан 30 м2, ЦГ, у бли-
зини „Авив парка”.
064/224-60-22.
(2249629

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, нова Ми-
са, Тимочка 32. 
371-635, 
064/297-81-68,
064/993-71-74.
(2249729

ИЗДАЈЕМ кућу у Вој-
ловици, од 1. сепем-
бра. 013/232-21-30,
063/162-50-00.
(224976)

ИЗДАЈЕМ стан на Те-
сли, 40 м2, празан,
сређен. 061/254-17-
08. (225134)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Котежу 2.
Тел. 064/866-23-49.
(225138)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, 50 м2, Миса,
пеле, депозит 110
евра. 066/029-556.
(225140)

ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, Ко-
теж 2. 069/770-598.
(225145)

ЂАЦИ, студенти, две
собе, ЦГ, клима, цен-
тар града., Тел.
069/256-19-31.
(225130)

НА дуже, празан
стан, 63 м2, зграда,
ЦГ. Стрелиште.
064/164-77-66.
(225137)

ИЗДАЈЕМ кућу, ета-
жно грејање.
066/80’7-10-40.
(224955)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
у Самачком.
064/351-18-78.
(225103)

ПОВОЉНО издајем
собу, употреба кухи-
ње, купатила, зграда,
на Тесли. 063/820-
91-38. (225106)

ИЗДАЈЕМ новију ку-
ћу 120 м2, са окућни-
цом у центру Старче-
ва. Тел. 353-500.
(225119)

ИЗДАЈЕМ стан, Ко-
теж 1, 50 м2, опре-
мљен. 
065/665-75-10.
(224688)

ВОЈВОЂАНСКИ бу-
левар, једнособан,
празан, 45 м2, 70
евра. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-
68. (225110)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, строги
центар. 
064/280-60-36.
(225127)

ИЗДАЈЕМ намештен
дворишни стан, учен-
ицима, самицама
или супружницима.
013/333-517,
064/160-46-39. 

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру.
064/83-16-20.
(225086)

ИЗДАЈЕ се намеште-
на соба с купатилом
у центру. 063/761-
03-56. (225063)

ПОТРЕБНА стара ку-
ћа или помоћне про-
сторије у закуп, за
магацин, радионицу.
064/476-58-00.
(225078)

ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан.
066/209-400.
(225084)

ИЗДАЈЕМ стан 60 м2,
двособан, кућа Кара-
ђорђева. 063/118-92-
89. (225041)

ИЗДАЈЕМ мањи стан
на Тесли. 062/873-
62-98. (224980)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, Котеж 2, V
спрат, тераса, клима,
лифт. 064/122-19-02.
(224998)

ПОЛУНАМЕШТЕН,
Вељка Влаховића 25,
46 м2, Стрелиште, 80
евра. 062/382-434.
(225008)

ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, 54
м2, насеље, Стрели-
ште, 120 евра.
074/330-88-88, Нада.
(225015)

ИЗДАЈЕМ једноипо-
собан стан, Тесла,
ЦГ, клима, интернет.
063/836-02-77.
(225010)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Стре-
лиште. 065/331-63-
58.  (224946)

ИЗДАЈЕМ комфорно
намештен једносо-
бан стан. 063/498-
981. (224947)

ИЗДАЈЕМ празну
гарсоњеру, ЦГ, ка-
бловска, ТВ. Котеж
1, лепа локација, на
дуже. 013/317-864,
062/152-71-76.
(224949)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у згради, без
грејања. Содара.
013/344-167,
064/950-23-40.
(224919)

ИЗДАЈЕМ једнособан
комплетно намештен
стан у строгом цен-
тру града. ТВ, теле-
фон, интернет, висо-
ко приземље.
064/659-34-68.
(224233)

ИЗДАЈЕМ нов тросо-
бан стан у новоград-
њи, Горњи град.
063/870-64-70.
(225234)

ИЗДАЈЕМ једнособан
ненамештен стан,
Котеж 1. 065/975-00-
20. (225230)

ИЗДАЈЕМ мањи стан
за самце или ученике
у Панчеву. 014/344-
52-97. (225212)

БЕСПЛАТНО, собу,
кухињу, купатило,
издајем станарки у
Иванову. 064/372-
94-71. (225211)

ИЗДАЈЕ се стан,Сав-
ска 10, Содара. Тел.
065/809-45-52.
(2252133)

ХАЛА 200 м2, Јабуч-
ки пут, погодно за
све делатности, изда-
јем. 064/041-84-18.
(224792)

ЛОКАЛ, 55 м2, Кочи-
на, 1-а, код Зелене
пијаце, сређен, усе-
љив, хитно. 069/266-
98-20. (224814)

ИЗДАЈЕМ локал на
ћошку, Светог Саве
1, 25 м2. 065/863-12-
61. (224861)

ПРОДАЈЕМ локал,
центар, 97 м2, дого-
вор. 064/329-48-40. 

ЗА ИЗДАВАЊЕ локал
на Тесли, може ауто-
перионица, магацин,
гаража. Тел.
063/849-94-07.
(224858)

ЦЕНТАР, локал-стан,
90 м2, 45.000. „Гоца”,
063/899-77-00. 

ХАЛА, магацин 500
м2, са канцеларија-
ма, екстра локација.
Повољно. 062/105-
20-12. (224325)

ИЗДАЈЕМ локал, Хај-
дук Вељкова 18, 37
м2, повољно.
064/829-29-02.
(225134)

ИЗДАЈЕМ радионицу
40 м2, канал, посебан
улаз, Карађорђева.
063/118-92-89.
((225041)

ПОТРЕБАН простор
100 – 300 м2, у под-
ручју града, околина
не, купујем. 062/140-
67-16. (224849)

ИЗДАЈЕМ локал на
Миси. 065/337-10-
16. (224997)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ ло-
кал, нова Миса, 70
м2, погодан за више
делатности. 066/372-
745. (224951)

ПОВОЉНО издајем
пословни простор у
строгом центру.
064/267-72-17.
(224893)

ЛОКАЛ 12 м2, строги
центар Београда код
Дома омладине, под-
земни пролаз, 16.000
евра, власник. Тел.
063/217-087.
(224885)

ПОТРЕБАН возач Ц и
Е категорије са иску-
ством, за каду.
069/301-17-00. (СМС)

ПОТРЕБНЕ коноба-
рице са искуством.
062/307-015. (22419)

ПОТРЕБНИ радници
са искуством перио-
ници „Пионир”.
013/258-02-17.
(224526)

ПОТРЕБНИ промоте-
ри – продавци за рад
на терену. 062/825-
27-25. (223322)

РАД у Немачкој, по-
требна жена за чува-
ње старих лица, па-
сош мађарски, хр-
ватски, ЕУ. 062/571-
007. (224727)

ПОТРЕБНА девојка,
жена са познавањем
енглеског и немачког
језика. 063/156-76-
57. (224151)

ПОТРЕБНА радница
за „Maycaf fe”. Доси-
теја Обрадовића 8-к.
Тел. 013/230-10-13.
(224807)

ГРАЂЕВИНСКОМ
предузећу из Панче-
ва потребни радни-
ци. 013/333-311.
(2224813)

ПОРОДИЦИ у Не-
мачкој потребна же-
на за негу старих ли-
ца са познавањем
немачког језика.
062/571-007.
(224747)

ЋЕВАБЏИНИЦИ
„Код ваше тетке”, 
В. Радомира Путника
2-а, потребан радник
за роштиљем. Доћи
лично пре подне.
(224896)

ИНОСТРАНИ пензи-
онер тражи жену за
помоћ у кући у Омо-
љици, стан, храна,
плата по договору.
064/336-72-65.
(225188)

АУТОМЕХАНИЧАР-
СКОЈ радионици по-
требан механичар.
064/128-03-78.
(225164)

ПОТРЕБНА девојка
за рад на бувљаку.
064/003-11-20.
(225098)

ПОТРЕБНА помоћна
радница у штампа-
рији. 
063/341-881.
(224987)

ПОТРЕБНИ радници
у кухињи и послово-
ђа за ресторан „Пи-
лећи дућан” у „Авив
парку”. 
277-230, 
064/259-96-62.
(225104)

ПОТРЕБАН кувар.
Винарија „Ђурић”.
Максима Горког 71.
(225117)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу слати

ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,

ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз текст

огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са Законом о

оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на

надокнаду трошкова.
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ПОТРЕБНА радница
са искуством за рад у
фризерском салону у
Качареву. Хитно, до-
говор. 064/132-36-
45. (225078)

ПОТРЕБНИ радници
са искуством са ау-
топерионицу.
060/707-67-25.
(225085)

ЋЕВАБЏИНИЦИ у
центру града потреб-
не девојке за рад на
роштиљу. 063/834-
88-10. (225030)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Ха-
ло Лесковац” потреб-
не раднице за рад на
роштиљу. 063/897-
55-04. 

ПОТРЕБНА радница
за шивење са иску-
ством, и на штепу.
063/143-65-71.
(22987)

КАФЕУ „Империјал”
потребна девојка за
рад, са искуством.
063/372-221.
(225011)

ПОТРЕБНА девојка
за рад на Зеленој пи-
јаци. 064/294-21-40,
062/424-128. 
(225214)

КУВАР/ица потребан
ресторану. 060/024-
05-73. (225198)

ПОТРЕБАН музичар
који свира један од
инструмената, кла-
ринет, флаута, вио-
лина. 061/412-44-50.
(224950)

ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребни пица-мај-
стор и раднице на
палачинкари. Доћи
лично. (224966)

ПОТРЕБАН радник
за рад у урамљивач-
кој радионици, на
дужи период, без ис-
куства. 060/017-00-
62, 064/210-68-94.
(224967)

ФИЗИЧКИ радник са
Б категоријом потре-
бан дисконту пића.
013/333-679, од 8 до
15 сати. (225210)

ЧАСОВИ енглеског,
немачког и српског,
преводи. Телефон
064/486-05-98. (СМС)

КЕРАМИЧАР, квали-
тетно, ефикасно, по-
вољно.
063/318-780. 

МОЛЕРСКО- гипсар-
ски радови, мајстори
из Ковачице.
060/066-08-60 .
(СМС)

ПОПРАВКЕ славина
купатила, мајстор
поуздан, тражи по-
сао. 065/221-72-24.
(СМС)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
Панчево, машински
сечемо влажне зидо-
ве, гаранција.
060/691-01-13.
(223726)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправке старе,
уградња нове инста-
лације, машинска од-
гушења санитарија.
062/382-394.
(224459)

ЧАСОВИ, основе
електротехнике, про-
фесор са искуством.
062/801-97-58.
(224051)

АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, венеци-
јанери, ролетне,
уграђујем, попра-
вљам гуртне.
064/181-25-00.
(224013)

АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
тракасте завесе, ве-
нецијанери, уграђу-
јем, поправљам.
063/882-25-09.
(224181)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, 
одржавање, воде, 
канализације, 
кабина, славине, бој-
лера, котлића.
063/836-84-76.
(224487)

ЗАМЕНА црепа, по-
правка крова, прода-
ја бибер црепа.
065/535-24-56.
(224361)

ХОБЛОВАЊЕ, фуго-
вање, поправка, ла-
кирање паркета као
и бродских подова.
064/341-79-60,
065/543-21-53.
(22112)

МОЛЕРСКИ радови,
квалитетно,цена по
договору. Неша,
069/444-23-76.
(225027)

ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање
и лакирање.
061/314-90-18, 
601-892. 
(224941)

КОШЕЊЕ траве, оба-
рање стабала, иско-
пи, одношење непо-
требних ствари.
060/035-47-40.
(224603)

РАДИМО све физич-
ке послове, рушења,
бетонирања, разбија-
ње бетона, одношење
ствари, итд. 
064/122-69-78.
(224945)

БРАВАРИЈА, све вр-
сте браварских радо-
ва, квалитетно, 
договор. 
061/236-09-38.
(2124956)

ПОПРАВКА кровова
и осталих грађевин-
ских радова.
064/866-25-76,
013/361-601.
(224961)

БРАВАРИЈА, капије,
ограде, терасе, над-
стрешнице, монта-
жне конструкције.
063/812-48-93.
(224890)

ПРАЊЕ тепиха, ду-
бинско прање наме-
штаја, аутомбила.
Наташа, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474.
(224897)

КОМБИЈЕМ прево-
зим робу, ствари, се-
лидбе и све остало,
најповољније.
065/361-13-13.
(224888)

РЕНОВИРАЊЕ кро-
вова, зидање, малте-
рисање, извлачење
кошуљице, стирпор,
бавалит, фасаде.
063/865-80-49.
(224834)

КУПУЈЕМ очувано
покућство, угаоне ку-
хињске и собне гар-
нитуре, плинске бо-
це. 066/900-79-04.
(224833)

ПРЕВОЗИМ мањим
комбијем, селидбе и
разну робу. 060/521-
93-40. (224837)

КЕРАМИЧАР са ду-
гогодишњим иску-
ством. Уградња свих
врста подних и зид-
них плочица.
064/128-38-49.
(224878)

ГЛЕТОВАЊЕ, крече-
ње, фарбање стола-
рије, чисто, повољно,
квалитетно. 
063/864-67-16.
(224840)

МАТЕМАТИКА, ста-
тистика, физика, ин-
форматика, могућ-
ност месечног плаћа-
ња, професор. Цен-
тар, 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(2124918)

КЊИГОВОДСТВЕНЕ
услуге, повољно.
069/403-51-38.
(224921)

ХОБЛОВАЊЕ, фуго-
вање и лакирање
паркета, дугогоди-
шње искуство, по-
вољно. 062/967-55-
73, 064/190-96-74.
(2248634)

ГРАЂЕВИНСКИ ра-
дови, зидање, малте-
рисање, реновирање
крова, равнајући
слој. 064/138-68-13,
372-799. (225144)

КОШЕЊЕ и крчење,
сечење дрвећа, вађе-
ње пањева, фрезира-
ње баште. 064/196-
17-32. (225143)

СПРЕМАЊЕ станова,
пеглање, кување, чу-
вање деце. Тел.
061/807-62-99.
(225112)

ТВ и сателитске анте-
не, монтажа и диги-
тализација вашег ТВ-
а. 064/866-20-70.
(224686)
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БРАВАРИЈА, над-
стрешнице, ограде,
терасе, врата, капије:
роштиљи по мери,
ситне поправке, врло
повољно. 060/140-
54-44, Дуле.
(225128)

ШЉУНАК, песак, се-
јанац, одвоз шута
малим кипером, до
два кубика. 
065/334-23-38.
(225099)

НЕГОВАТЕЉИЦА ме-
ња пелене, ране,
ноћно дежурство,
звати од 15 до 21
сат. 
060/366-63-69.
(225094)

КЕРАМИЧАРСКЕ
услуге, квалитетно и
повољно. Мирослав.
062/824-11-51.
(225055)

ГЛЕТОВАЊЕ, крече-
ње, гипсарски радо-
ви, повољно, пензио-
нерима попуст.
061/626-544-06.
(225061)

ТРАНСПОРТ робе и
селидбе, брзо, по-
вољно, ефикасно.
Никола, 061/159-74-
73. (225068)

МЕДИЦИНСКИ и
естетски педикир,ре-
лакс, медицинска и
антицелулит масажа.
061/308-95-86,
013/351-907.
(225068)

МАТЕМАТИКА, фи-
зика, хемија, меха-
ника, часови.
013/251-19-81,
063/852-22-43. (2250

СТОЛАРСКЕ и бра-
варске, услуге. Алек-
сандар. 013/351-073,
064/157-20-03.
(225037)

СПРЕМАМ станове,
пословне просторије,
за послодавце посеб-
не повољности. Тел.
062/821-87-31.
(225037)

СЕРВИС, допуна,
уградња клима уре-
ђаја. 064/520-48-80,
063/740-83-98.
(225235)

ЕЛЕКТРИЧАР, по-
правка, израда ин-
сталација, бојлера,
најјефтиније у граду.
063/804-57-99.
(225227)

ДЕЗИНФЕКЦИОНО
прање тепиха и ду-
бинско прање наме-
штаја у вашем стану.
063/329-464.
(225220)

ПОВОЉНО спремам
станове, пеглам веш.
066/940-53-48.
(225224)

ПЕГЛАЊЕ, спрема-
ње кафића, ордина-
ција, канцеларија.
0 6 3 / 4 3 0 - 4 0 9 .
(225033)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушења судопере,
купатила, адаптаци-
је, поправке, замена.
013/331-657,
063/777-18-21,
064/495-77-59.
(225208)

ТАПЕТАР који пре-
свлачи намештај, са
искуством, тражи по-
сао. 064/120-77-64.
(225203)

КЕРАМИЧАР, пово-
љан и квалитетан и
молер траже посао.
061/203-70-87.
(225036)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
реновирање купати-
ла, славине, одгуше-
ње канализације од-
мах. 063/269-173. 

