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Ста ри ји мушка рац нај пре
пуцао и убио сво ју жену, 
а онда извр шио
само у би ство

Не зна се шта их је наве ло
да учи не тај тра ги чан
корак

Тома Сте па но вић (1933), један од
ста на ра у Дому за ста ре на Коте жу, у
сре ду, 12. јула, у раним јутар њим
сати ма, хицем из пишто ља убио је
супру гу Дра ги цу (1939), а онда је
пуцао себи у сле по оч ни цу.

Запо сле ни у Дому про на шли су
њихо ва бежи вот на тела око 7.45,
након почет ка прве сме не. Две меди -
цин ске сестре које су биле у редов -
ном оби ла ску при ме ти ле су на вра ти ма
собе 208, у којој су Тома и Дра ги ца
живе ли, цеду љу на којој је писа ло:
„Обра ти те пажњу на ову собу”.

Када су меди цин ске сестре ушле
уну тра, зате кле су сли ку која их је
запа њи ла. Дра ги ца је про на ђе на с
погну том гла вом за сто лом, а Тома на
сто ли ци с видљи вом раном на сле по -
оч ни ци. По све му суде ћи, он је нај пре
пуцао у супру гу, а потом себи у гла ву.
То је учи нио из пишто ља за који је
имао дозво лу и он му је остао у руци.

Запо сле не у Дому за ста ре који су
ушли у Томи ну и Дра ги чи ну собу
шоки ра ло је и када су на њихо вим
кре ве ти ма про на шли опро штај на
писма у који ма су обја сни ли раз ло ге
због којих су се одлу чи ли на само у -
би ство, чар ша ве који ма тре ба да их
покри ју, лич не кар те, ципе ле, уред -
но сло же ну гар де ро бу у коју тре ба да
их обу ку, визит кар ту јед ног од
погреб них удру же ња и новац за кре -
ма ци ју.

ТРА ГЕ ДИ ЈА У СТА РАЧ КОМ ДОМУ НА КОТЕ ЖУ

УБИО СУПРУ ГУ, ПА СЕБЕ

Позна то је и то да нико од ста рих
осо ба које су сме ште не у дому на
Коте жу није чуо хице из пишто ља
када су испа ље ни. Због тога се засад
само прет по ста вља да се овај тра ги -
чан дога ђај оди грао изме ђу 1 и 2 сата
после поно ћи.

Сви су их воле ли
Запо сле не у Дому за ста ре рас ту жи ла
је и изу зет но пого ди ла вест о тра ге -
ди ји која се дого ди ла у њихо вој уста -
но ви.

Милен ти је Мак си мо вић, руко во -
ди лац Рад не једи ни це „Дом ски сме -
штај”, изја вио је да су Тома и Дра ги -
ца били пуни живо та и да су их сви у
Дому воле ли.

– Они су живе ли код нас од 1997.
годи не, када су иско ри сти ли закон ску
могућ ност да држа ви усту пе стан у

коме су пре тога живе ли, а да им зауз -
врат буде омо гу ће но да до кра ја живо -
та бора ве у дому. Дра ги ца је актив но
уче ство ва ла у неко ли ко сек ци ја и
често пева ла на нашим при ред ба ма, а
Тома је ишао на пеца ње, возио
бицикл и дру жио се са оста лим ста на -
ри ма. Сва ки пут када би нам дошла
нека нови нар ска еки па, исти ца ли смо
њих дво је као при мер за пози тив ну
енер ги ју и осми шљен живот и у
позним годи на ма. Ника да нећу забо -
ра ви ти Дра ги чин допри нос у уре ђе њу
нашег пар ка и коли ко је због тога
била срећ на. Осим тога, њен муж је
при мао солид ну пен зи ју, захва љу ју ћи
чему су могли нор мал но да живе и
нису има ли финан сиј ске про бле ме.
Били су скла дан пар и не може мо да
схва ти мо шта је могло да их наве де на

тако тра ги чан корак, пого то ву зато
што га ничим нису наго ве сти ли –
иста као је Мак си мо вић.

На пита ње нови на ра да ли су Тома
и Дра ги ца има ли неку род би ну, Мак -
си мо вић је одго во рио да су, по све му
суде ћи, били сами, јер им до сада
нико није дола зио у посе ту.

Све се про ме ни ло због боле сти
Нажа лост, пре годи ну дана поче ли су
први про бле ми. Дра ги ца је за крат ко
вре ме дожи ве ла два инфарк та, због
чега су јој угра ђе ни стен то ви. Запо -
сле ни у Дому тада су сте кли ути сак
да су она и њен муж после тога поче -
ли мање да се дру же са оста ли ма и да
се затва ра ју и повла че у себе.

Пре ма њихо вим речи ма, про ме на
Дра ги чи ног здрав стве ног ста ња си -
гур  но је тешко пого ди ла и њу и ње ног
супру га, јер су годи на ма пре тога би -
ли здра ви, витал ни и покрет ни и
сами су могли да се ста ра ју о себи.

„Пан че вац” незва нич но сазна је и
да у опро штај ним писми ма која су
Дра ги ца и Тома оста ви ли није наве -
ден није дан кон кре тан повод за одлу -
ку о само у би ству. Уме сто обја шње ња,
у њима су могле да се про чи та ју само
кон ста та ци је о бесми сле но сти даљег
живо та и бес пер спек тив но сти.

Пово дом само у би ства у Дому ста -
рих при пад ни ци пан че вач ке поли ци -
је извр ши ли су уви ђај. Након тога
Више јав но тужи ла штво није тра жи -
ло дозво лу да се оба ви обдук ци ја и
дат је налог за сахра ну.

Због тра гич ног дога ђа ја Дом ста -
рих на Коте жу оби шли су и инспек -
то ри Покра јин ског секре та ри ја та за
соци јал ну поли ти ку и репу блич ког
Мини стар ства за рад, запо шља ва ње,
борач ку и соци јал ну поли ти ку,
држав них инсти ту ци ја у чијој над ле -
жно сти је та уста но ва.

М. Гли го рић
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су се вра ћа ли у Срби ју а да нијед ном
нису свра ти ли у Кра ви цу.

Спо мен-ком плекс у Сре бре ни ци
до сада су посе ти ли и број ни свет ски
поли ти ча ри, попут Била Клин то на,
али ни од њих нико није оти шао у
Кра ви цу. Као да су им мусли ман ске
жртве биле вред ни је од срп ских и
као да послед њи рат није био под јед -
на ко тра ги чан за све у Босни.

Да то није сме ло да се деси, све до -
чи пода так да је у том срп ском селу у
пери о ду од 1992. до 1995. годи не уби -
је но 3.267 Срба, међу који ма је било
жена, деце и ста рих, и да су их све
ликви ди ра ли мусли ман ски вој ни ци
који ма је коман до вао Насер Орић.

Под јед на ко је тра гич но то што ни
после два де сет две годи не, коли ко је
про шло од послед њег рата, још увек
нема кра ја про тив реч ним реак ци ја ма
када је реч о стра да њу у Сре бре ни ци.
Оне се кре ћу од пот пу ног неги ра ња да
су тамо уоп ште уби ја ни Мусли ма ни
па до поку ша ја да се тамо шњи рат ни
зло чин ока рак те ри ше као гено цид, а
да се за њега опту же сви Срби.

Они који оспо ра ва ју сре бре нич ки
маса кр као да су забо ра ви ли да је
непо бит но утвр ђе но да је тамо стре -
љан вели ки број људи. С дру ге стра -
не, босан ски поли ти ча ри који би да
кри ви цу за то колек ти ви зу ју и да је
при пи шу цело куп ном срп ском наро -
ду и даље игно ри шу чиње ни цу да је
осам висо ких офи ци ра Вој ске Репу -
бли ке Срп ске пра во сна жно осу ђе но
у Хашком три бу на лу због дога ђа ја у
Сре бре ни ци. Није ли то довољ но да
се тај зло чин пре да про шло сти?

М. Г.

У Босни су сви
стра да ли

Саша Јан ко вић, нека да шњи заштит -
ник гра ђа на, а сада пред сед ник
Покре та сло бод них гра ђа на, ових
дана је учи нио нешто што је заслу -
жи ло пажњу. Испу нио је обе ћа ње да
ће оти ћи у Сре бре ни цу на годи шњи -
цу тамо шњег маса кра и ода ти пошту
стре ља ним Мусли ма ни ма, али је
после тога оти шао и у обли жње село
Кра ви цу и поло жио венац са цве ћем
на спо ме ник срп ским жртва ма које
су стра да ле од мусли ман ске вој ске у
послед њем рату. Нажа лост, то је
забе ле же но само у јед ним срп ским
днев ним нови на ма, и то у неко ли ко
редо ва.

„Пото ча ри, где жртве гово ре, а
живи зане ме. Кра ви це. Још јед но
место туге. Пре ви ше их је за ово
мало земље и људи”, напи сао је Јан -
ко вић испод фото гра фи ја које је
поста вио на „Тви те ру”.

Због чега Јан ко ви ће ва посе та Кра -
ви ца ма заслу жу је пажњу? Зато што
је он први срп ски поли ти чар од пето -
ок то бар ских про ме на 2000. годи не
који је ува жио чиње ни цу да су на
под руч ју Под ри ња током прет ход ног
рата под јед на ко стра да ли Мусли ма -
ни и Срби.

Оста ли ма, а наро чи то лиде ри ма
неких наших пар ти ја, чла но ви ма
невла ди них орга ни за ци ја и пред сед -
ни ку држа ве Бори су Тади ћу, који су
до сада посе ћи ва ли Сре бре ни цу,
било је важно да се покло не само
мусли ман ским жртва ма. Након тога

КОМЕНТАРИ2
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УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Ко ће попу сти ти у Кра гу јев цу?
Да ли ће рад ни ци кра гу је вач ког „Фија та” пости ћи нешто штрај ком који
су запо че ли 27. јуна или ће њихо ва обу ста ва рада оста ти без ефек та, с
обзи ром на то да врх ита ли јан ске ком па ни је ника да не пре го ва ра са син -
ди ка ти ма?

Одго вор на то пита ње тре ба да буде познат до кра ја неде ље. Под се ћа -
мо, син ди кат фабри ке у Кра гу јев цу тра жи пове ћа ње пла та са 38.000 на
50.000 дина ра, сма ње ње пре оп те ре ће но сти рад ни ка – с обзи ром на то да
мно ги међу њима раде и неко ли ко посло ва да би одме ни ли оне који су
на боло ва њу, затим испла ту бону са за 2016. годи ну, као и надок на ду
тро шко ва пре во за за запо сле не који су анга жо ва ни ван стан дард ног вре -
ме на.

На први поглед, нема ничег спор ног у зах те ву за пове ћа ње пла та. У
шест „Фија то вих” фабри ка, коли ко их та ком па ни ја има у Ита ли ји, као
и у пого ну у Пољ ској, зара де се кре ћу у распо ну од 1.600 до 2.300 евра, а
рад ни ци у Кра гу јев цу при ма ју око 320 евра, што је огром на раз ли ка.

Немо гу ће је зане ма ри ти и то да је ком па ни ја „Фијат” у Срби ји при ви -
ле го ва на, с обзи ром на то да је наша држа ва омо гу ћи ла том ита ли јан -
ском ауто мо бил ском гиган ту мно ге повла сти це. Само у про шлој годи ни
„Фија ту” је испла ће но 30 мили о на евра, а осим тога, ита ли јан ска ком па -
ни ја је од почет ка свог посло ва ња у Срби ји била осло бо ђе на пла ћа ња
допри но са за све запо сле не и поре за на зара де.

„Фија ту” је про гле да но кроз прсте и када је реч о пла ћа њу поре за на
добит и локал них поре за, а након отва ра ња фабри ке у Кра гу јев цу та ком -
па ни ја је доби ла  поклон од наше држа ве у виду суб вен ци је за сва ког рад -
ни ка у изно су од 10.000 евра. Има ли „Фијат” у Срби ји још повла сти ца,
није позна то, с обзи ром на то да је, под се ћа мо, уго вор који је пот пи сао
менаџ мент те фабри ке с нашим држав ним врхом 2008. годи не и дан-
-данас стро го чува на тај на.