ЗИДАР, тесар, пре-
правке крова, цреп и
све радове. 061/193-
00-09. (224978)

ДРВОСЕЧА, исећи
ће моторном тесте-
ром свако дрво које
вам смета. 
063/369-846. (4992)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења канализа-
ције, адаптације ку-
патила, сервис, по-
вољно, одмах. 377-
930,064/586-85-39.
(224981)

ПОПРАВКА, стола-
рија, браварија, са-
нитарије, монтирање
бојлера, шпорета,
грејача. Слободан.
063/865-80-74.
(224980)

ОДГОВОРНО бих во-
дила бригу о старој
особи, кување, на-
бавка, лекар, одржа-
вање стана, 
могуће и становање. 
069/351-63-63.
(225002)

ЧУВАЛА бих ваше
дете са
посвећеном пажњом.
065/883-73-88. 
Мими. 
(225019)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 21Петак, 5. август 2016.

ПОСАО

ПОТРАЖЊА



ЕЛЕКТРИЧАР, по-
правке бојлера, шпо-
рета, индикатора,
разводних табли, ин-
сталација. Мића,
064/310-44-88.

(22324)

ШЉУНАК, песак се-
јанац, одвоз шута
малим и великим ки-
пером. 
064/664-85-31,
013/342-338. 
(СМС)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим иску-
ством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-
220, 063/847-74-38.
(219407)

СЕЛИДБЕ „Бомбон-
чић” Борис, све ре-
лације по Србији с
комбијима, камиони-
ма, екипа радника,
кутије, фолија за за-
штиту намештаја, 0-
24, сваког дана
и недељом. 
Бесплатан долазак и
процена посла. 
Плаћање могуће
чековима и преко
рачуна. Борис.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. 
bom bon -
cicb@gmail.com ,
www.se lid be pan ce vo-
bo ris.se r.rs . 
(224498)

СЕЛИДБЕ „Бомбон-
чић” – Борис, комби-
јем и камионом, 
Војводина, 
Србија, са или без
радника.  
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(224498)

СЕЛИДБЕ „Бомбон-
чић” – Борис – ком-
бијима, камионима,
професионално, еки-
па радника, све ре-
лације по Србији, от-
куп намештаја.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(224498)  

СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијима,
камионима, екипа
радника, монтажа,
демонтажа, пакова-
ње ствари, кутије за
паковање, фолија за
заштиту намештаја.
Селите се без стре-
са!!! Борис, 013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. bom -
bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be pan ce vo-
bo ris.se r.rs . (224498)

КАМИОНСКИ пре-
воз, песак, шљунак,
шут, најповољније,
1.300 динара.
062/355-154,
066/355-154. 

РОЛЕТНЕ, комарни-
ци, венецијанери,
ново и поправљам.
„Орка”. 064/189-40-
91, 354-777.
(217759)

СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе, Панчево,
даље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(223422)

СЕЛИДБЕ, 1.000, по-
пуст на ванградске,
радници. 
064/482-65-53.
(223457)

ПОВОЉНО, превоз
робе, селидбе, ком-
бијем, цена по дого-
вору. 064/147-14-77,
013/311-514.
(223571)

СЕРВИС ТВ, аудио
уређаја, таблета, мо-
билних телефона, ау-
то-електричар, елек-
тричар. Дејан,
063/800-01-96. 

(2234)

ИЗДАЈЕМ рамске
скеле, металне поду-
пираче, мешалице за
бетон.
064/351-11-73.

(224844)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водо-
водне адаптације, за-
мена вирбли, батери-
ја, вентила и санита-
рија, све за воду, 0-
24, пензионерима
екстра попуст, дола-
зим одмах. 013/348-

139, 064/493-44-63,
061/317-26-33.
(2324424)
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СЕЛИДБЕ, превоз ро-
бе камионом, радни-
ци, повољно. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117,
013/365-051.
(224912)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила,
канализације, адап-
тације, замене, по-
правке. 013/331-657,
064/495-77-59,
063/777-18-21.
(225208)

СТАНДАРД 013, ке-
рамичарски и остали
унутрашњи радови,
вода, струја, моле-
рај, гипс, фасада.
064/492-79-58.
(225205)

СЕЛИДБЕ и превоз
робе камионом и
комбијем већ од
1.500 динара. 0-24
сата. Ми смо ту због
вас. 064/334-85-64,
063/811-98-32, По-
повић. (225173)

ВЕШ-МАШИНЕ,
фрижидере, замрзи-
ваче, климе попра-
вљамо квелитетно с
гаранцијом. „Фриго-
техник”, 361-361,
064/122-68-05. 

КЛИМЕ свих типова
и произвођача сер-
висирамо, поправља-
мо и уграђујемо са
овереном гаранци-
јом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-
05. 

МОЛЕРСКОФАР-
БАРСКИ радови и
фасаде. 061/283-66-
41, 064/317-10-05.
(224676)

МОЛЕРСКО-ФАСА-
ДЕРСКИ радови,
гипс, ламинат, по-
вољно, проверите.
061/141-38-02,
063/177-69-74.
(225095)

МОЛЕРСКО-ФАР-
БАРСКИ радови и
фасаде. 061/283-66-
41, 064/317-10-05.
(224268)

РОЛЕТНЕ, ПВЦ и АЛ,
комарници, венеци-
јанери, тракасте за-
весе... 065/337-04-
09, 013/370-409.
(2250499

МОНТАЖА и сервис
клима уређаја, по-
правка беле технике.
Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(224941)

СЕЧЕЊЕ иверице по
мери, кантовање
АБС траком, најбрже
и најповољније. Дис-
конт намештаја, Ба-
ваништански пут
329. (01`3/335-438.
(224971)

РАДИМО кровове,
фасаде, зидао куће
од темеља до крова.
064/206-50-91,
www.pan gra dje vi -
na.rs  (225005)

РОЈАЛ МГ, ролетне,
комарници, венеци-
јанери, све завесе,
тенде, хармо-врата,
роло заштита.
063/816-20-98,
013/351-498. 

СЕЛИДБЕ комбијем
и камионом, Војво-
дина, Србија, са или
без радника. Најпо-
вољније. Иван.
063/107-78-66.
(224498)

СЕЛИДБЕ робе и
ствари комбијем и
камионом, професи-
онално, екипа радни-
ка, све релације по
Србији, откуп наме-
штаја. Иван.
063/107-78-66.
(224498)

УПОЗНАО бих сло-
бодну жену за зајед-
нички одмор у ба-
њи,мору. 064/372-
94-71. (224689)

ПЕНЗИОНЕР са со-
лидном пензијом, 70
година, тражи жену
за законски брак, од
55 – 65 година.
013/343-850.
(225069)

НЕМАЧКИ пензио-
нер, 69 година, уса-
мљен, тражи особу
за заједнички живот,
без икаквих обавеза,
од 55 до 60 година.
013/236-72-95,
064/501-91-05.
(225042)

МУШКАРАЦ, 53 го-
дине, тражи жену за
дружење., 
064/045-66-31.
(224915)

МУШКАРАЦ, 55 го-
дина, материјално
обезбеђен, жели да
упозна жену или де-
војку до 40 годоина,
ради дружења, изла-
зак. Звати око 21 сат.
013/352-203.
(225096)

СОКОБАЊА, апарт-
мани и собе, близу
центра, кабловска,
двориште, ново.
061/636-08-57,
www.so ko-ba nja.or g
Зорица. (200638)

ИЗДАЈЕМ собе у До-
брим водама.
0038230-364-524,
352-490. (224779)

СУТОМОРЕ, издајем
собе са помоћном
кухињом, цена по-
вољна. Тел.
00382/303-747-94.
(223606)

БАОШИЋИ, Херцег
Нови, једнособан
стан, 100 м до мора,
климатизован.
060/321-60-07.
(224335)

ИЗДАЈЕМ апартман
на Златибору, повољ-
но. Центар, каблов-
ска, паркинг, ново.
063/759-98-77.
(223934)

ПОВОЉНО, летова-
ње СутоМоре, Шу-
шањ, пун пансион са
превозом „фудекс”.
064/193-15-92.
(224639)

КРАШИЋИ, апартма-
ни 8 – 10 евра, кре-
вет. +381/63243-859,
+381/60512-19-54,
+382/32679-098,
+382/67839-218.
(224446)

СОКОБАЊА, издајем
смештај, центар, бо-
рићи, кабловска, пар-
кинг. www.so ko ba nja-
apart ma ni mi ra.com
063/485-829. (i)

ПОВОЉНО апарт-
ман Бања Врујци, че-
тири кревета, само
12 евра дневно.
063/254-686. (22437

СОКОБАЊА, нов
комплетно опремљен
апартман, паркинг,
кабловска. 060/327-
27-10. (224859)

ИЗДАЈЕМ комфоран
стан у Будви, 10 ми-
нута хода од плаже.
064/140-04-98.
(224924)

ДОБРОТА, Котор,
Св. Стасије издајем
два апартмана и сту-
дио. Повољно.
065/802-56-40,
013/235-74-57.
(225168)

ВРЊАЧКА БАЊА, у
апартманском насе-
љу, лоцираном
200 метара пре
извора Снежник,
издајем мањи
двособан апартман
са терасом, лепо
опремљен. Цена
повољна. 
060/823-26-06.
(224677)

БАЊА ВРУЈЦИ, изда-
јем апартман и собе.
064/616-33-83.
(225154)
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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

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу слати

ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ,

ЛОКАЛИ, ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је

уз текст огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са

Законом о оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права

клијента на надокнаду трошкова.

По след њи по здрав 

СТО ЈАН КИ 

МА РИЋ

1945–2016.

од ком ши ја у Ули ци 

Го ра на Ко ва чи ћа

(128/225181)

По след њи по здрав дра -

гој мај ци

СТО ЈАН КИ 

МА РИЋ

1945–2016.

од ћер ке МА ЈЕ и си на

ЖЕЉ КА с по ро ди цом

(129/225

По след њи по здрав во -

ље ном бра ту

РИ СТИ 

КА РА ВЛА
1936–2016.

Ожа ло шће ни:  брат

СВЕ ТО ЗАР ЦВЕ ЛЕ,

сна ја АН КИ ЦА 

и бра та нац МИ РО СЛАВ

с по ро ди цом

(130/225184)

По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми нуо је наш во ље ни

РИ СТА КА РА ВЛА
1936–2016.

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га СО ФИ ЈА, син БА НЕ, сна ја

ИВА НА и уну ци ДЕ ЈАН и ЈЕ ЛЕ НА
(135/225197)

По след њи по здрав дру гу и при ја те љу

РИ СТИ КА РА ВЛИ

Био си ми друг од де тињ ства, а ис кре ни при ја тељ на ших по ро ди ца

до смр ти.

По чи вај у ми ру.

ЛА ЗА и КО СТА и СТО ЈАН с по ро ди ца ма

(147/225222)

С поштовањем

БРАНИСЛАВ

СТОЈАДИНОВ

Остаје ми да Вас се са

дивљењем сећам.

ЖИВАНА

(151/4673)

Напустио ме је, заувек,

отац кога би свако по-

желео

БРАНИСЛАВ
СТОЈАДИНОВ

1. XII 1938.
Постоји сећање које ни-
када не нестаје. Живе-
ћеш док год је мене.

Твој син СТЕВАН

(152/4673)

По след њи по здрав на шем дра гом

ДУ ША НУ БА ЛА НУ 

ЦРЕ ПА ЈАЧ КОМ

од се стре СЛАВ НЕ, си на ЂУ РЕ 

и ћер ке ЗВЕ ЗДА НЕ с по ро ди цом
(82/225012)

АН ЂЕ ЛА 

БА ЧЕ ВИЋ

Са у че шће по ро ди ца ма

Ба че вић и Ми ли ће вић.

Дру га ри це ДРА ГА НА 

и БЕ БА

(47/224917)

МИ ЛАН

СИMИЋ

20. X 1935 – 29. VII 2016.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пру га

АНА, син ИЛИ ЈА

и уну ци МИ ЛАН 

и МИ РО СЛАВ

(79/224951)

Пет година није с нама супруг, отац, деда и пра-

деда

ГАВРИЛО ЈОВАНОВИЋ
2011–2016.

Време пролази, бол и туга остају. 

Почивај у миру.

Твоји најмилији
(153)

Последњи поздрав брату и ујки

РАДЕТУ ОСТОЈИЋУ
игуману Пантелејмону

Ожалошћени: сестра НАДА, сестричина 

КОСАРА и сестрић ГОРАН
(154/

Последњи поздрав колеги

РАДЕТУ ОСТОЈИЋУ
игуману Пантелејмону

од колегиница: МИЛАНКЕ, ОЛГЕ, 

ЕРИКЕ, СЛАВИЦЕ, ГОРИЦЕ, ЉИЉЕ, 

АНЂЕ, ЈАСМИНЕ, СТОЈАНКЕ 

и другарице РОЗИКЕ

(155/

Последњи поздрав  драгом куму

РИСТИ КАРАВЛИ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Породице БУГАРИНОВ и ЖУРЖУЛ

(156/
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По след њи по здрав дра -

гој при ја те љи ци

ДАН КИ 

ПР ВА НОВ

МА РИ ЈА НА и РАСТ КО

РА ДИ ВО ЈЕВ

(7/224823)

Во ље на мо ја

ДАН КА ПР ВА НОВ

Не. Ти ни си оти шла, ан ђе ле мој. Ту си у мом ср -

цу и ту оста јеш.