С дру ге стра не, наме ће се пита ње да ли су рад ни ци у Кра гу јев цу оти -
шли пре да ле ко у свом револ ту када су одлу чи ли да њихо ва обу ста ва рада
буде пот пу на. Мате ри јал на ште та коју је та фабри ка због тога пре тр пе ла
и још увек трпи, огром на је, што не чуди када се зна да од почет ка штрај -
ка није про из ве де но више од 4.000 ауто мо би ла. Пре штрај ка про из вод -
ња у Кра гу јев цу одви ја ла се у две сме не, а с тра ка је сва ко днев но сила зи -
ло 440 ауто мо би ла.

Нажа лост, сада је рад обу ста вљен и у коо пе рант ским фабри ка ма које
снаб де ва ју кра гу је вач ког про из во ђа ча ауто-дело ви ма, што губит ке у
посло ва њу чини још већим. Да ли би посло вод ство неке фабри ке у таквој
ситу а ци ји уоп ште хте ло да пре го ва ра с рад ни ци ма?

Под се ћа мо, штрајк рад ни ка у кра гу је вач кој фабри ци почео је само
месец дана после све ча не пре ми је ре новог моде ла „фија та 500 л”. Тада
је саоп ште но да је то нај зна чај ни ји дога ђај од 2012. годи не, од када је
поче ла сериј ска про из вод ња „Фија то вих” вози ла у Кра гу јев цу, и да је то
вели ка изво зна шан са за Срби ју. Наја вље но је и да ће се учи ни ти све да
се омо гу ћи про да ја наших „фија та” у Руси ји.

Међу тим, сада је због штрај ка то под зна ком пита ња. Да ситу а ци ја
буде још гора, све чешће се чују наја ве да врх „Фија та” раз ми шља о
повла че њу из Срби је. Као раз лог за то наво ди се пад про да је вози ла које
пра ви кра гу је вач ка фабри ка, с обзи ром на све јачу кон ку рен ци ју дру гих
про из во ђа ча.

Када се то узме у обзир, осно ва не су прог но зе да ће менаџ мент ита ли -
јан ске ком па ни је насто ја ти да сма њи тро шко ве и да ће пот пу но обу ста -
ви ти или, ако не то, сма њи ти на мини мум про из вод њу у фабри ци у Кра -
гу јев цу. У при лог томе иду инфор ма ци је да се ита ли јан ска вла да зала же
за то да евен ту ал ни про бле ми у про из вод њи у „Фија то вим” фабри ка ма
широм све та ничим не сме ју да угро жа ва ју посло ва ње те ком па ни је у
Ита ли ји. 

У таквим окол но сти ма штрајк рад ни ка у Кра гу јев цу може само убр за -
ти одлу ку о повла че њу „Фија та” из Срби је. То би био тежак уда рац за
нашу при вре ду буду ћи да је та фабри ка нај ја ча у Срби ји и да уче ству је са
осам одсто у нашем изво зу и три одсто у бру то дру штве ном про из во ду.

Засад је изве сно једи но то да због штрај ка у Кра гу јев цу сви губе и да
би било добро када би се што пре пости гао ком про мис. Не дође ли до
тога, нај ви ше ће испа шта ти две хиља де рад ни ка, коли ко је запо сле них у
фабри ци у Кра гу јев цу, и чла но ви њихо вих поро ди ца.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Михајло Глигорић
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Тамбурашки центар „Там-
бураторијум” Панчево орга-
низовао је прву Интернаци-
оналну тамбурашку радио-
ницу од 9. до 15. јула у
Школско-рекреативном
центру Чардак у Делиблат-
ској пешчари.

Идеја организатора, с пред-
седником „Тамбураторијума”
професором Будимиром Сто-
јановићем на челу, јесте да се
окупе млади тамбураши од
десет до осамнаест година,
како би стекли нове вештине
и знања у тамбурашкој обла-
сти. Радионице се састоје од
солистичког, камерног и
оркестарског дела, а већина
полазника долази из музич-
ких школа.

За радионице се пријавило
тридесетак деце и младих из
Србије, Црне Горе, Републи-
ке Српске, Македоније,

Чешке, Румуније и Хрватске,
а предавачи су еминентни
стручњаци у тамбурашкој
области. С младим тамбура-
шима су радили проф. Владо
Чатић и проф. Тихомир
Дамјановић из Хрватске,
проф. Будимир Стојановић и
Мариjaна Марки, диригент-
киња из Суботице.

– Младим тамбурашима
много значе ове радионице,
јер уче нешто мимо школског
програма, а имају и прилику
да у раду с другим предавачи-
ма стекну ново искуство, као
и да обогате свој репертоар-
ски опус и да технички и
музички напредују – рекао је
професор Стојановић.

Резултати рада биће пре-
зентовани на концерту у
суботу, 15. јула, од 19 сати, у
Народној башти.

М. М. В.

Дом омладине Панчево, у
оквиру „Панчевачког култур-
ног лета”, приредиће концерт
београдског састава „Артан
Лили” у суботу, 15. јула, од 22
сата, у летњој башти.

Група „Артан Лили” наста-
ла је 2013. године. Након
одређених промена ова noi se
pop четворка из Београда
наступа у својој препозна-
тљивој постави: Бојан Слача-
ла (бас и вокал), Романа Сла-
чала (вокал и даире), Марко

Ајковић (бубањ) и Драган
Кнежевић (гитара).

Својим сингловима осваја-
ју прва места свих релевант-
них радијских и ТВ топ-листа
у земљи и региону. Деби-
сингл „Ако станемо ту” из
2014. године био је на првом
месту легендарног Дискоме-
ра „Студија Б”, што је до тада
пошло за руком само „Бије-
лом дугмету”, „Екатарини
Великој” и групи „Кал”.

М. М. В.

За вод за здрав стве ну за шти -
ту рад ни ка „Пан че вац” од не -
дав но је, за хва љу ју ћи са рад -
њи са ор ди на ци јом „Храст”
из Бе о гра да, про ши рио свој
бо гат спек тар услу га.

Та ко са да сви на ши су -
гра ђа ни има ју при ли ку да
су бо том ура де би ло ко ју
вр сту пре гле да на нај са вре -
ме ни јем мо бил ном ул тра -
звуч ном апа ра ту, а на рас -
по ла га њу су им и спе ци ја -
ли стич ки пре гле ди, ко је
оба вља тим струч ња ка из

Бе о гра да, са ака де ми ком
проф. др Ђор ђем Ра да ком
на че лу. Пре гле ди се за ка -
зу ју рад ним да ни ма од 7 до
15 са ти пу тем те ле фо на За -
во да „Пан че вац” 013/21-
90-900 и 013/21-90-903.

Овог ме се ца у За во ду су
за кли јен те осми шље ни и
но ви па ке ти услу га по из у -
зет но по вољ ним це на ма, а
ви ше о то ме по гле дај те на
де ве тој стра ни ак ту ел ног
бро ја на шег ли ста.

Д. К.

АКТУЕЛНО
Петак, 14. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ОД 1. АВГУСТА У ЗА ВО ДУ „ПАН ЧЕ ВАЦ”

Су бо том ул тра звуч ни и 
спе ци ја ли стич ки пре гле ди

ИЗ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

ВОДА НА ЧЕТИ РИ КУПА ЛИ ШТА ДОБРА
Освежење се
препоручује на 
Тами шу у Пан че ву и
Јабу ци, на Белој 
сте ни на Дуна ву и 
на језе ру у Кача ре ву

Пре ма послед њим резул та ти -
ма ана ли зе ква ли те та вода на
осам купа ли шта, на тери то ри -
ји Пан че ва купа ње је дозво ље -
но на чети ри места: на купа -
ли шти ма на Тами шу у Пан че -
ву и Јабу ци, на Белој сте ни на
Дуна ву и на језе ру у Кача ре ву.
Ова купа ли шта има ју ква ли -
тет воде тре ће кла се, што зна -
чи да је њихов еко ло шки ста -
тус добар. Купа ли шта која
нису без бед на и пре по руч љи ва
за купа ње јесу: Поња ви ца у
Омо љи ци и у Банат ском Бре -
стов цу, Тамиш у Гло го њу, као
и Дунав у Ива но ву. Ова чети ри
купа ли шта има ју ква ли тет
воде четвр те кате го ри је, што
зна чи да је њихов еко ло шки
ста тус слаб. Узор ко ва ње је 28.
јуна оба вио Завод за јав но
здра вље Пан че во.

Када гово ри мо о кла са ма
ква ли те та повр шин ских вода,
под се ћа мо да вода тре ће кла -
се, на осно ву гра нич них вред -
но сти, обез бе ђу је усло ве за
живот и зашти ту риба и може
се кори сти ти за купа ње,
навод ња ва ње, инду стриј ску

упо тре бу, али и за пиће уз
прет ход ну фил тра ци ју и дез -
ин фек ци ју. Вода четвр те кате -
го ри је није добра за купа ње,
нити за живот риба, а може се
кори сти ти само за навод ња ва -
ње и инду стриј ску упо тре бу.
Нај бољи ква ли тет јесте вода
прве и дру ге кла се, а нај ло ши ја

је пета, која се ни за шта не
пре по ру чу је.

Струч ња ци Заво да за јав но
здра вље Пан че во током лет -
њих месе ци кон тро ли шу на
поме ну тим купа ли шти ма ми-
кроби о ло шко ста ње (фекалне
бак те ри је, црев не енте ро ко ке)
и раде физич ко-хемиј ску ана -

ли зу коли чи не живе, никла,
цин ка, оло во-нитра та, суспен -
до ва них мате ри ја и др.

Како саоп шта ва град ски Секре -
та ри јат за зашти ту живот не сре -
ди не, убу ду ће ће ови изве шта ји
бити доступ ни купа чи ма и на
сај ту Гра да.

М. Димитрић

Дру штво при ја те ља живо ти ња
„Љубим ци” у пери о ду од сре де
до сре де, од 12. до 19. јула,
орга ни зу је мини наград ни
кон курс чији је циљ да се што
више наших сугра ђа на укљу чи
у акци ју пру жа ња помо ћи
улич ним живо ти ња ма током
вре лих лет њих дана.

Дру штво „Љубим ци” пози ва
све ста ра те ље, као и оне који

желе да помог ну напу ште ним
пси ма и мач ка ма да поста ве
чини је за воду на неком мање
про мет ном месту или испред
лока ла или кан це ла ри ја у
који ма раде. Потом тре ба да
фото гра фи шу посу ду и да
фото гра фи ју доста ве путем
имеј ла на адре су ljubimci@g-
mail.com или да је дру штву
„Љубим ци” поша љу пре ко дру -

ш тве них мре жа „Феј сбук”,
„Инста грам” или „Тви тер”.

По завр шет ку акци је биће
иза бра на нај за ни мљи ви ја фо -
то  гра фи ја, чији ће аутор бити
награ ђен.

– Награ да је спе ци јал на скло -
пљи ва посу да за воду и фла ша. У
посу ди ће вла сник љубим ца
моћи да поне се осве же ње за себе
и свог четво ро но жног при ја те -

ља, како би што лак ше и при јат -
ни је про во ди ли зајед нич ке шет -
ње – открио је Иван Кура јов из
дру штва „Љубим ци”.

Он је иста као да ће ипак
нај ве ћу награ ду кроз ова кву
акци ју сва ка ко доби ти сви они
чупав ци који ће се осве жи ти
овог лета, а који ма ће посу де
сре ђи ва ти и допу ња ва ти наши
хума ни сугра ђа ни. Д. К.

КОН КУРС ДРУ ШТВА „ЉУБИМ ЦИ”

Бри ни те о живо ти ња ма, освој те награ ду

Мото-клуб „Coyote” орга ни зо -
ва ће наред ног викен да, од 14.
до 16. јула, тра ди ци о на лан,
18. међу на род ни мото-сусрет
на тами шком кеју.

Камп ће за уче сни ке бити
отво рен од пет ка, 14. јула,
када се оче ку ју и гости из
Срби је и ино стран ства.