Тво ја ЗУ МРА
(22/224852)

С по што ва њем опра шта мо се од на ше дра ге ко -

ле ги ни це

др ДАН КЕ ПР ВА НОВ
спец. оп ште ме ди ци не

Ко лек тив Оп ште бол ни це Пан че во
(23/ф-1310)

По след њи по здрав из ван ред ној ле кар ки и же ни, мо јој дра гој ко ле -

ги ни ци

др ДАН КИ ПР ВА НОВ
Би ла је при ви ле ги ја, част и сре ћа по зна ва ти је и са ра ђи ва ти са на -

шом Дан ком.

Др ГОР ДА НА ВЕ ЉО ВИЋ с по ро ди цом

(32/224871)

По след њи по здрав

др ДАН КИ ПР ВА НОВ

Сто ма то ло шка слу жба До ма здра вља Пан че во
(39/224904)

По след њи по здрав на -

шој

др ДАН КИ 

ПР ВА НОВ

од ЧЕ ДЕ, МИ ЛЕ, 

ЈЕ ЛИ СА ВЕ ТЕ, 

ДРА ГУ ТИ НА 

и ТО МИ СЛА ВЕ

(42/224906)

По след њи по здрав на шој  док тор ки

ДАН КИ ПР ВА НОВ
Не до ста ја ће нам Ваш про фе си о на ли зам, искре ност и
то пли на.

Ваш ко лек тив ЗА „Цен тар”

(50/224926)

Вре ме ће про ла зи ти, а

ту га и се ћа ње на Вас ни -

ка да.

ЦЕ ЦА и МА ЈА КР СТИЋ

(51/224927)

По след њи по здрав

др ДАН КИ 

ПР ВА НОВ

Ко лек тив РТГ ка би не та

До ма здра вља

(54/224930)

По след њи по здрав бив -

шем са рад ни ку и при ја -

те љу

др ДАН КИ 

ПР ВА НОВ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

ЈО ВАН КА и ДРА ГА НА

(57/224932)

Оти шла је из не на да

др ДАН КА ПР ВА НОВ

Док тор, чо век и при ја тељ по се бан.

ЂО ЛЕ, СНЕ ЖА и ПЕ ЦА

(73/224992)

Шан су си не се бич но сви ма пру жа ла, а ти

је ни си до би ла, за што?

Твоја СТАН КА

(74/224992)

По след њи по здрав дра -

гој при ја те љи ци

ДАН КИ

Се ћа ње и дра ге успо ме -

не оста ју да тра ју.

По ро ди ца 

БО ЛЕ СНИ КОВ

(89/225031)

По след њи по здрав дра -

гој

др ДАН КИ 

ПР ВА НОВ

По ро ди ца ШТЕ ТИН

(102/225089)

По след њи по здрав по што ва ној ко ле ги ни ци

мр сци мед. др ДАН КИ 

ПР ВА НОВ
спе ци ја ли ста оп ште ме ди ци не

Ко лек тив До ма здра вља Пан че во
(103/ф-13139

По след њи по здрав 

др ДАН КИ ПР ВА НОВ
По до бро ти ће мо Вас пам ти ти, с по но сом по ми ња ти и
од за бо ра ва чу ва ти.
С по што ва њем ба ба КА ЈА, ТИ ЈА НА, ЈЕ ЛЕ НА и ЖАР КО

(105/225102)

По след њи по здрав дра -

гој

ДАН КИ

Твој из не над ни од ла зак

за те као нас је у бо лу и

не ве ри ци.

Те шко је опро сти ти се

од ода ног при ја те ља,

још те же ка да је то за у -

век.

Тво ји: МИ ЛЕ ВА, 

АЛЕК САН ДАР 

и МА РИ ЈА БРЕ ЂАН

(114/225127)

По след њи по здрав по што ва ној ко ле ги ни ци

прим. Др ДАН КИ ПР ВА НОВ
спец. оп ште ме ди ци не

ДЛВ СЛД ПО ДРУ ЖНИ ЦА ПАН ЧЕ ВО

(116/Ф-1314)

др ДАН КА 

ПР ВА НОВ

Ва шим пре ра ним од ла -

ском у на шим ср ци ма

оста је огро ман бол.

ДА НИ ЈЕ ЛА ДА ЦА

(140/225221)

У су бо ту, 30. ју ла, на Но вом гро бљу у Пан че ву,

опро сти ли смо се од на ше Дан ке, ко ја је би ла стуб

на ших жи во та, наш осло нац, ва здух ко ји ди ше мо.

„... жи ви се зна чи и без ва зду ха.”

мр. сци. мед. др ДАН КА 

ПР ВА НОВ
1957–2016.

Ре чи ви ше не ма, уте хе не ма, са мо ту га, бол и

не ве ри ца.

Оста је нам са мо да за хва лимо свој род би ни,

ку мо ви ма и при ја те љи ма, ко ји су де ли ли са на -

ма све те шке тре нут ке крат ког иш че ки ва ња, да

се до го ди не мо гу ће и ко ји нам по ма жу да при -

хва ти мо овај ве ли ки гу би так.

Хва ла Дан ки ним ко ле га ма и са рад ни ци ма, на

ле пим ре чи ма ко ји ма су се опро сти ли од ње у

До му здра вља.

Хва ла Сек ци ји оп ште ме ди ци не Срп ског ле -

кар ског дру штва, ко ји су се та ко ђе до сто јан -

стве ним ре чи ма и при су ством опро сти ли од

свог ду го го ди шњег чла на и са рад ни ка.

Хва ла Пан чев ци ма, ко ји су је по што ва ли и во -

ле ли и ко ји су уз ви ше но ис при ча ли ње ну жи -

вот ну при чу. 

Хва ла па ци јен ти ма ко ји ма се она не се бич но

да ва ла, ко ји су до шли да се опро сте од сво је

док тор ке.

Хва ла ње ним Илан џа ни ма што су у ве ли ком бро -

ју по след њи пут по здра ви ли њи хо ву Дан ку, ка да

ни су до че ка ли да се она вра ти Илан џи, јер је баш

у њој же ле ла да за вр ши сво ју жи вот ну при чу.

По ро ди ца ПР ВА НОВ
(1227225156)

Во ље ни не уми ру, већ

оста ју у ср цу

др ДАН КИ 

ПР ВА НОВ

На шем ан ђе лу од ње не

САН ДРЕ ВУ ЧИ НИЋ 

с по ро ди цом

(138/225202)
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По след њи по здрав

КА ТА РИ НИ МИ ТОВ СКИ

МАР ЈАН, ВИ О ЛЕ ТА, СНЕ ЖА НА, ДАР КО 

и МИ ЛАН СТАН КО ВИЋ

(18224842)

По след њи по здрав 

КА ТА РИ НИ МИ ТОВ СКИ

ДРА ГЕ, ВЕ СНА и ДА НИ ЈЕЛ 

НИ КО ЛОВ СКИ

(19/224842)

КА ТА РИ НА МИ ТОВ СКИ
Тво ја бај ка на ста вља да жи ви у веч но сти, јер прин це зе

ни ка да не уми ру. 

III-5 са раз ред ном

(47/224917)

КА ТА РИ НА МИ ТОВ СКИ
1997–2016.

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Тво ји: та та ЈО ВАН, ма ма ВИ О ЛЕ ТА, брат

ДА НИ ЈЕЛ и мно го број на род би на 

и при ја те љи

(61/224948)

По след њи по здрав дра -

гој ком ши ни ци

КА ТА РИ НИ

Ком ши је МИ ЛАН, 

ВЕ РИ ЦА, МАР ТИН

и ИВАН

(64/2249609

По след њи по здрав дру -

га ри ци

КА ТА РИ НИ

МИ ТОВ СКИ

од дру га ра из основ не

шо ле, учи те љи це

и раз ред ног ста ре ши не

(81/225008)

КА ТА РИ НА

МИ ТОВ СКИ

На шем дра гом ан ђе лу

по след њи по здрав 

од ку ма БО ЈА НА

с по ро ди цом

(92/225044)

Осме ху наш нај леп ши, пре ра но си оти шла.

По чи вај у ми ру љу ба ви

Тво ји: чи ка ЈО ЦА, чи ка ДЕ НИС, стри на МИР ЈА НА, 

се стре ВЕ РА и ЛУ НА

(127/225176)

По след њи по здрав на -

шем ан ђе лу

КА ЋИ
од те та СНЕ ЖЕ и ба ка

ДЕ СЕ

(136/225199)

По след њи по здрав дра -

гој

КА ЈИ

од МА КЕ и ДА ЧЕ

(145/225217)

КА ЈО

Не до ста јеш нам. Тво ја

раз дра га ност, бри жност

и по све ће ност.

Ба ка ТЕ РЕ ЗА 

и ЉИ ЉА НА

(150/225232)

СЛА ВИ ЦА ОКА
рођ. То ма ше вић

По след њи по здрав од бра та РА ДИ ВО ЈА 

ТО МА ШЕ ВИ ЋА с по ро ди цом

(75/224993)

СЛА ВИ ЦА ОКА
рођ. То ма ше ви ћа

По след њи по здрав се стри од МИ ЛИ ЈА НЕ КО ВАР ЧИК

с по ро ди цом

(76/224993)

Ту жна ср ца оба ве шта ва мо да је на ша дра га мај ка

СЛА ВИ ЦА ОКА
рођ. То ма ше вић

пре ми ну ла 30. ју ла 2016, у 62. го ди ни.

Ожа ло шће ни: син ДА ЛИ БОР, сна ја ЗО РИ ЦА,

уну ци ВЕЉ КО, МИ ХАЈ ЛО, МИ ЛИ ЦА 

и мно го број на род би на
(77/22499)

За у век у на шим ср ци ма

СЛО БО ДАН 

ДА БИЋ

1982–2016.

Мај ка ЉИ ЉА НА 

и се стра ДРА ГА НА

(132/225184)

По след њи по здрав си -

нов цу

БО БА НУ

од ба бе, чи ке, стри не,

се стре ИВА НЕ 

и АН ДРИ ЈА НЕ

(133/225184)

По след њи по здрав 

СЛО БО ДА НУ ДА БИ ЋУ
од дру га ра из кра ја: СР КИ, ПЕ ЂА, ГА ЛЕ, ДАР КО,

ШУЛЦ, СА ЛЕ, БО РА, СА ША и  МА РИ НА

(134/225194)

По след њи по здрав

СЛО БО ДА НУ

ДА БИ ЋУ

од бра та ПЕ ТРА 

с по ро ди цом, чи ка

СЛАВ КА с по ро ди цом 

и чи ка ЖАР КА

(13/224832)

По след њи по здрав

БО БА НУ

Ње го ви Мар ги ћа ни: ЈО ГИ, ПЕ ПИ, ЈО ЛЕ,

БА ТА, МА ЗИ ЛА, МИ ЛАН, ЈО ВИ ЦА, 

ЧИ ЛЕ, РА ША, ЦО КА, МАР КО НЕ, ЗЛА ТО,

Д УЈА, ДРА ГАН ДЕ БЕ ЛИ, ЋУП, АЦА, 

МИ ЋА ПЕ КАР, ТО МА ПЛЕХ и ФРЕН КИ

(17/224839)

По след њи по здрав ко ле ги ни ци и при ја те љи ци

др ДАН КИ ПР ВА НОВ

По ро ди ца МУ ГО ША

(68/224970)

По след њи по здрав дра гој

ДАН КИ
За у век ће мо пам ти ти тво ју до бро ту и пле ме ни тост.

По ро ди ца ЛА ЛИЋ

(139/225207)

ДАН КА 

ПР ВА НОВ

Без те бе је те шко.

По ро ди це КЉА ЈИЋ  

и ХРА НУ Е ЛИ

(16/224838)

По след њи по здрав 

др ДАН КИ 

ПР ВА НОВ

Увек ће мо те се ра до се -

ћа ти.

По ро ди ца ЦА РАН

(113/225125)

Дра гој

ДАН КИ

Хва ла ти на све му.

МИ ЛОШ, БО РИС

и БИ ЉА НА СУ СЛОВ

(125/225173)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

По след њи по здрав во -

ље ној се стри

СЛА ВИ ЦИ ОКА

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

По ро ди ца ПУ РИЋ, 

се стра РА ДА, 

зет МИ ЛИ ВОЈ, 

РА ША и ДРА ГА НА

(53/224929)
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По след њи по здрав во -

ље ном бра ту

СИ НИ ШИ 

МА РИН КО ВИ ЋУ

СА ШИ
1967–2016.

Твој пре ра ни од ла зак

пре ви ше бо ли. Во лим те. 

Тво ја се стра од тет ке

СА ЊА ТЕ ПИЋ 

(2/224809)

По след њи по здрав уј ни

СНЕЖАНА 

МУ НИЋ

од МА ЈЕ с по ро ди цом

(3/224821)

По след њи по здрав уј ни

СНЕЖАНА 

МУ НИЋ

од БАЦ КА и СО ФИ ЈЕ

(4/224821)

По след њи по здрав мај ци

МИ РИ

од си на МИ ЉА НА, 

сна је НА ТА ШЕ и уну ка

МИ ЛО ША и НЕ БОЈ ШЕ

(9/224828)

По след њи по здрав ку ми

МИ РИ

од по ро ди це 

МЛА ДЕ НО ВИЋ

(10/224828)

По след њи по здрав мај ци

МИ РИ

од ћер ке БИ ЉА НЕ, зе та

ГО РА НА, уну ка ЂУ РЕ,

уну ке СО ЊЕ 

и при ја те ља ЋУР ЧИ НА

(11/224828)

По сле крат ке и те шке

бо ле сти 29. ју ла 2016,

пре ми ну ла је на ша дра -

га су пру га, мај ка и ба ба

МИ РО СЛА ВА

ШПИ ЦА

рођ. Ви ла

1950–2016.

За у век ћеш жи ве ти у

на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни су пруг

РАЈ КО

(8/224828)

По след њи по здрав 

ЗО РА НУ 

ЂОР ЂЕ ВИ ЋУ

РТГ тех ни ча ру До ма

здра вља Пан че во

Ко лек тив 

пред школ ског 

дис пан зе ра

(14/224835)

По след њи по здрав ком -

ши ни ци

МИ РИ
од по ро ди ца 

СИ МО НО ВИЋ

(20/224848)

По след њи по здрав во -

ље ном

ВА СО ЂУ КИЋ

1939–2016.

Наш во ље ни пре ми нуо

је 25. ју ла.

Жи ве ће веч но у на шим

ср ци ма. 