Прве вече ри, од 21 сат,
насту пи ће бен до ви „Trouble
Heart”, „Fat Walk” и „Najda”, а у
пау зи изме ђу насту па мани фе -
ста ци ју ће зва нич но отво ри ти
гра до на чел ник Саша Павлов.

За дру ги дан је пла ни ра на
вожња ката ма ра ном у орга ни -
за ци ји Тури стич ке орга ни за -
ци је Пан че во, а од 17 сати
биће одр жа ни тра ди ци о на лан
дефи ле дво точ ка ша и чуве не
бај кер ске игри це.

У вечер њим сати ма љуби те -
ље музи ке и мото ра заба вља ће
састав „Blues Delivers”, три бјут
бенд „Атом ско скло ни ште” и
гру па „ProRock”.

М. М. В.

ОСАМ НА Е СТИ МОТО-СУСРЕ ТИ

Ужи ва ње за љуби те ље мото ра и рокен ро ла

РАД С МЛАДИМ МУЗИЧАРИМА У ПЕШЧАРИ

Прва интернационална 
тамбурашка радионица

У БАШТИ ДОМА ОМЛАДИНЕ

Концерт састава 
„Артан Лили”

Још кад би градска плажа била уређенија...
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Форум пен зи о не ра Демо крат -
ске стран ке Пан че во пози ва
сугра ђа не да се укљу че у акци ју
„Пра во и прав да за пен зи о не -
ре”, коју је покре ну ла та стран -
ка ради пони ште ња Зако на о
при вре ме ном уре ђи ва њу начи -
на испла те пен зи ја.

Демо кра те ову акци ју покре -
ћу с циљем да пен зи је буду
вра ће не на ниво пре сма ње ња,
а тра же и да им буде вра ће на
сва раз ли ка (заки ну ти дело ви
пен зи ја), и то са закон ском
кама том, као и да се пен зи је
ускла ђу ју с растом инфла ци је
и растом БДП-а у пери о ду од
2014. годи не па све до пони -
ште ња акту ел ног зако на.

Форум пен зи о не ра Демо -
крат ске стран ке оба ве шта ва да
ће акци ју води ти адво кат ски

тим ДС-а, и то пот пу но бес -
плат но. Све инфор ма ци је у
вези са овом ини ци ја ти вом,
као и потреб ну доку мен та ци ју

заин те ре со ва ни могу доби ти у
про сто ри ја ма ДС-а у Ули ци
вој во де Радо ми ра Пут ни ка 15,
сре дом од 10 до 12 сати.

Ово тело оба ве шта ва гра ђа -
не и да је на сед ни ци одр жа ној
про шле неде ље фор ми ран
Форум пен зи о не ра Демо крат -
ске стран ке Пан че во, када је за
пред сед ни ка Фору ма иза бран
Дими три је Тошић, за пот пред -
сед ни ке Љиља на Стан ко вић и
Ђор ђе Белић, а за секре та ра
Сла ви ца Дави нић.

Иза бран је и нови састав
Извр шног одбо ра Фору ма
пен зи о не ра, који бро ји седам
чла но ва.

4 ПОЛИТИКА
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Опо зи ци ја ће о 
евен ту ал ном бој ко ту
засе да ња пан че вач ког
пар ла мен та одлу чи ти
на самој сед ни ци

При мед бе оста ле
исте од про шле 
сед ни це

Одбор ни ци опо зи ци о них по-
ли тич ких пар ти ја при су ство -
ва ће сед ни ци Скуп шти не гра да
која је зака за на за 13. јул, а да
ли ће је демон стра тив но напу -
сти ти, одлу чи ће на самој сед -
ни ци. Одбор ни ци ДС-а, СРС-а,
„Доста је било”, СПС-а, ЛСВ-а
и само стал ни одбор ни ци бој -
ко то ва ли су послед ње засе да -
ње, 20. маја, када су, након што
је утвр ђен днев ни ред, иза шли
из сале.

Како су обра зло жи ли, то су
учи ни ли у знак про те ста због
тога што је днев ни ред „пре ко
ноћи дупли ран” и што при ли -
ком утвр ђи ва ња днев ног реда
није при хва ћен није дан пред -
лог опо зи ци је. Они су тада и
тра жи ли да се на сед ни ци не
рас пра вља о тим накнад но уба -
че ним тач ка ма днев ног реда. У
холу испред вели ке сале Скуп -
шти не Пан че ва сви опо зи ци о ни
одбор ни ци (њих два де сет један)
обра ти ли су се нови на ри ма.

сам рад био прак тич но неиз во -
дљив, јер је вече уочи сед ни це
днев ни ред био дупли ран. Каже
да сли чан сце на рио не оче ку је
од пред се да ва ју ћег Скуп шти не. 

На наше пита ње како ће
соци ја ли сти гла са ти када је
реч о две нај зна чај ни је тач ке
– реба лан су буџе та и реор га -
ни за ци ји пан че вач ке Дирек -
ци је, одго во рио је да ће до

У СУСРЕТ СЕД НИ ЦИ СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

БОЈ КОТ УВЕК ОТВО РЕ НА ОПЦИ ЈА
– Могућ је бој кот, као и про -

шлог пута. Има још вре ме на да
види мо да ли ће днев ни ред
бити про ши рен, али и ако не
буде, није то био једи ни наш
зах тев. Само стал ни одбор ни ци,
а бив ши лига ши, при су ство ва -
ће сед ни ци, па ћемо на њој
виде ти како се пона ша вла да ју -
ћа већи на – пору чио је само -
стал ни одбор ник Павле Ђукић.

Када је реч о демо кра та ма,
и они су слич ног ста ва и подр -
жа ва ју сво је опо зи ци о не стра -
нач ке коле ге.

– Бој кот нам је отво ре на
опци ја. Није дан наш аманд ман

исте замер ке као и на послед -
њој сед ни ци.

– Не посто ји ника ква диску -
си ја у пан че вач ком пар ла мен -
ту, и не само то, он се пре тво -
рио у маши ну за изгла са ва ње
одлу ка, а не место где се
диску ту је – поно вио је Ћебић. 