Ожа ло шће ни: су пру га

ЈЕ ЛА, син  БО ШКО,

уну ка УНА и ћер ка 

НЕ НА с по ро ди цом

(27/224861)

По след њи по здрав

ЈО ВА НУ НИ КО ЛИ ЋУ
1940–2016.

Оче, хва ла ти за све.

Твој не у те шни син РА ДИ САВ
(34/224882)

С ту гом и бо лом оба ве шта ва мо да је наш дра ги

су пруг, отац и де да

МИ ЛОЈ КО ЂЕ ДО ВИЋ

пре ми нуо 27. ју ла 2016. го ди не у 83. го ди ни.

Ожа ло шће на су пру га НА ДА, ћер ке СВЕ ТЛА НА

и МИ ЛЕ НА, уну ке НА ДА и ЕМИ ЛИ ЈА и оста ла

род би на и при ја те љи
(40/224903)

По след њи по здрав 

СНЕ ЖА НИ МУ НИЋ

Дра гом при ја те љу и по што ва ном по слов ном парт не ру.

„Та ми шка” д. о. о. Пан че во

(45/ф)

МИ РО СЛА ВА
ШПИ ЦА
По след њи по здрав 

ком ши ни ци од ЉУ БИ ЦЕ
и РА ДО ВА НА ТРИВ КО -

ВИ ЋА с по ро ди цом
(52/224928)

По след њи по здрав

ЗО РА НУ 

ЂОР ЂЕ ВИ ЋУ

Ко лек тив РТГ Ка би не та

До ма здра вља

(55/224930)

По след њи по здрав ком -

ши ни ци

МИ РИ

По ро ди ца 

СТА МЕН КО ВИЋ

(63/224956)

По след њи по здрав дра -

гој за о ви и те ти

МИ РИ

од сна је КА ТЕ, 

бра та на ца ПЕ РЕ 

и МИ КИ ЈА 

с по ро ди ца ма

(67/224967)

МИ РО СЛА ВА

ШПИ ЦА

По след њи по здрав те ти

од ПЕ ТРА и АН ЂЕ ЛЕ

с де цом

(72/224991)

ЗО РА НЕ
Во ље ни не уми ру ни кад. По чи вај у ми ру. 

Ку ма МИ РА с по ро ди цом

(98/225074)

МИ РО СЛА ВА

ШПИ ЦА

По след њи по здрав 

од бра та ПЕ ТРА ВИ ЛЕ 

с по ро ди цом

(110/225120)

По след њи по здрав по што ва ном ко ле ги и при ја те љу

ЗО РА НУ ЂОР ЂЕ ВИ ЋУ
зуб ни тех ни чар – РТГ слу жба

Оп штин ски са вез здрав стве них рад ни ка  Пан че во

(117/ф)

По след њи по здрав

ЗО КИ ЈУ

ЗО РАН СТА ВРЕВ СКИ 

с по ро ди цом

(137/225201)

По след њи по здрав

ПЕ ЦИ КЕ ВЕ РИ ША НУ

од ње го вих дру га ра са Те сле: МУН ГОС,

СО ЋА, ЖЕ ЉА, ЗО КИ, ЋИ КА НА, 

БА НЕ ИГ ЊА, ВЛА ДА ИГ ЊА, БО РИС,

СИЋ КО, КО КА, БИ СЕ РА и ТИ НА

(124/223382)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи -

ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

6. ав гу ста 2016, у 11 са ти, на Но вом гро бљу у

Пан че ву одр жа ће мо го ди шњи по мен  на шем во -

ље ном

ДРА ГА НУ ШАР ЦУ
1944–2015.

За у век у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Су пру га РАД МИ ЛА, син МИ ЛОШ, ћер ка ИВА НА

и уну ке ЈА НА и АЊА
(83/225014)

6. ав гу ста, у 11 са ти, да ва ће мо ше сто ме сеч ни по -

мен на шем дра гом су пру гу, оцу и де ди

РА ДО ВА НУ ТО ДО СИ ЈЕ ВИ ЋУ

Не ка те у ти ши ни веч ног ми ра пра ти на ша љу бав

ја ча од за бо ра ва.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га РА ДА, си но ви, сна је,

ћер ке, зет и уну чад
(100/225080)

Се ћа ње на ро ди те ље и бра та

ПА ВЛО ВИЋ

МИЛОМИР АН ДРИ ЈА  ДРАГИЦА
4. IX 1997 – 2016.   10. VIII 2009 – 2016.  30. VII 2007 – 2016.

Oстаје љу бав ко ју смрт не пре ки да, и ту га ко ју

вре ме не ле чи.

Ва ше ћер ка и се стра ГО РИ ЦА с по ро ди цом
(120/225141)

МИ ЛАН БА БИЋ
За у век у на шим ср ци ма.

Брат ЈО ВА и бра тић 

РА ЦА

(121/225142)

По след њи по здрав ко ле ги ни ци

ДРА ГА НИ ЈА КО ВЉЕ ВИЋ

Ко лек тив ХИП „Азо та ра” д.о.о. Пан че во

(28/ф-1311)

ДРА ГА НА 

ЈА КО ВЉЕ ВИЋ

рођ. Ди вац

1967–2016.

Че ка ле смо те на ка фи,

као и ра ни је, али овај

пут ни си до шла. Не ма

ви ше на шег че твер ца. 

За у век ћеш нам не до -

ста ја ти.

СА ЊА, ЈЕ ЛЕ НА 

и ЛИ ДИ ЈА

(104/225093)

По след њи по здрав

ДРА ГА НИ

од ко ле га из Тех нич ке

при пре ме „Азо та ре”

(118/2251329

По след њи по здрав на шој во ље ној дру га ри ци

ДРА ГА НИ ДИ ВАЦ

Ње но оде ље ње „Зма је ве шко ле”

(123/225161)

Во ље ном

ЖАР КУ ДУ КУ ЉЕ ВУ
по след њи по здрав 

СТЕ ВАН и ЉИ ЉА НА 
РА МЈАНЦ

(85/(225023)

ЖАР КО ДУ КУ ЉЕВ
1960–2016.

Наш во ље ни Жар ко пре ми нуо је 30. ју ла 2016.

За у век ће жи ве ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пру га ФЕМ КА, ћер ке ЈЕ ЛЕ НА и ДРА ГА НА

(86/225024)

По след њи по здрав

ЖАР КУ

од по ро ди це КО МА НОВ

(66/224968)

По што ва ном

СВЕ ТО ЗА РУ

ВЛА ШКОМ

од дру га ра фуд ба ле ра

РНП ко је је он успе шно

пред во дио: БО ГИ ЦА С.,

ИВАН К., РА ДЕ Н., 

Н. БАН ЧАК., 

Љ. ПР ШИЋ., МИ ЊА Ж.,

МАК СА В., М. АН КИЋ.,

М. КА РА НО ВИЋ., 

ВЛА СТА В., П. БО РИЋ,

„ВА СА” Ж. Р.

(88/225028)

По след њи по здрав дра -

гом зе ту

ЖАР КУ

По ро ди це АЛ МА ЖАН 

и МИ ХАЈ ЛОВ

(94/225067)

По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми нуо је наш

ЖАР КО ДУ КУ ЉЕВ МУ РАТ

Оста ћеш за у век у на шим ср ци ма, а не из бри си ви траг ко ји си оста -

вио у се ћа њу сва ког ко те  је упо знао не ће ни ка да из бле де ти.

Тво ји при ја те љи, дру го ви, ком ши је, ко ле ге...

(109/225119)

По след њи по здрав 

МУР КА НУ

чо ве ку са обич ним ма -

на ма и са не пре ва зи ђе -

ним вр ли на ма.

Од ИВ КА НА 

и ВЛАЈ КА НА

(126/225175

31. ју ла 2016, упо ко јио се
у Го спо ду наш дра ги при -
ја тељ

ПАН ТЕ ЛЕЈ МОН
(РА ДЕ) 

ОСТО ЈИЋ
Не ка га ан ђе ли чу ва ју а
ми ће мо га чу ва ти у ле -
пом се ћа њу.

ВЕ СНА, СМИЉ КА, 
ГО ЛУБ и МИР САД

(131/225182)

ДРА ГА НА ЈА КО ВЉЕ ВИЋ
ро ђе на Ди вац

1967–2016.

Ди пло ми ра ни ин же њер ма шин ства, за по сле на у „Азо та ри”. Ам би ци о -

зна, успе шна, по ште на, вред на, са ве сна, до бар чо век, друг, пу на раз у -

ме ва ња, бив ша ру ко ме та ши ца Пан че ва, бо рац, мај ка тро је див них си -

но ва. По нос ро ди те ља, се стре, му жа и це ле по ро ди це, тра гич но на -

стра да ла 28. ју ла 2016. го ди не, са хра ње на у Бе о гра ду, на гро бљу Збег,

1. ав гу ста 2016. го ди не.

Дра га не не ма, ни шта не мо же да се по пра ви.

Вре ме ће те шко убла жи ти бол ко ју тре нут но осе ћа мо.

Не у те шни: мај ка РУ ЖИ ЦА, отац РА ДОШ, 

се стра ВИЛ МА, си но ви КО СТА, ПЕ ТАР и МАР КО, 

муж НЕ НАД и оста ла фа ми ли ја
(48/224920)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати
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СЕ ЋА ЊЕ

СВИР ЧЕ ВИЋ

др МИ РО СЛАВ            др МИ ЛА ДИН

БА ТА                         пе ди ја тар

2014–2016.                                        2014–2016.

Про ла зи дру га го ди на от ка да ни сте са на ма, би ли смо по ро ди ца
пу на љу ба ви, сре ће и ра до сти ко ју смо де ли ли са сво јим при ја те -
љи ма, са да има мо ве ли ку бол ко ја се не мо же де ли ти. Она је са мо
у на шем ср цу. Жи ви те у на шим успо ме на ма, јер во ље ни ни ка да не
уми ру.

По ро ди ца
(87/225025)

Про шло је че ти ри го ди не от кад ни је с на ма наш дра ги

РА ДИ ВОЈ МИ ЛИЋ
1935–2012.

Био си и остао део на ших жи во та.

Тво ја по ро ди ца

(91/225035)

10. ав гу ста 2016. го ди не на вр ша ва се че тр де сет да на от кад те не ма,

а 11. ав гу ста би сла вио ро ђен дан

МА КИ

Во ли те, бо лу је и па ти тво ја тет ка

(99/225679)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЕ РА 

КО СТЕВ СКА

5. IX 1965 – 4. VIII 2004

– 4. VIII 2016.

С љу ба вљу 

и по што ва њем 

по ро ди це КО СТЕВ СКИ

и МИЦ КОВ СКИ

(101/224475)

У су бо ту, 6. ав гу ста на Но вом гро бљу, у 10 са ти,

да ва ће мо го ди шњи по мен на шем си ну и бра ту

ЈО ВА НУ ЋИ РО ВИ ЋУ
ЈО ЦИ ЋИ РИ

1987–2015.
Да ци, наш ми ли про ђе го ди на од твог од ла ска
али ти ћеш увек и за у век би ти с на ма и уз нас, у
на шим ср ци ма, ми сли ма и се ћа њи ма. 
Во ле те тво ји: ма ма ЉИ ЉА, та та МИ ЛОШ и брат

МАР КО
(106/225103)

Го ди на про ђе от ка ко не ма бра та мог

ЈО ЦЕ ЋИ РЕ
1987–2015.

Не ма ви ше бра та мог, бра та мог ро ђе ног, је ди -

ног, узео га се би Бог. 

Ба ти це, ти си увек у мо јим ми сли ма и се ћа њи ма

на на ша пу то ва ња. Би ло где да сам ја, и ти си ту,

јер са мо је не бо из ме ђу нас. 

Твој брат МАР КО
(107/225102)

Го ди ну да на не ма на шег дру га ра

ЈО ЦЕ ЋИ РЕ
1987–2015.

Дру же где год да смо ми: на Зве зда ри, на Ади, у
Зе му ну, Ужи цу, Се вој ну, Гу чи, „Бир фе сту”, Ег -
зи ту, са на ма си и ти...
Зна мо, се ћамо се и пам ти мо...
По чи вај у ми ру.

Тво ји дру го ви: НЕ ША, СЊЕ ЖА, АЦА, ИВА, 
ДУ ЛЕ ЕН ГЛЕЗ, СР КИ, ЗО КИ СЛО ВЕ НАЦ, ЗО КИ

БОЈ, МУ НИ, ЉУ БИ ЦА и РУ ЖИ ЦА
(108/225113)

6. ав гу ста 2016. го ди не, у 11 са ти, на Ко теж гро -

бљу да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен на шем дра -

гом та ти, та сту и де ди

СЛО БО ДА НУ НОВ КО ВИ ЋУ
Да ни про ла зе, али ни је дан без се ћа ња на те бе.

Оста ју по гле ди ко ји те сву да тра же и ср ца у ко ји -

ма ћеш веч но жи ве ти.

За у век у ср цу: ЗО РИ ЦЕ, ПЕ ТРА и БО ЈА НЕ 

с по ро ди цом
(111/225123)

Ше сто ме сеч ни по мен

СЛО БО ДА НУ НОВ КО ВИ ЋУ

По сто ји не што што не уми ре, а то је љу бав и се -

ћа ње на те бе.

С љу ба вљу: ћер ка ДРА ГИ ЦА, 

уну ци ЖИ КА и СЛО БА
(112/225123)

6. ав гу ста 2016. го ди не

да је мо че тр де се то днев -

ни по мен на шој се стри

ЉУ БИН КИ 

ПЕ ТРОВ СКИ
За у век ћеш би ти с на ма.

Не ка те чу ва ју ан ђе ли.

Се стре МИ ЛЕВ КА 

и ЈАН КА и брат 

МИ ЈАЛ ЧЕ

(15/224836)

Че тр де сет ту жних да на

от кад ни је с на ма на ша

дра га

ЉУ БИН КА 

ПЕ ТРОВ СКА

Ту га се не ме ри вре ме -

ном већ пра зни ном

уме сто осмех и ле пих

ре чи, са мо се ћа ње, бол

и су зе. Не ка те чу ва ју

ане ли

Брат СТАН КО 

с по ро ди цом

(115/(225129)

ВЛА ДИ МИР

ОСТО ЈИЋ

2013–2016.

Све што бих ти ре кла те -

шко је и бол но. Три го -

ди не ту ге за то бом.  Би -

ће до вољ но пар ре чи,

док сам жи ва пла ка ћу

за то бом.

Ни ка да те не ће 

за бо ра ви ти тво ја

су пру га СЛА ВИ ЦА

(141/225211)

ВЛА ДИ МИР ОСТО ЈИЋ
2013–2016.

Про шле су три го ди не от кад ни си с на ма, ту га и

бол за то бом не про ла зи. 

Во ле те и чу ва ју од за бо ра ва тво ји нај ми ли ји:

су пру га СЛА ВИ ЦА, си но ви РАТ КО и ВЛА ДАН 

и ћер ка БРАН КИ ЦА с по ро ди ца ма
(142/225211)

ВЛА ДИ МИР

ОСТО ЈИЋ

2013–2016.