Једи на одбор ни ца Лиге
соци јал де мо кра та Вој во ди не,
Соња Ради во јев, тако ђе нам је
рекла да је она, ако се опо зи -
ци ја дого во ри, за бој кот, и да
ће увек подр жа ти њене зах те -
ве, јер су оправ да ни.

– Како се већи на буде дого -
во ри ла, ја ћу подр жа ти. Зна те
и сами да сам ја ина че вео ма
актив на на сед ни ца ма и увек
се јављам за реч и ука зу јем на

Страну 

припремила

Марина 
Димитрић

За мла дог чове ка је тешко кад схва ти да нешто не може,
а у годи на ма је кад мисли да може све, имао сам диоп -
три ју више од седам, на јед ном оку два цилин дра, а на
дру гом један, а данас ми је вид знат но сла би ји... Ста ло ми
је шта ви мисли те о мени, о вој сци и држа ви, јер ја нисам
слу жио вој ску и бес крај но вам зави дим на томе што ви
слу жи те. Ништа у живо ту нисам више желео него да слу -
жим држа ви као ви, у уни фор ми с оруж јем, и жао ми је
што нисам, али то не зна чи да сво ју држа ву не волим. 

(Мини стар одбра не Алек сан дар Вулин у раз го во ру 
с вој ни ци ма на добро вољ ном слу же њу вој ног 

рока у ваљев ској касар ни „Вој во да Живо јин 
Мишић”, Н1, 10. јул)

* * *
Пре пола годи не дат је налог за при слу шки ва ње држав ног
врха Срби је. Мисли те ли да то не чине и у слу ча ју Хрват -
ске? Ја веру јем да се то дога ђа... Шеф ОБА Осман Мех ме -
да гић Осми ца назо ве посла ни ке, чак и поје ди не Србе, и
онда кре и ра ју закључ ке. Осми ца је директ ни изда нак
ригид не струк ту ре СДА. Глав ни лико ви који не одго ва ра -
ју тој поли ти ци су Дра ган Човић и Мило рад Додик. 

(Пред сед ник РС Мило рад Додик, 
„Вечер њи лист”, изда ње за БиХ, 10. јул)

* * *
Рекла бих да је у послед њих пет на ест годи на вели ки
напре дак постиг нут. Може мо то да види мо по нивоу иско -
ри шће но сти сред ста ва, засад смо на нивоу од бли зу 80
одсто. Јав на адми ни стра ци ја се рефор ми ше, ства ри иду у
добр ом прав цу. Тре ба да ради мо на јача њу при ват ног сек -
то ра. Јав на ула га ња на дуги рок мора ју да се пре пу сте при -
ват ном сек то ру, који је ефи ка сни ји. Види мо раз вој моде ла
јав но-при ват ног парт нер ства (ЈПП) које је јако бит но да би
се дошло до више актив но сти при ват ног сек то ра. 

(Дубрав ка Негре, шефи ца кан це ла ри је Европ ске инве -
сти ци о не бан ке – ЕИБ за запад ни Бал кан, Н1, 10. јул)

* * *
Мини стар ство кул ту ре и инфор ми са ња ће пред ло жи ти,
кроз медиј ску стра те ги ју коју тре ба да завр ши мо до кра -
ја годи не, да локал не само у пра ве, то смо при ме ти ли да
избе га ва ју поне кад, буду у оба ве зи да пре ко кон кур са за
суфи нан си ра ње финан си ра ју медиј ске про јек те у неком
изно су од мини мум један посто, зато што је запа же на
поја ва да су после повла че ња држа ве из меди ја, меди ји
пре пу ште ни тржи шту. 

(Мини стар инфор ми са ња Вла дан Вуко са вље вић, 
УНС, 5. јул)

Ма, шта ми ре че!

Град ска упра ва рас пи са ла је
јав ну набав ку за изра ду
моно гра фи је о Пан че ву. Реч
је о јав ној наба ци мале вред -
но сти, а рок за под но ше ње
пону да исти че 14. јула у под -
не. Пред мет овог јав ног
пози ва нала зи се и на сај ту
Гра да. Град ска упра ва тра жи
пону де за услу ге писа ња
аутор ског тек ста, пре во да,
дизај на и при пре ме и вред -
ност тог посла про це ни ла је
на 490.000 дина ра, као и
пону де за услу ге штам па ња,
које су про це ње не на 670.000
дина ра, без ПДВ-а.

Како је кри те ру јум за
доде лу уго во ра „нај ни жа
пону ђе на цена”, а не „еко -
ном ски нај по вољ ни ја пону -
да”, нару чи лац ће уго вор
доде ли ти пону ђа чу који
буде изву чен путем жре ба –
наво ди се у пози ву за под но -
ше ње пону да. Град ска упра -
ва ће писме но оба ве сти ти
све пону ђа че који су доста -
ви ли сво је пону де о дату му

када ће се одр жа ти жре бо ва -
ње. Жре бом ће бити обу хва -
ће не само оне пону де које
има ју јед на ку нај ни жу пону -
ђе ну цену.

Они који буду доби ли овај
посао, биће у оба ве зи да
изра де нову моно гра фи ју о
Пан че ву. Она мора да садр -
жи есеј о Пан че ву који тре ба
да доча ра савре мен дух гра -
да са еле мен ти ма основ них
исто риј ских, гео граф ских и
кул тур них осо бе но сти, а
текст моно гра фи је тре ба да
буде пре ве ден и на енгле ски,
немач ки и руски језик. Тако ђе,

ради ће на дизај ну кори ца и
уну тра шњег дела, обра ду и
лек ту ру тек ста и обра ду и
пот пи си ва ње фото гра фи ја.

Када је реч о штам пи,
Град ска упра ва тра жи 800
кома да, а они који буду
доби ли овај посао, мора ће да
обез бе де и испо ру ку моно -
гра фи је, која ће бити димен -
зи ја 300 x 240 mm, на 200
стра на.

У ТОКУ ЈАВ НА НАБАВ КА ГРАД СКЕ УПРА ВЕ

Моно гра фи ја
о Пан че ву

ФОРУМ ПЕН ЗИ О НЕ РА ДЕМО КРАТ СКЕ СТРАН КЕ

Акци ја за пони ште ње зако на о сма ње њу пен зи ја

Гла мо ча нин изја вио је да се
ради ка ли не либе да, ако тре -
ба, и овог пута бој ко ту ју засе -
да ње. Не мења ју став да у Пан -
че ву пар ла мен та ри зам не по-
сто ји и да је пона ша ње вла да -
ју ће већи не дик та тор ско.

– Лич но сам за бој кот док
год је дик та ту ре, јер ради ка ли
не желе да уче ству ју у пред -
ста ви СНС-а. Када је реч о
кон крет ној сед ни ци, виде ће -
мо. Зави си ће и од пона ша ња
вла да ју ће већи не, али и од
евен ту ал ног дого во ра опо зи -
ци је – изја вио је шеф Одбор -
нич ке гру пе СРС-а. 

Соци ја ли сти сма тра ју да не
тре ба бој ко то ва ти сва ку сед -
ни цу, јер су одбор ни ци ипак
„иза бра ни пред став ни ци наро -
да” те такво пона ша ње не би
било поли тич ки одго вор но.
Шеф одбор нич ке гру пе СПС-а
Нико ла Дан гу бић рекао је да је
на послед њој сед ни ци, када су
подр жа ли бој кот пар ла мен та,

сед ни це одлу чи ти, али и да је
„пита ње Дирек ци је пре све га
закон ско пита ње”, одно сно
оба ве за Гра да.

Шеф одбор нич ке гру пе
„Доста је било” Нико ла Ћебић
каже да је за одбор ни ке ДЈБ
напу шта ње засе да ња локал -
ног пар ла мен та отво ре на
опци ја, јер су и даље на сна зи

Када је реч о сед ни ци која
ће бити одр жа на на дан када
„Пан че вац” изла зи, пита ли
смо пан че вач ку опо зи ци ју да
ли се и шта про ме ни ло од
послед ње сед ни це, одно сно да
ли је могућ понов ни бој кот
рада пар ла мен та.

Ути сак је да јасног ста ва,
макар дан пре сед ни це, нема.
Годи шњи одмо ри су у току,
тако да поје ди ни одбор ни ци
неће ни при су ство ва ти засе да -
њу. Ради ка ли су нај ви ше за то
да се сед ни ца бој ко ту је, а нај -
мек ши став пре ма томе има ју
соци ја ли сти.

Шеф одбор нич ке гру пе Срп -
ске ради кал не стран ке Срђан

про бле ме које има ју ста нов -
ни ци Доло ва – каже ова
одбор ни ца ЛСВ-а.

Само стал ни одбор ни ци –
бив ши лига ши саоп шта ва ју да
су њихо ви зах те ви оста ли исти
и не одба цу ју бој кот сед ни це.

није за годи ну дана усво јен. То
је крај ње без о бра зно пона ша ње
пан че вач ке вла сти. Ништа се у
пона ша њу и пре ма опо зи ци ји,
али и пре ма гра ду, није набо ље
про ме ни ло, напро тив. Ни глас
опо зи ци је не може, осим у
„Пан чев цу”, да се чује – рекао
је шеф одбор нич ке гру пе
Демо крат ске стран ке Душан
Сто јић.

Пред се да ва ју ћи Скуп шти не
гра да Тигран Киш сазвао је
сед ни цу за 13. јул у 10 сати, а
она ће бити одр жа на у вели кој
сали Град ске упра ве. Днев ни
ред бро ји око 40 тача ка и, како
је Киш рекао, неће бити
дупли ра ња бро ја тача ка дан
уочи сед ни це.

Издва ја мо и тач ку реба -
ланс буџе та, након којег ће
град ска каса изно си ти 5,9
мили јар ди дина ра, а кре дит -
но заду же ње 853 мили о на
дина ра. Када је реч о ЈП
Дирек ци ји за изград њу и уре -
ђе ње Пан че ва, на сед ни ци ће
бити више тача ка у вези са
овим град ским пред у зе ћем,
које ће због закон ске оба ве зе
дожи ве ти неку врсту тран -
сфор ма ци је, про ме ни ће име,
оста ће без 46 сво јих рад ни ка
(биће посла ти у Град ску
упра ву, ЈКП „Водо вод и кана -
ли за ци ју” и ЈКП „Гре ја ње”), а
доби ће и дирек тор ку, јер је
пред ло же но да Маја Вит ман
из в. д. ста ту са доби је ман дат
дирек то ра од чети ри годи не.

Н. Ћебић

Н. Дангубић

П. Ђукић

С. Радивојев

Д. Стојић

С. Гламочанин
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Од 1990. годи не вла де широм све та,
у сарад њи с Попу ла ци о ним фон дом
УН (УНФПА), 11. јула обе ле жа ва ју
Свет ски дан ста нов ни штва низом
актив но сти, у скла ду са акту ел ном
темом и тре нут ним потре ба ма, како
би се раз вој не стра те ги је уна пре ди -
ле. Овај дан се обе ле жа ва у јулу зато
што је тог месе ца 1987. годи не свет -
ска попу ла ци ја дости гла број од пет
мили јар ди ста нов ни ка.

Иако се број ста нов ни ка на целој
пла не ти дра стич но пове ћао, у нашој
земљи је сто па ната ли те та и даље
ниска. Пан чев це смо овог пута пита -
ли зашто се у нашој земљи мла ди све
теже одлу чу ју на ства ра ње поро ди це.

РАТО МИР СТО ЈО ВИЋ, пен зи о нер:
– Потреб ни су бољи дру штве но е ко -

ном ски одно си, гене рал но боља ситу -
а ци ја у дру штву. Ја сам радио четр де -
сет две годи не и није дан дан нисам
био без посла. Ника да нисам имао
момен те да не знам шта ћу да радим
са собом, док данас није таква ситу а -
ци ја код мла дих. Коли ко мало људи
зара ђу ју. Вла да вели ка неси гур ност.
Роди те љи који су пен зи о не ри мора ју
доста да пома жу сво јој деци. 