Дра ги де ко, по но сно

но сим тво је пре зи ме.

Чу ва ћу те од за бо ра ва.

Во ли те твој унук 

СЕР ГЕЈ

(143/2252119

ВЛА ДИ МИР

ОСТО ЈИЋ

2013–2016.

Без те бе оче оста дох ја,

за то бом оста ту га ве ли -

ка, све га имам сад,

имам жи вот свој.

Пра зна ми је ду ша без

те бе, оче мој.

Не до ста јеш: твој син

РАТ КО са су пру гом

АЛЕК САН ДРОМ

(144/2252119

СЕ ЋА ЊЕ

ЉУ БИН КА 

ПЕ ТРОВ СКИ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји: су пруг РА ДОЈ КО,

син СЛА ЂАН 

и ћер ка ЖА КЛИ НА 

с по ро ди ца ма

(148/225226)

Ми ла на ша

ПЕ ПИ

И по сле че тр на ест го ди -

на бол и ту га су исти.

Тво ји нај ми ли ји

(149/225321)

Оба ве шта ва мо по ро ди -

цу и при ја те ље да ће се

6. ав гу ста 2016. го ди не,

у 11 са ти, на вр ши ти го -

ди ну да на от кад ни је с

на ма

АНА 

НИ КО ЛИЋ

Ожа ло шће ни: су пруг

РИ СТО, син ЗО РАН 

и ћер ка МА РИ НА 

с по ро ди ца ма

(146/225219)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.
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Про ла зе да ни и го ди не, за нас веч ност и ту га, јер на ши нај дра жи ни су

с на ма

СПА СИЋ

ДРА ГАН                         ЖИ ВАН

1967–2000.                                               1937–1997.

„Угра ђе ни у про стор не уми ре мо то ми, то се рас те же не бо и уз ди же

нас ка зве зда ма.”

Ва ши нај ми ли ји

(44/202297)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗДЕН КА 

КА ЛУ ЖА
2010–2016.

Ни по сле шест го ди на

ту га и бол не пре ста ју. 

За у век у ср ци ма 

су пру га ЈО СИ ПА, ћер ки

СЛА ВИ ЦЕ, КА ТИ ЦЕ и

ОЛ ГИ ЦЕ с по ро ди ца ма

(31/224869)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

БЕ ЛА КИШ

8. IX 1970 – 4. VIII 1997.

Го ди не про ла зе, бол и

ту га веч но оста ју.

Тво ји нај ми ли ји

(37/224892)

У су бо ту, 6. ав гу ста 2016, у 11.30, на Но вом гро бљу
у Пан че ву да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен на шем
во ље ном

БО ЖИ ДА РУ НЕ ШКО ВИ ЋУ
1940–2016.

Ми ко ји те во ли мо зна мо ко ли ко бо ли жи ве ти
без те бе. За у век ћеш оста ти у на шем ср цу и на -
шим ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ВЕ РА, ћер ка СА ЊА,
зет ЗО РАН и уну ци ТЕ О ДОР и EMMANUIL

(38/224894)

7. ав гу ста на вр ша ва се пет ту жних го ди на
от ка ко ни си с на ма...

МАР КО КР СТЕ СКИ
1994–2011.

Да ни про ла зе, на из глед све је исто. Ипак
ни је. Вре ме до не кле по ма же да на у чи мо
да жи ви мо са сво јом ту гом. Увек си ту као
ве чи та ин спи ра ци ја, нај и скре ни ја емо ци -
ја, жи вот ни пра вац, кроз све оно што је -
смо а и ни смо, он да и са да. 

Знаш... Нај ду бљи траг за со бом оста вља ју
они ко ји ти ство ре нај ви ше ле пих успо ме на. 

Не до ста јеш пу но.

Твој та та БО БАН с по ро ди цом
(59/224938)

МАР КО 

КР СТЕ СКИ
7. VIII 2011 – 7. VIII 2016.

Ду шо мо ја, тво је ве ли ко

ср це и не се бич на до -

бро та за слу жу је да Те

чу ва мо веч но у на шим

ср ци ма.

Те та АН КИ ЦА 

с по ро ди цом

(60/334940)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЉА НА 

МИР ЧЕ ТИЋ

2004–2016.

Док је нас, жи ве ће и се -

ћа ње на те бе.

Син ЈО ВАН и сна ја

ЉИЉА НА с по ро ди цом

(65/224963)

У су бо ту, 6. ав гу ста 2016, у 11.30, на Ста ром

пра во слав ном гро бљу оку пи ће мо се да обе -

ле жио го ди ну да на от ка да нас је 11. ав гу ста

2015, на пу сти ла  на ша мај ка, ба ка и пра ба ка

МЕ ЛА НИ ЈА МА РИН КО ВИЋ
1927–2015.

Увек по зи тив на, на сме ја на, пу на љу ба ви и
раз у ме ва ња би ла си нам осло нац и по др -
шка до по след њег да на.

Не до ста јеш нам и че сто те спо ми ње мо.

По чи вај у ми ру.

Тво ји нај ми ли ји: син ЈО ВАН 
и ћер ка НЕ ВЕ НА с по ро ди ца ма

(69/224971)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

10. II 2016 – 10. VIII 2016.

Про шло је шест ме се ци од смр ти на ше мај ке и

ба ке

НЕ ДЕЉ КЕ МА РА ВИЋ
По сто јиш и тра јеш кроз нај леп ше успо ме не ко је

под се ћа ју на те бе.

Ожа ло шће ни: син РА ДО ВАН и ћер ка НА ДА

с по ро ди цом
(70/224982)

ПО МЕН

ЦЕ ТА БУР САЋ
9. VIII 2002 – 9. VIII 2016.

Про шло је че тр на ест го ди на, бол је пре те шка,

љу бав ве ли ка а ту га веч на.

Тво ји нај ми ли ји
(78/224950)

3. ав гу ста 2016. на вр ши ће се че тр де сет ту -

жних да на, а 6. ав гу ста 2016. де сет го ди на

од смр ти на ших нај ми ли јих

ЋО СИЋ

БО ЖА НА        ДИ МИ ТРИ ЈЕ

1941–2016. 1940–2006.

Не ка вас ан ђе ли чу ва ју, а ми ће мо вас веч -
но пам ти ти и с по но сом по ми ња ти.

Од по ро ди ца ЋО СИЋ, ЂУ РИ ШИЋ 
и ВУ КО ВИЋ

(96/225071)

У су бо ту, 6. ав гу ста 2016, у 10.30, на Но вом гро -

бљу да је мо ше сто ме сеч ни по мен во ље ној

НА ТА ЛИ ЈИ ГА ВРИЋ
1948–2016.

С љу ба вљу по ро ди ца
(95/225070)

У су бо ту, 6. ав гу ста, у 10.30, на Но вом гро бљу да ва ће -
мо че тр де се то днев ни по мен

РА ДО СЛА ВУ ЛА ЗА РО ВУ
1967–2016.

За у век у на шим ср ци ма.
Тво ји нај ми ли ји

(84/225018)

ЖИ ВАН 

СТО ЈА НОВ

2009–2016.

Се дам го ди на во љен,

не за бо ра вљен и не пре -

жа љен. 

По чи вај у Бож јем ми ру.

Тво ји: КЕ КА, ДУ ШКО 

и ВЕ РА с по ро ди цом

(93/225046)

У су бо ту, 6. ав гу ста 2016, у 10 са ти,  на Но вом

гро бљу, да ва ће мо го ди шњи по мен

СТЕ ВА НУ ЂЕР ФИ ЈУ

Бол у ду ши и ср цу оста ју за у век.

Ћер ка ОЉА с по ро ди цом
(80/225006)

СТЕ ВАН ЂЕР ФИ
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Син АЦА, уну ци ФИ ЛИП и НА ЂА

(97/225073)
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БО ГО МИР 
АЛЕК СИЋ

2012.
Не за бо ра вљен и во љен.

СЕ КА, НА ТА ША, ВЕ СНА
и ИВА НА с по ро ди ца ма

(1/

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

ЂО КО ВИЋ

МИ РО СЛА ВА                 ВИ ТО МИР
1930–2007.                                  1924–1994.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на вас.
Син СЛО БО ДАН и ћер ка СЛО БО ДАН КА с по ро ди ца ма

(5/2324819)

СЕ ЋА ЊЕ

ПА УН Д. ДА ВИ ДО ВИЋ
1. VIII 1966 – 1. VIII 2016.

Ту га се не ме ри про те клим го ди на ма већ по но -

сом, љу ба вљу и веч ном се ћа њу на те бе.

Тво ји: син БРА НИ СЛАВ и су пру га СЛА ВИ ЦА
(6/224820)

СЕ ЋА ЊЕ

ШАН ДОР БИ РО

1998–2016.

С по но сом те спо ми ње -

мо, с љу ба вљу чу ва мо, у

на шим ср ци ма и с ту гом

жи ви мо без те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(12/224829)

У не де љу, 7. ав гу ста, у 11 са ти, у Стар че ву да је мо го ди -

шњи по мен на шој ма ми

ГО СПИ         МИ ЛИ ЈИ         СА ВУ

ИВА НО ВИЋ  ФИ ЛИ ПО ВИ Ћ  ИВА НО ВИ Ћ

12. VIII 2015 – 12. VIII 2016. 1997–2016.            2001–2016.

Во ли мо вас и чу ва мо од за бо ра ва.

Ва ша по ро ди ца

(21/224812)

ЖАР КО 

СТО ЈА НОВ

2014–2016.

Се ћа ње на те бе не уми ре.

Нај ми ли ји

(24/224855)

7. ав гу ста на вр ша ва се го ди на од смр ти

на ше во ље не мај ке, све кр ве и ба бе

СТО ЈА НЕ МИ РО СА ВЉЕ ВИЋ
из До ло ва

С по што ва њем и љу ба вљу чу ва мо успо ме -

ну на те бе.

Тво ји: син ВО ЈИ МИР, ћер ке НА ДА и 

МИ ЛИ ЦА, сна ја ВЕ РА, уну ци и пра у ну ци

(25/224856)

3. ав гу ста на вр ша ва се осам го ди на от кад те не ма

ВЛА ДИ МИР М. СТОЈ СА ВЉЕ ВИЋ
1935–2016.

Ни кад те не ће мо за бо ра ви ти.

Твој брат СВЕТ КО с по ро ди цом
(26/224860)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛАН ЛА ЛИЋ     МИР ЈА НА ТО ДО РОВ
2008–2016. 2015–2016.

Ваш од ла зак оста вио нам је ве ли ки бол и веч ну ту гу.
Ва ша по ро ди ца

(29/224860)

Сво јим ро ди те љи ма

АМ БРУШ

ДА НИ ЦА             ЛА СЛО
ПО МЕН                           СЕ ЋА ЊЕ

24. VI – 3. VIII 2016. 1985–2016.

Про шло је че тр де сет ту жних да на од смр -
ти на ше мај ке Да ни це и три де сет јед на ту -
жна го ди на од смр ти на шег оца Ла сла.

Хва ла вам што по сто ји мо, и за све што сте
нам учи ни ли да по ста не мо љу ди.

Љу бав и ле па се ћа ња на вас за у век но си -
мо у на шим ср ци ма. 

Ва ша де ца: ћер ке КЛА РА и ВЕ РО НА и 
си но ви ШАН ДОР и ЛА СЛО с по ро ди ца ма

(30/224867)

9. ав гу ста 2016. на вр ша ва се шест ме се ци од пре -

ра не смр ти на шег дра гог при ја те ља

БО РЕ ЈА ЊИ ЋА

Веч но за хвал ни ње го ве са рај ли је 

МИР КО и МА РИ ЈА МУ ТАП ЧИ ЈА
(33/224872)

12. ав гу ста на вр ша ва се шест ме се ци од смр ти на шег

оца, де де и пра де де

МИ О ДРА ГА КР ЧА ДИН ЦА
Успо ме ну на ње га чу ва ју ћер ка ЛЕ ЛА 

и син БА ТА с по ро ди ца ма
(36/224891)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЛА ДИ МИР СТОЈ СА ВЉЕ ВИЋ
1935–2008–2016.

Ти и тво ја не се бич ност у се ћа њи ма увек са на ма.

Тво ји: син МИ О ДРАГ, бра ћа НИ КО ЛА и СВЕ ЛЕ,

се стре НА ДА и ВЕ РА с по ро ди ца ма
(35/224887

РАД МИ ЛА

ЗДРАВ КО ВИЋ

10. VIII 2006 – 10. VIII 2016.

Ра до те се ћа ју тво ја 

де ца с по ро ди ца ма

(41/224905)

6. ав гу ста, у 10 са ти, да ва ће мо че тр де се то днев ни

по мен на шем во ље ном

СЛАВ КУ МР КО ЊИ ЋУ

Имао си ве ли ко ср це пре пу но до бро те, био си

на ша сна га. Оста ла нам је бол и ту га. Во ли мо те

и у ср цу чу ва мо. 

Тво ји нај ми ли ји: ВЕ ЦА, МИ ЛОШ, 

ДУ ЊА и ДА ЦА
(43/224909)

ЈО ВАН БИ ХЛЕР

9. VIII 2015 – 9. VIII 2016.

Про шла је го ди на пу на

бо ла и ту ге, от ка да те

не ма.

Су пру га МА РИ ЈА и син

ЈО ВАН с по ро ди цом

(49/224911)

7. ав гу ста 2016. на вр ша -

ва се че тр де сет да на од

из не над не смр ти на шег

во ље ног су пру га, оца и

де де

ДУ ША НА 

КА РАЊ ЦА

Ње го ви нај ми ли ји

(56/224931)

СЕ ЋА ЊЕ

Отац, кад год да оде,

пре ра но је оти шао.

СТЕ ВАН 

ТУ ЦИЋ

2002–2016.

По чи вај у ми ру та та.

Син БА ТА

(58/334936

У су бо ту, 6. ав гу ста 2016, у 11.30 са ти, одр жа ће -

мо че тво ро го ди шњи по мен

АЛЕК САН ДРУ С. ПО ПО ВИ ЋУ 

СА ШИ
дипл. авио ин же ње ру, Ша ци из „Утве

Са мо је вре ме про шло, а бол и ту га оста ју.

Су пру га НЕ НА, ПО ПО ВИ ЋИ, ТО ДО РО ВИ

и ШУ МА РАК
(62/224953)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗОЛ ТАН АПРО

1963–1982–2016.

Во ље ни, на ша љу бав је

ве ли ка, истин ска и из -

над вре ме на. Свих ових

го ди на ти си уткан у

сва ки наш дан.

С љу ба вљу ма ма МУ ЦИ,

се стра ИЛУШ 

и се стри ћи ИВАН,

КРИ СТИ НА и ЕСТЕР

(71/224983)

Пе то го ди шњи по мен дра гом

ЂУ РИ КЕ РИ ЋУ
За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Су пру га СТАН КА с де цом
(90/225032)

На вр ша ва се че тр де сет

да на од смр ти на шег

дра гог

СЛАВ КА 

МР КО ЊИ ЋА

За у век у на шим ми сли -

ма.

Брат и сна ја

(119/225135)
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бесплатни позиви 09-19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
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
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
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
Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Усме ре ни сте на сво је тре нут не
же ље и тре ба ло би да их оста ли
по шту ју, али не мој те би ти пре ви -
ше се бич ни и ис кљу чи ви. Ми сли -
те на дру ге. До бра ко му ни ка ци ја
с парт не ром мо ти ви са ће вас у
по слу.

Парт нер ће вас не пре ста но из -
не на ђи ва ти, во ди ти на нај не о -
бич ни ја ме ста и ку по ва ти ша љи -
ве по кло не. Мо гу ће је да ће те,
по ред кра ћих пу то ва ња, пред
крај сед ми це оти ћи и на не ки ду -
жи пут. Не мој те про пу сти ти при -
ли ку да се од мо ри те.

Вра ћа ју се бив ше љу ба ви, љу ди
ко је ду го ни сте ви де ли ни чу ли,
при ја те љи из мла до сти. Мо жда
ће се не ке Шкор пи је сре сти с
бив шим љу ба ви ма. Ма ко ли ка
ва тра да бук не, не ће те се огре ја -
ти на њој – не ко ли ко сла ду ња вих
ре чи и го то во.

Раз ја сни те све ста ре про бле ме
и ста ре ве зе и на пра ви те за о крет.
Ми сли те о то ме шта је до бро за
вас. Не за но си те се пре ви ше и
све ће кре ну ти сво јим то ком. Не
жи ви те у про шло сти.

Бли ста те. Ко нач но сте на пра -
вом пу ту да оста ви те бре ме иза
се бе и кре не те да ље. По не кад
вам је те шко, али зна те да при -
кри је те сво ју ту гу и сво је про бле -
ме. Окре ни те се при ја те љи ма,
парт не ру и по ро ди ци.

Но ви по зи ви, но ве при че, но ви
иза зо ви, али не по на вљај те ста -
ре гре шке. Ма ло опре зно сти ни -
је на од мет. Има ће те и мно го
при јат них и ле пих тре ну та ка, по -
го то во ако сте у ве зи или бра ку.
Пре пу сти те се свом ин стинк ту.

Бу ди те са ми, не мо ра те стал но
ићи у по тра гу за љу ба вљу. То се
јед но став но до го ди. Ако сте у ве -
зи, при ти сак се по ве ћа ва парт не -
ро вим зах те ви ма да се ства ри
ис те ра ју на чи сти ну. Ра ди те, на -
ђи те не ки хо би, до дат ни по сао...

Увек по сто је ле пи тре ну ци и
чвр ста под ло га за ве зу. По ла ко,
без жур бе, иди те сте пе ни цу по
сте пе ни цу. Ако сте за у зе ти, са мо
одр жа вај те по сто је ћу бли скост и
ста бил ност. Са ми Јар че ви тре ба
да гле да ју да удва ра ња не бу ду
са мо пу ка при ча.

Окре ну ти ка по слу и дру гим
љу ди ма, мо же те за по ста ви ти ве -
зу и до да ти се би пун џак про бле -
ма. Они у ду гим ве за ма не ће
има ти пре ви ше про бле ма, али ће
флер то ва ти, па се ства ри мо гу
оте ти кон тро ли.

Мла ђа осо ба мо же ући у ваш
жи вот. Уко ли ко ни сте са ми, има -
ће те не за бо рав но вре ме про ве -
де но с во ље ном осо бом. Осмех
на ли цу је по ла пре ђе ног пу та до
не чи јег ср ца.

Стре сне си ту а ци је у парт нер -
стви ма свих вр ста су из ве сне, па
про бај те да оста не те хлад не гла -
ве. За у зе те Ри бе ма ло ће лу та ти
на ви ше стра на и из ни че га ства -
ра ти на пе те си ту а ци је. Пу сти те
парт не ра да вам по мог не и пру -
жи вам ру ку.

Мо гу ће је да ће те упо зна ти не -
ко га пре ко по сла, на јав ном ме -
сту или не ко га ко ни је из ва шег
ме ста. Осе ћа ће те се по но во као
де ца, по же ле ће те да се удва ра те
не ко ме на нај не о бич ни ји на чин.
Јед но став но ужи вај те.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
3. ју ла: Мар ти ну – Је ле на Ми ло са вљев и Да ли бор Со ко ло вић; 4. ју ла: Еле ну – На та ша Ра до -

њић и и Ми лан Па вло вић; 12. ју ла: Пе тру  – Ми ли ца и Но ви ца Бр ко вић; 15. ју ла: На ђу – Ма -

ри ја и Вла ди мир Нем чек, Ана ста си ју – Сла ви ца Кон стан ди нов и Ср ђан Стра ји но вић, Ему –

Ка та ри на Уро ше вић и Не бој ша Сто ја но вић; 16. ју ла: Да ру – Фа ти ма Ве се љи и Ђу ри ца Хор -

ват, Ан ђе лу – Дра га на и Алек сан дар Кре ко; 17. ју ла: Еле ну – Је ле на Ко са но вић и Са во Те ша -

но вић; 20. ју ла: Ка си ју – Су за на и Едвард Ар ко, Ми лу – Не на и Алек сан дар Га јић, Теу – Ва -

лен ти на и Ђу ра Сви лар; 22. ју ла: Ти ја ну – Ми ра Ра ду и Јо ван Пе тро вић, Со фи ју – Ми ли ца и

Вла ди мир Оку ка; 25. ју ла: Лу ну – Жељ ка и Бо јан Про ле. 

До би ли си на
30. ма ја: Ма е ла – Ко рин Ра ес и Ср ђан Слав ко вић; 23. ју на: Да мја на – Ма ри на и Ду шан Пе тро -

вић; 25. ју на: Алек сан дра – Да ни је ла Сто ја но вић и Бо јан Ни ко лић; 27. ју на: Ан дре ја – Ива на

Пе тро вић и Ми лан Ва сић; 29. ју на: Ан дри ју – Дра га на и Иван Па нић; 1. ју ла: Лу ку – Иво на Јо -

ва нов и Иван Ада мов; 4. ју ла: Ива на – Ани та Но ва ков; 10. ју ла: Сте фа на – Да ни ца и Да ли бор

Ан тев ски; 13. ју ла: Ми ла на – Ива на и Ра до ван Ми ли ће вић; 17. ју ла: Ми хај ла – Ка та ри на Мар -

ко вић и Мар ко Та сић; 18. ју ла: Или ју – Је ле на и Да во рин Сто ја но вић; 19. ју ла: Ва си ли ја – Ма -

ри ја и Го ран Илић, Алек су – Бра ни мир и Ја сми на Пе тро вић, Оска ра – Ви о ле та Бе чеи и Ми хаљ

Та тар; 20. ју ла: Сте фа на – Су за на и Ни ко ла Зла та но вић, Алек се ја – Ива на Ста ној чев и Иван

Не дељ ко вић, Ву ка ши на – Да ни је ла Же ра вљев и Ду шко Врен гић; 21. ју ла: Ми хај ла – Та тја на и

Вла ди мир Ла за ров, Лу ку – Је ле на и Ђор ђе Ан ђел ков; 23. ју на: Сте фа на – Жи ва на и Го ран Јо -

вић; 24. ју ла: Уро ша – Је ле на и Фи лип Си мин, Ко ста ди на – Љу би ца Сто шић и Ву ле Јо ва но вић;

25. ју ла: Сте фа на –  Тра јан ка и Ми ле Ва со вић, Ми хај ла – Ива на Шу кун да и Сла ђан Тра ји ло вић. 

ВЕН ЧА НИ

21. ју ла: Ма ја Киш и Ђу ро Ку со вац, Ма ри ја на Ико нић и Бран ко Ра дић, Бо жи ца Ста ни шко вић

и Де јан Дам ња но вић, Не ве на Са вић и Ми лош Сто ја но вић; 23. ју ла: Гор да на Ста но је вић и Ми -

ле То до ро вић, Ми ла на Ма ки вић и Ми љан Ми ло ва но вић, На да Ка њу га и Не бој ша Ху бер, Кри -

сти на Пе тро вић и Не бој ша Шу пић, Ти ја на Ву ја шко вић и Вла ди мир Бе ке, На та ша Ви дић и Дра -

ган Пу по вац; 24. ју ла: Рад ми ла Ан ђел ко вић и Го ран Илић, Ма ри ја на Ша јић и Вла ди мир Ара -

ли ца, Вла да на Јо ва но вић и Ни но слав Су бин, Ја сми на До бре сков и Дра ган Спа со је вић, Сне -

жа на Ата нац ков и Мар јан Алу ло ски, Кри сти на То до ро вић и Вла ди мир Ра дић, Љи ља на Спа -

сић и Вла ди мир Сто ле ски; 28. ју ла: Је ле на Жив ков и Драг че Илић, Мо ни ка Пал и Ми ро слав

Са ва но вић, Дра га на Стан ко вић и Са ша Ђор ђе вић.

УМР ЛИ

22. ју ла: Ђо ка Ми тић (1949), Са ва Мун ћан (1955), Ма рин ка Ма ли ца (1933), Па ло Јо наш (1934),

Сре бре Ђор ђи јев ски (1955), Бра ни слав Сто ја ди нов (1938), Ми ле на Вук ми ро вић (1924), Зо ран

Ми ло је вић (1985); 23. ју ла: Ма ри ја Зо рић (1955), Не дељ ко Се ку лић (1949), Ју ли ја на Су бо тић

(1927), Дра ган Та сић (1953); 24. ју ла: Оли ве ра По сто ло вић (1945), Сто јан Ми лев ски (1922),

Ан тон Бан чов (1951); 25. ју ла: Ми ло са ва Са бо вљев (1933), Бо шко Ра бље но вић (1937), Све то -

зар Вла шки (1942),  Дра ган Ја го дић (1947), Смиљ ка Там бу рић (1936), Ро змир Мар ко вић

(1939); 26. ју ла: Ма ри ја Ми лић (1936), Зо ран Ђор ђе вић (1967), Бо ри во је Гво здић (1932), Ве -

сна Ба тањ ски (1967), Ср бо љуб Ми лен ко вић (1942), Ми хај ло Ју су фо ски (2010); 27. ју ла: Ми хај -

ло Пе ић (1949), Сне жа на Му нић (1956), Дра ги ца Бој ко вић (1949), Ми ра Но ва ко вић (1940).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

БАНКАР И
ИНДУ-

СТРИЈАЛАЦ

Сакатост,
кљастост

Име панче-
вачке

лекарке
Деановић

Ознала за
Египат

Врста 
цвећа (мн.)

Други 
вокал

Мајстор за
тенде

Древни
град у

Месопо-
тамији

Изложбени
простор на

сајму

Италијанска
авио-компа-

нија

Жаба која
крекеће

Мрља, 
срамота

Немачка
смучарка
(Мартина)

Канцеларка
Меркел

Акционарско
друштво

(скр.)

Преурањен

Словеначки
писац

(Станко)

Први и
трећи вокал

Град у Грчкој

Војни 
заповедник

ВЕЛИКИ
ПАНЧЕВАЧКИ
ДОБРОТВОР

Место код
Новог

Кнежевца

Ратар за
плугом

Циганин
Шесто слово

азбуке

Предводница

Енигматски
клуб (скр.)

ЛИЧНОСТ
СА СЛИКЕ

Ознака
ауто-школе

Бугарска
монета

Ваздушна
бања у

Пиринејима

Црквени
сабор (лат.)

Коњ (песн.)

Међутим

Симбол
радијума

Перуанска

товарна

животиња

Возач скеле

Саставни
везник

Узвик за
дозивање

Ознака за
литар

Војвођан-

ски писац

(Карољ)

Дивови,
џинови

Оријен-
тална

посластица РЕШЕЊА – Стиховни квадрат: Васкрс, апарат, Савета, кредит, рати-

ло, статор. Скандинавка: крекетуша, љага, Ертл, ад, ран, аи, коман-

дант, авангарда, Ђорђе Вајферт, л, Аро, концил, али, лама, скелар, еј,

Ач, титани, алва. Анаграм: кинески ресторан.Коњићев скок: Дока-

зивати мора онај ко тврди, а не онај ко побија.

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

СТИХОВНИ КВАДРАТ 

Oвај празник
код хришћана

красе јаја

oфарбана.

Кад довољно

пара скупим,

тад ћу справу
ја да купим.

Дама даје

савет свима,

с правом ово

име има.

Mесецима

рате плаћам,

врло тешко

зајам враћам.

Одлучио

ратар Бода

да ралицу
своју прода.

Сваки ротор

бити мора

у кућишту
oд мотора.

В О Д О Р А В Н О  И  У С П Р А В Н О :

1 2 3

4 5 6

КОЊИЋЕВ СКОК

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског

коња, почев од посебно обележеног поља, добићете једно

правило римског права, које се примењује и у савременим

судским поступцима.

ДО- НЕ -НАЈ ПО- -ТИ

О- -БИ- -ВА- А КО

О- -КА- ТВР- МО- КО

-ЈА. -РА -НАЈ -ЗИ- -ДИ,

АНАГРАМ

УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ

А, ТО? СКРЕНИ, СКРЕНИ?
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жен је и тра ди ци о нал ан се о ски
до ру чак. По за вр шет ку же тве
вред ни рад ни ци су про де фи ло -
ва ли Вој ло ви цом уз му зи ку и
до бро рас по ло же ње. 

За до вољ ство због до бро оба -
вље ног по сла ни је си ла зи ло с
ли ца Вој лов ча на ни у ве чер -
њим са ти ма, ка да су одр жа ни
тра ди ци о нал ни же те лач ки ба -
ло ви. Д. Ко жан

Јед на од ма ни фе ста ци ја по
ко јима је Вој ло ви ца пре по зна -
тљи ва и по зна та и ван гра ни ца
на ше др жа ве сва ка ко су „Же -
те лач ки да ни”, ко ји су про те -
клог ви кен да одр жа ни 22. пут.
Овим сво је вр сним ви ше днев -
ним све ча но сти ма Ма ђа ри,
Сло ва ци и Ср би из Вој ло ви це
већ де це ни ја ма про сла вља ју
за вр ше так же тве.

Очу ва ње тра ди ци је, мул ти кул -
ту рал но сти и мул ти ет нич но -
сти, као и раз вој по љо при вре -
де, еко ло ги је и ту ри зма, ци ље -
ви су ко ји мо ти ви шу ор га ни за -
то ре – СКПД „Ђе тван” и МКУД
„Та ма ши Арон” да из го ди не у
го ди ну овој ма ни фе ста ци ји да -
ју пе чат све бо љег ква ли те та.
На жа лост, због не до стат ка фи -
нан сија, про грам је ове го ди не
био не што скром ни ји и са ма
ма ни фе ста ци ја је тра ја ла два

ОДР ЖА НИ 22. „ЖЕ ТЕ ЛАЧ КИ ДА НИ”

ЗР НО ЗЛА ТА КО ЈЕ СПА ЈА ТРИ НА РО ДА

уме сто че ти ри да на, али они
кључ ни и нај леп ши сег мен ти
ко ји ма се ра ду ју сви по се ти о ци
ни су из о ста ли.

Пр вог да на, у пе так, 29. ју -
ла, у дво ри шту СКПД-а „Ђе -
тван” при ре ђен је тро је зич ни
кул тур но-умет нич ки про грам,
а број на пу бли ка ужи ва ла је у
игри, пе сми и му зи ци. По себ -
ну па жњу су при ву кли го сти
МКУД-а „Та ма ши Арон” ко ји
су до шли из Тран сил ва ни је и
пред ста ви ли се са три ко ре о -
гра фи је из свог кра ја.

У овим врелим летњим дани-
ма Долово је поново постало
филмско место. Екипа филма
„Разбојници Баната” и овог
лета је у атару покрај помену-
тог места на снимању настав-
ка свог играно-документарног
филма.

Филм ће бити састављен из
четири приче о исто толико
разбојника, који су од средине
18. до почетка 20. века били
страх и трепет у појединим ба-
натским местима и њиховим
атарима. Прича је заснована
на историографским чињени-
цама, а све су то у сценарио
преточили Мирча Маран, Си-
мон Ђармати и Иван Ракиџић,
који је и редитељ овог оства-
рења. У режији му помаже
млада асистенткиња Људмила
Шајтинац, а секретарица ре-
жије је Љиљана Спасић.

У Долову се снима трећа
прича овог филма, о разбој-

нику Маринку Маријашу, чи-
ји лик тумачи Никола Марко-

вић. Време у којем је Мари-
јаш био озлоглашен код бога-

таша и жандара, али попула-
ран код обичног народа, поку-
шали су кроз аутентичне ли-
кове да оживе глумци Божи-
дар Стошић, Милан Цаци
Михаиловић, Властимир Ве-
лисављевић, Бранислав Пла-
тиша, Младен Совиљ, Миро-
слав Жужић, Алиса Лацко,
Катарина Стојановић, Весна
Паштровић и многи други.

Организатори читаве приче
и уједно продуценти филма су
Ивана Митровић и Душан
Синђић. За потребе снимања
ангажовани су и статисти из
Долова, којима је било задо-
вољство да још једном помог-
ну у реализацији овог пројек-

та. Кадрови су снимани на ло-
калном хиподрому, у згради
старе школе, филмској кући
Павлов, али и у приватним ку-
ћама, попут домаћинства Ива-
на Првуља, који је своје про-
сторије уступио филмској еки-
пи за пресвлачење, шминкање
и одмарање.

За улепшавање глумаца
шминком задужена је Розали-
ја Кризик Танасијевић, а бри-
гу о костимима и улепшавању
ентеријера и екстеријера во-
дила је Светлана Зојкић, уз
асистенцију Катарине Бахћук.
Треба поменути и део екипе
без којег овај филм не би мо-
гао да се пренесе на платно и
ТВ пријемнике, а то су снима-
тељи Драган Веселић и Вик-
тор Тоадер, као и сниматељи
звука Никола Бјелица и Нови-
ца Радић.

Доловачка клапа је заврше-
на. Остаје да се до краја годи-
не сними остатак филма, а да
се затим одраде завршни ра-
дови, али све у највећој мери
зависи од финансија. Сви који
већ неколико година вредно
раде на овом филму, надају се
да ће и они и публика моћи да
уживају у њему до краја 2017.
године. Н. Р.

ДОЛОВО – ФИЛМСКО МЕСТО

„Разбојници” у нашем атару

Цен трал ни и нај жи во пи сни ји
део про гра ма – так ми че ње у ко -
сид би жи та на ста рин ски на чин
и ве ли ка по вор ка војловачким
ули ца ма  –  од и грао се у су бо ту,
30. ју ла. Ко са чи у на род ним но -
шња ма, оку па ни сун цем, по ка -
за ли су сво је ве шти не, а по слу -



Да би се дете правилно разви-
јало, изузетно је важно да што
чешће борави у природи. Ако
успут нешто о њој и научи, он-
да је то права комбинација.

Најлакши начин да се то
оствари, нуди извиђачки по-
крет. То добро знају чланови
Одреда извиђача „Надел”, јед-
ног од најактивнијих у земљи.

Они, поред осталог, веома
брину о подмлатку, редовно
организују разне едукативне
садржаје и користе сваку при-
лику за боравак у природи.

Извиђачи из старчевачког од-
реда „Надел” већ неколико го-
дина у ово време организују
табор у најближој оази шаро-
лике флоре и фауне, чистог
ваздуха и душевног мира –
Делиблатској пешчари. Овог
пута, у периоду од 18. до 24.
јула, група од четрдесетак ска-
ута обрела се у шуми старог

багрема и гледичије обрасле
бршљаном, надомак Девојач-
ког бунара, и тамо направила
привремени дом.

Све је почело два дана рани-
је, када је шесторо коначара
припремало терен и подигло
главне таборске објекте. Днев-
ну и спаваћу собу и купатило
заменили су ватриште, шатори
и соларни туш с гравитацио-
ним притиском, а убрзо су ни-
кли и трпезарија, кухиња, еко-
номат, амбуланта и осматрач-
ница. Током седам дана изви-
ђачи су украшавали камп па-
тентима израђеним од канапа
и материјала пронађеног у шу-
ми. Нашло се места и за клупе,
држаче, заклоне, оградице и
лежаљке.

Циљ табора је стицање но-
вих вештина и решавање зада-
така применом већ стеченог
знања. Тако су извиђачи много
тога научили из кулинарства,

преживљавања у природи,
употребе пионирског алата,
ужарства, услужних делатности,
осматрања, здравог живота,
очувања природе, оријентације
и астрономије. Радионице су
одржаване након контроле
шатора, јутарњег збора и до-
ручка, а остале активности би-
ле су резервисане за по подне.
Нашло се времена и за актив-
ности попут ноћне потраге за
скривеном поруком, воденог
најлон тобогана, полигона с
блатом, шетње кроз природу,
одлазака на базен...

Након вечерњег збора и ве-
чере пали се ватра, уз коју кре-

ће и забава с различитим садр-
жајима, све до повечерја, чиме
се заокружује дан. Током ноћи
су организована дежурства уз
ватру све до буђења.

Приређена је и игра „тајни
задатак”, која је трајала од по-
четка до краја кампа, а побе-
дили су Данило Радосављевић
и Никола Мијајловић. Поред
тога, најуреднији шатор има-
ле су Теодора Јовић и Алек-
сандра Костић; најдисципли-
нованији извиђач био је Лазар
Балог, а за најбоље извиђаче
табора проглашени су Брани-
слав Никић и Александра Ко-
стић, док се међу полетарци-

ма највише истакла Ања Не-
дељковић.

Треба истаћи и чињеницу да
извиђачи након кампа иза себе
могу оставити само две ствари
– ништа од смећа и захвал-
ност, коју су овог пута дуговали
продавници „Мој рај” из Дели-
блатске пешчаре, на чијем
имању је камп одржан, и фир-
ми Агроцентар „Волођа”.

С обзиром на то да извиђачи
поштују шуму, посебна је
вредност то што током борав-
ка није посечено ниједно шум-
ско стабло, нити је на било ко-
ји начин нарушена природа.
Органски отпад је пажљиво
одлаган, а неоргански раздва-
јан и однет на рециклажу.

И на крају – оснивач скау-
тизма у свету Лорд Баден Пау-
ел је рекао: „Једна недеља на
извиђачком табору вреди као
месеци рада у учионици”.

Ј. Ф.

ЈОШ ЈЕД НА АК ЦИ ЈА ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ АВАН ТУ РИ СТА

РАЈ НА ЗЕ МЉИ – КА ЊОН БР ЊИ ЦЕ

ва и по вре ђи ва ња. Дно ка њо на
је би ло пре кри ве но оштрим
сте на ма, а во да при лич но мут -
на, па се ни је до бро ви де ло где
се га зи... По сле ви ше ча сов ног
хо да кроз мир ни ји део ка њо на
Пан чев ци су сти гли и до дру -
гог те сна ца. Ли ти це су им се

пру жа ле ви со ко из над гла ва, а
ка њон је на по је ди ним ме сти -
ма био то ли ко узак да су мо -
гле да се до дир ну обе ње го ве
стра не. Мо ра ло се и за пли ва -
ти по ле де ној во ди, чи ја је
тем пе ра ту ра из но си ла око 16
сте пе ни.
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И баш ту, не да ле ко од чу ве не
твр ђа ве, у ђер дап ском пар ку,
на ла зи се још јед но чу до при -
ро де – ка њон ре ке Бр њи це.
Пан че вач ки пла ни на ри и аван -
ту ри сти су по ра ни ли јед ног ју -
тра, те сло жно кре ну ли као
сво јој оми ље ној де сти на ци ји.
Фор си ра ли су пут за Ку че во,
где су на пра ви ли пр ву па у зу за
ка фу и по ку по ва ли во ду и оста -
ле по треп шти не за „жи вот у
ди вљи ни”. 

Ком би је во зио до ме ста око
два ки ло ме тра уда ље ног од
ула за у ка њон. Од тог тре нут ка
на ши су гра ђа ни су би ли пре -
пу ште ни са ми се би и – чу ди ма
при ро де. Ла га но су пре пе ша -
чи ли тих 2.000 ме та ра, а на
ула ску у ка њон обу кли су во -

до от пор на оде ла и фо то-апа -
ра ти ма ове ко ве чи ли по че так
сво је аван ту ре. Мно ги су та да
још би ли на сме ја ни, јер ни су
зна ли шта их че ка у ка њо ну...

Пр вих по ла са та про те кло
је у ла га ној шет њи у во ди до
ко ле на, а за тим је по че ло
пра во уз бу ђе ње. Те сна ци кроз
ко је су про ла зи ли пли ва ју ћи,
стр ми не низ ко је су се кли за -
ли као на то бо га ну, а он да и –
во до пад. Усле ди ло је ска ка ње
у ре ку, ку па ње, а би ло је и по -
ка зних ве жби спу шта ња љу -
ди низ во до пад уз по моћ
ужа ди. Кра ћи од мор је ис ко -
ри шћен за фо то гра фи са ње, а
по том је усле ди ла још же -
шћа аван ту ра.

Не вре ме је по ру ши ло мно -
го број на ста бла, па су на ши су -
гра ђа ни мо ра ли да их пре ска -
чу, да се про вла че ис под и из -
ме ђу њих... Би ло је ри зич но,
јер је ла ко мо гло до ћи до па до -

Го лу бач ки град или Го лу -
бац је сред њо ве ков на твр -
ђа ва, спо ме ник кул ту ре од
из у зет ног зна ча ја, у На ци -
о нал ном пар ку Ђер дап, на
де сној оба ли Ду на ва, че ти -
ри ки ло ме тра низ вод но од
да на шњег на се ља. На ла зи
се на ви со ким ли ти ца ма,
на ме сту где се ре ка су жа -
ва, на са мом ула зу у Ђер -
дап ску кли су ру. Го лу бац је
имао бур ну исто ри ју. То -
ком сред њег ве ка око ње га
су се во ди ле мно ге бит ке,
на ро чи то из ме ђу Осман -
ског цар ства и Кра ље ви не
Ма ђар ске. Го ди не 1867.
пре дат је срп ском кне зу
Ми ха и лу Обре но ви ћу. У
са вре ме но до ба Го лу бац је
по пу лар на ту ри стич ка
атрак ци ја на Ду на ву. 

По ла ко је по чео да их сти же
умор, али аван ту ри сти су твр -
до гла во гу ра ли на пред. И вре -
ме се „на мр шти ло”, по че ли су
да пу ца ју гро мо ви и да се ва ју
му ње... На по слет ку је па ла ки -
ша... А до из ла ска из ка њо на
тре ба ло је још око сат вре ме -
на. Пре да је ни је би ло. Ју на ци
на ше при че про би ли су се
кроз гу сту ко при ву и ко нач но
су би ли на су вом.

До се ла где су се пре сву кли,
пре пе ша чи ли су око два ки ло -
ме тра, а он да су скок ну ли и до
обли жње про дав ни це, на за -
слу же но пив це. При по врат ку
у Пан че во свра ти ли су у Гра -
ди ште на ве че ру, где су још
ма ло са би ра ли ути ске.

Вид но умо р ни, по ма ло из у -
да ра ни од сте на, али што је нај -
ва жни је – пре за до вољ ни. Сви -
ма ће у ле пом се ћа њу оста ти
јед на сјај на аван ту ра у ка њо ну
Бр њи це. A. Живковић

СТАРЧЕВАЧКИ ИЗВИЂАЧИ НА ТАБОРОВАЊУ

Корисна авантура у Пешчари



Ин те ре сант но и 
уз бу дљи во пу то ва ње

Бор ба с ди вљим 
ре ка ма

Чла но ви пан че вач ког клу ба
Вир, по сле на пор ног и ис цр -
пљу ју ћег пу та, по но во су у Ср -
би ји. Они су у про те клих се -
дам да на уче ство ва ли на Свет -
ском ку пу у раф тин гу, ко ји је
одр жан на Ти бе ту.

Иа ко се ни су оки ти ли тро -
фе ји ма, би ло је то ве о ма уз бу -
дљи во и зна чај но пу то ва ње за
на ше су гра ђа не. Има ли су
при ли ку да мно го то га на у че о
ве сла њу на ти бе тан ским по -
мах ни та лим ре ка ма, али и о
са мој тра ди ци ји и кул ту ри Ти -
бе та на ца.

Да ће то би ти уз бу дљи во пу -
те ше стви је, би ло је ја сно већ
на са мом по чет ку. На кон што
су про ме ни ли три ави о на ка ко
би сти гли на Ти бет, у град Јус -
ху, ко ји се на ла зи на око 4.000
ме та ра над мор ске ви си не, на -
ши су гра ђа ни су схва ти ли да
им ни је сти гао пр тљаг – ни
тор бе с лич ним ства ри ма, али
ни опре ма (ве сла, пр слу ци, ка -
ци ге и оде ла), без ко је три да на
ни су мо гли да тре ни ра ју. За гу -
бље не тор бе сти гле су дан пред
тр ку, па су Пан чев ци ус пе ли да
од ра де са мо је дан тре нинг.

– До че ка ни смо на нај ви шем
ни воу, а већ на са мом до ла ску

до ма ћи ни су нас оки ти ли бе -
лим ша ло ви ма, што у ти бе тан -
ској кул ту ри пред ста вља нај ве -
ћу по част. Ор га ни за ци ја так -
ми че ња би ла је на нај ви шем
ни воу, а са мој це ре мо ни ји
отва ра ња је при су ство ва ло пре -
ко 20.000 љу ди. Уче ство ва ли су
так ми ча ри из пет на ест зе ма ља,
а ми смо по но сно но си ли за ста -
ву Ср би је на ра ме ни ма и пред -
ста ви ли наш град Пан че во –
ре као је Не над Ми ко вић.

Пр вог да на так ми че ња на -
ши су гра ђа ни су уче ство ва ли у
ди сци пли ни спринт, у ко јој су

за у зе ли сед мо ме сто, као и у
тр ци Х 2 Х, у ко јој су се пла си -
ра ли на де се то ме сто. Дру гог
да на су одр жа не две тр ке у ди -
сци пли ни сла лом, а чла но ви
РК-а Вир су за у зе ли де се то,
од но сно сед мо ме сто. Нај зах -
тев ни ја ди сци пли на – спуст, у
ду жи ни од 8,5 ки ло ме та ра, на
про гра му је би ла тре ћег да на
Свет ског ку па. У овом так ми -
че њу Пан чев ци су за у зе ли
осмо ме сто. Ве сла ло се на две
ре ке – Лан цан гу и Јанг цеу, ко -
ја је че твр та ре ка по ве ли чи ни
у све ту, по зна та и по то ме што

је од не ла нај ви ше људ ских
жи во та.

У укуп ном пла сма ну на ши
су гра ђа ни су за у зе ли де ве то
ме сто.

– Ни смо баш за до вољ ни ре -
зул та том. Би ли смо фи зич ки
убе дљи во нај спрем ни ја еки па,
али ни смо на ви кли да ве сла -
мо на ова ко зах тев ним ре ка -
ма, јер смо се ми спре ма ли на
Та ми шу и Ду на ву. За ова кве
ре ке тре ба ју пра ва ве шти на и
ис ку ство, што су Че си са Влта -
ве и по твр ди ли по бе див ши у
укуп ном пла сма ну. Дру го ме -
сто су за у зе ли Ру си с Кав ка за,
а тре ће ме сто је при па ло Но -
во зе лан ђа ни ма. Не ће мо да ту -
гу је мо, до ста то га смо на у чи -
ли, сте кли смо но ва ис ку ства,
па са да че ка мо не ку сле де ћу
при ли ку да се до мог не мо по -
бед нич ког по сто ља – за вр шио
је Не над Ми ко вић.

Ср би ју и Пан че во у да ле ком
Ти бе ту пред ста вља ли су: Бра -
ни слав и Ми ро слав Ба ра ше -
вић, Не над Ми ко вић, Ми лош
Пе тро вић и Не над То мић.

СПОРТ
Петак, 5. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Chariot

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дц4)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Же сто ка кон ку рен ци ја
у ба зе ну

Пан чев ци на ви ја ју и
за Ми ле ну Ра шић

Де ле га ци ја срп ских спор ти ста
от пу то ва ла је у Бра зил, у Рио
де Жа не и ро, где 5. ав гу ста по -
чи њу три де сет пр ве Лет ње
олим пиј ске игре. Бо је Ср би је
на нај ве ћој свет ској спорт ској
смо три бра ни ће и на ши пли -
ва чи Ања Цре вар и Ча ба Си ла -
ђи, чла но ви Ди на ма и Та ми -
ша, али и њи хо ви тре не ри
Мар ко Спа сов и Се ба сти јан
Хигл, а очи пан че вач ких за -
љу бље ни ка у спо рт би ће упр те
и у Ми ле ну Ра шић, сјај ну од -
бој ка ши цу ко ја је у ре пре зен -
та ци ју ушла из ЖОК-а Ди на мо.
На жа лост, спле том не ких
„чуд них” окол но сти, на Олим -
пиј ским игра ма не ће уче ство -
ва ти Алек сан дар Вла ди са -
вљев, ко ји је као по моћ ник се -
лек то ра Тер зи ћа уче ство вао у
свим ак ци ја ма на ше на ци о -
нал не се лек ци је, а био је и ва -
жан део ти ма у тре ну ци ма ка -
да се срп ска ре пре зен та ци ја
ква ли фи ко ва ла за Рио де Жа -
не и ро.

Нај мла ђи члан срп ског олим -
пиј ског ти ма је Ања Цре вар, чи -

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ОЛИМ ПИЈ ЦИ ОТ ПУ ТО ВА ЛИ У РИО ДЕ ЖА НЕ И РО

АЊА И ЧА БА ПР ВИ СТАР ТУ ЈУ

На ба зе ну СЦ-а „Ми лан Га ле
Му шка ти ро вић” у Бе о гра ду
про шлог ви кен да је одр жа но
Лет ње пр вен ство Ср би је у
пли ва њу за ка де те. Уче ство -
ва ло је 218 так ми ча ра из 35
клу бо ва, а ме ђу њи ма су би ла
и че ти ри чла на ПК-а Ди на -
мо: Ва ња Гру јић, Ду ња Ни -
шић, Ми лош Цве јић и Ми -
лош Пе тро вић.

Нај у спе шни ја је би ла Ва ња
Гру јић, ко ја је осво ји ла нај -
сјај ни је од лич је у тр ци на
200 ме та ра леђ но у кон ку -
рен ци ји ка дет ки ња.

По сле ка дет ки ња и ка де та,
та ко ђе у окви ру Лет њег пр вен -
ства Ср би је, над ме та ли су се и
пи о ни ри. У кон ку рен ци ји 240
нај мла ђих пли ва чи ца и пли -
ва ча Ди на мо се пред ста вио са
је да на ест сво јих так ми ча ра.

Је ле на Вр хо вац је осво ји ла
сре бр но од лич је у тр ци на 100
ме та ра дел фин, а Ка та ри на
Бе лић се оки ти ла с двема
брон зама – тре ћа је сти гла на
циљ у над ме та њи ма на 400 м
сло бод но и 200 м ме шо ви то.

У укуп ном пла сма ну Ди на -
мо је за у зео осмо ме сто.

Утак ми ца ма ше стог ко ла
про шлог ви кен да је на ста -
вље на пр вен стве на тр ка за
бо до ве у Дру гој ли ги гру па
„Се вер” за ва тер по ли сте.

Еки па пан че вач ке Мла -
до сти је го сто ва ла у Бе лој
Цр кви и по де ли ла мег дан с
до ма ћим Је зе ром. На ши су -
гра ђа ни овог пу та ни су
има ли свој дан... Бе ло цр -
ква ни су им се ре ван ши ра -
ли за по раз у пр вом де лу

шам пи о на та, па су три јум -
фо ва ли с 10:5.

По сле ове рун де пр вен ства
Мла дост има скор од три по -
бе де и два по ра за, а са осво је -
них де вет бо до ва тре нут но за -
у зи ма тре ће ме сто на та бе ли.

Већ у сре ду, 3. ав гу ста, пан -
че вач ки ва тер по ли сти су на
свом ба зе ну од ме ри ли сна гу
са су бо тич ким Спар та ком.
Био је то дер би сед мог ко ла, а
мо жда и це ле гру пе „Се вер”.

ЛЕТ ЊЕ ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У ПЛИ ВА ЊУ

ВА ЊА ГРУ ЈИЋ НАЈ БО ЉА КА ДЕТ КИ ЊА

ига ра. Ипак, од Ање сва ка ко не
тре ба оче ки ва ти ме да љу, јер
нај бо ље свет ске так ми чар ке
ди сци пли ну 400 м ме шо ви то
пли ва ју ис под че ти ри ми ну та
и 35 се кун ди, а Ањин лич ни
ре корд из но си 4:41,54.

Без об зи ра на ис ход, Ања
Цре вар је већ по бед ник ових
ига ра.

Пред на шим нај бо љим пр -
са шем Ча бом Си ла ђи јем су
тре ће Олим пиј ске игре, јер се
он над ме тао и у Пе кин гу 2008.
и у Лон до ну 2012. го ди не.

Ча ба и ње гов тре нер Се ба -
сти јан Хигл вред но су се при -
пре ма ли за нај ве ћу свет ску
спорт ску смо тру, а са мим пла -
сма ном у Рио де Жа не и ро по -
ка за ли су да су на до бр ом пу ту.
Три пу та уза стоп но уче ство ва -
ти на Олим пиј ским игра ма –
сва ка ко је чи ње ни ца вред на
па жње и сва ке по хва ле.

Срећ но!

СВЕТ СКИ КУП У РАФ ТИН ГУ

ПАН ЧЕВ ЦИ „УКРО ТИ ЛИ” И ТИ БЕТ

Страну припремио

Александар
Живковић

Пли вач ки ма ра тон ко ји се
одр жа ва на град ском је зе ру у
Вр шцу увр штен је у зва нич -
ни ка лен дар за да љин ско и
ма ра тон ско пли ва ње у на шој
зе мљи. Ове го ди не је уче -
ство ва ло 29 так ми ча ра из 13
клу бо ва из Ма ђар ске, Ма ке -
до ни је и Ср би је.

Чла но ви ПК-а Спа р та из
на ше га гра да по сти гли су за -
па же не ре зул та те.

Ми лош Ми хај ло вић се
над ме тао у гру пи пли ва ча од
15 и 16 го ди на, у ко јој је
осво јио пр во ме сто, а злат на
ме да ља при па ла му је и у ап -
со лут ној кон ку рен ци ји. У ис -
тој ка те го ри ји је пли вао и
Ми лош Тра ја нов ски, али он
се оки тио две ма сре бр ним
ме да ља ма. Сјај на је би ла и

Гор да на Кр стић, ко ја је у
гру пи пли ва чи ца од 50 до 54
го ди не ста ро сти пр ва сти гла
на циљ, а у ап со лут ној кон ку -
рен ци ји је би ла че твр та.

ПЛИ ВАЧ КИ МА РА ТОН

СТИ ГЛИ ТРО ФЕ ЈИ ИЗ ВР ШЦА

ји днев ник из Бра зи ла сва ко -
днев но мо же те пра ти ти на сај ту
www.prastanjeuspeha.rs.

– При пре ме су до бро про те -
кле. На осно ву свих тих тре -
нин га на дам се да ћу по пра ви -
ти вре ме ко је сам оства ри ла
на Пр вен ству Евро пе. Би ћу за -
до вољ на ако дам свој мак си -
мум. Тре нин зи по ка зу ју да сам
пли ва ла бо ље не го ика да, али
има до ста фак то ра ко ји ће
ути ца ти на мој на ступ, па ће -
мо ви де ти. Нај бит ни је ми је да
ужи вам у олим пиј ском ду ху и
да се не пре оп те ре тим тр ком –
ре кла је Ања Цре вар на кон фе -
рен ци ји за но ви на ре одр жа ној
не по сред но пред лет за Рио де

Жа не и ро у згра ди ае ро дро ма
„Ни ко ла Те сла”.

Ше сна е сто го ди шња Пан чев -
ка би ће нај мла ђи члан срп ског
олим пиј ског ти ма на игра ма у
Ри ју, а оста ће упи са на у исто -
ри ји срп ског спо р та и као нај -
мла ђа уче сни ца Олим пиј ских

ВА ТЕР ПО ЛО: ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”

ЈЕ ЗЕ РО ДУ БО КО ЗА МЛА ДОСТ

КВА ЛИ ФИ КА ЦИ ЈЕ ВЕЋ У СУ БО ТУ

На ши пли ва чи ће на так ми чар ским ис ку ше њи ма би ти већ у

су бо ту, 6. ав гу ста.

Ква ли фи ка ци је за Ча бу на 100 м пр сно на про гра му су од

14.53 до 15.14, а истог да на по лу фи нал не тр ке се пли ва ју

од 23.06 до 23.16.

Ања стар ту је у ква ли фи ка ци ја ма на 400 м ме шо ви то, од

14.18 до 14.50, а по лу фи на ле је пла ни ра но за вре ме од

22.45 до 22.53. Ква ли фи ка ци је на 200 м ме шо ви то су 8.

ав гу ста од 14.15 до 16 са ти.

Од бој ка ши це Ср би је пр ву утак ми цу игра ју с Пор то ри ком,

8. ав гу ста, од 17 са ти.
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Ја на Ми ли но вић,
уче ни ца:
     
– Че сто из ла зим 
на по ље с дру га ри ма, 
ко ри сти мо вре ме да се
игра мо. Би ла сам на 
од мо ру, у око ли ни 
Ва ље ва, па сам се 
та мо ку па ла на 
ба зе ни ма.

Кри сти на Кртeнић,
уче ни ца:

– Че сто од ла зим до 
Та ми ша. Та ко ђе,
с дру га ри ца ма идем 
на по ље, ко ри стим то
што сам на рас пу сту.
Нај ве ро ват ни је кра јем
ав гу ста идем у Грч ку 
на мо ре.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µ В. Ђурђевић ?�ЕКВ

Ти си сав мој бол
„Раз ми чеш за ве се, гле даш обе ћа ни град,

све тла се па ле, ти ња же ља у те би.

Још увек ти ђа во ли ви ре из ру ка ва,

сва ки но кат кри је отров љу ба ви.

Ти си сав мој бол.

Ис пи ту јеш за бо рав, оба раш али би.

Би раш уло гу као ха љи ну за ве че.

У про ла зу ме до так не ми рис но ћи и ка же:

про бу ди се, по кре ни се...”

Круг
„Овај круг сам сми слио, овај круг сам ство рио.

Овај круг сам раз био, у ве тар ра суо.

Ве тар ми сли, ве тар зна све што зна мо ти и ја.

Он ме во ли, он ме но си, он ме раз би ја.

    Као да сам умо ран и као да сам стар,

као да је до сад но и су ви ше да знам.

Овај круг сам ску пио и опет скло пио.

Он ме во ли, он ме но си, он ми опра шта.

Као не и као да, као за бра на и као до зво ла,

као не, не, не, као да, да, да,

као за ба ва и као до са да...”

Очи бо је ме да
„Во да па да, у тво је очи бо је ме да.

Ја сам де чак из во де, имам траг под ле вом ми шком.

На тво је усне бо је ме са, спу сти ћу кап сво је во де,

пу сти ћу глас из гр ла: ај, ај, ај, ај, ај, ај...

    Тво је усне на ме ни, тво је ру ке на ме ни.

И гу рам нож ме ђу зу бе, и ме њам об лик као ви дра.

Но сим са бљу око бе дра, ску пљам зној са че ла.

На тво је усне бо је ме са, спу сти ћу кап сво је во де.

Ај, ај, ај, ај, ај, ај...”

Фи лип Гли шић, 
уче ник:
     
– Не дав но сам био у
Сом бо ру код ба ке. 
Да не углав ном про во дим
дру же ћи се с 
при ја те љи ма, кон стант но
сам на по љу и че сто 
во зим би цикл.

Наградни конкурс

Благице, Доротеа 
и Матеја честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће стизати

на вашу адресу. 

Јако сунце песак суши, капа чува главу, уши. Несебар 2016.

Доротеа и Матеја Рукавина, Иве Лоле Рибара 15, Опово

Уживање... Баба Бага и њени унучићи. 
Поздрав из Делиблатске Пешчаре

Благица Јањић, Јастребачка 2

Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију

с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 23.

септембра – награда је ваша.

                                                                      P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...