ИЛО НА АБЦИ, дома ћи ца: 
– Деца када пора сту не могу да се

запо сле, ваљ да тако сви раз ми шља ју

данас. Па онда мисле чему толи ко
деце. Нека да се о томе није мисли ло,
па су има ли по пето ро-шесто ро деце,
а сада јед но-дво је. Често нема ју уоп -
ште деце, живе зајед но, не вен ча ва ју
се. На при мер, у Мађар ској, када
неко има јед но дете, порез је мањи,
па затим дво је, а за тро је мал те не
нема ју да пла те порез, а доби ја ју и
помоћ. Код нас тога нема. 

САВА НЕДУ ЧИЋ, пен зи о нер: 
– Држа ва тре ба да под сти че мла де,

и то нов ча но, да рађа ју што више
деце. Мај ке тре ба награ ди ти за прво,
дру го и тре ће, а пого то во за четвр то
и пето дете. Вели ки про блем је што
мла ди не могу да се запо сле. Како да
засну ју овде поро ди цу – и ако се
запо сле, ради ће за мале паре. То су
све позна те ства ри, али сигур но је то
про блем. Када би се систем ски
реша ва ла ова ситу а ци ја, било би
мно го више деце. 

НЕДА СТО ЈА НО ВИЋ, 
опе р ски певач:

– По мом скром ном мишље њу,
мла ди се не одлу чу ју за децу из егзи -
стен ци јал них раз ло га, због неси гур -
но сти, тј. због немо гућ но сти да било
шта пла ни ра ју, а с дру ге стра не зато
што не зна ју да ли ће и шта моћи
деци да обез бе де. То су основ на два

раз ло га. Поме ри ле су се и гра ни це
рађа ња. Све се про ду жи због удо во ља -
ва ња соп стве ним потре ба ма. Тра жи те
савр ше ног парт не ра с којим бисте
засно ва ли поро ди цу, а ако пре ви ше
усло ва поста ви те, то иде теже. У том
пре би ра њу човек се навик не да буде
сам и гото во. Још један од раз ло га је и
про блем сте ри ли те та, који је тако ђе
при су тан, опет због стре са, бри ге...

МИРО СЛАВ ВАЛ КА НОВ, 
физич ки рад ник:

– Нај ви ше зави си од финан си ја,
јер људи не могу да нађу посао.
Мислим да би можда град могао да
помог не више, кроз соци јал ну
помоћ, запо шља ва ње. Све се мање
деце рађа, а све више људи уми ре
због сиро ма штва.

КАТА РИ НА ЂУРИЋ, 
тех ни чар ПТТ сао бра ћа ја:

– Мислим да је финан сиј ска ситу -
а ци ја пре суд на, јер мла ди нису само -
стал ни. Мла ди нису запо сле ни и
онда се не реша ва ју да засну ју поро -
ди цу. И ста ро сна гра ни ца рађа ња се
поме ри ла. Држа ва би могла паро ви -
ма да да више нов ца и да се ради на
томе да се они лак ше одлу чу ју на тај
корак.

Анке ти ра ла 

Мир ја на Марић Велич ко вић

Н. СТОЈАНОВИЋС. НЕДУЧИЋ М. ВАЛКАНОВ К. ЂУРИЋ

НАША АНКЕТА

ЗАШТО СЕ МЛА ДИ СВЕ ТЕЖЕ ОДЛУ ЧУ ЈУ НА СТВА РА ЊЕ ПОРО ДИ ЦЕ?

Неси гур ност и неза по сле ност

И. АБЦИР. СТОЈОВИЋ

ХРОНИКА

НА САСТАН ЦИ МА ГРАД СКИХ ВЕЋ НИ КА

ПРИ ПРЕ МЕ ЗА СЕД НИ ЦУ ЛОКАЛ НОГ ПАР ЛА МЕН ТА
Рас по ре ђи ва ње пре о ста лог
сал да неу тро ше них 
сред ста ва из 2016.

Дирек ци ја поста је 
„Урба ни зам”

Пред лог изме на 
кадров ских пла но ва

У послед њих неде љу дана одр жа не су
чак три сед ни це Град ског већа. Овај
висок рад ни тем по већ ни ка на висо -
ким тем пе ра ту ра ма сасвим је логи чан,
јер је Скуп шти на гра да зака за на за
четвр так, 13. јул, па је тре ба ло одбор -
ни ци ма при пре ми ти мате ри јал за рад.

Нај пре се 6. јула на днев ном реду
нашло десет тача ка. Гра до на чел ник
Саша Павлов обја снио је да су изме -
не Одлу ке о буџе ту Гра да Пан че ва за
2017. годи ну важна тема, те да тај
доку мент тре ба доста ви ти пред став -
ни ци ма гра ђа на на вре ме, тј. што
пре. Како ће о ово ме бити речи и у
изве шта ју са Скуп шти не гра да, сада
ћемо само у крат ким црта ма изне ти
нај ва жни је момен те.

Овим реба лан сом ће се извр ши ти
рас по ре ђи ва ње пре о ста лог салда

РЕА ГО ВА ЊЕ НА ТЕКСТ „О СКАН ДА ЛУ”, „ПАН ЧЕ ВАЦ”

БРОЈ 4719

О ученику генерације, 
последњи пут

У бро ју 4717 изне ли сте тврд њу да се
у Гим на зи ји десио скан дал при ли -
ком избо ра уче ни ка гене ра ци је. Ту
тврд њу сте пот кре пи ли с неко ли ко
про ве ри вих и неко ли ко непро ве ри -
вих тврд њи. На део мојих пита ња
поста вље них у реа го ва њу у бро ју
4718 дали сте одго вор, углав ном
несу ви сао.

Што се тиче награ ђи ва ња уче ни ка
гене ра ци је, у Пра вил ни ку не пише да
лау ре ат мора доби ти бес плат но
матур ско вече, већ да то може доби -
ти. Да ли сте чита ли Пра вил ник или
Вам га је неко пре при ча вао? Нажа -
лост, финан сиј ска ситу а ци ја је таква
да не може мо нико ме пла ти ти
матур ско вече. Уче ник гене ра ци је
добио је на поклон при год ну књи гу.
Све поме ну те додат не гра ти се обез -
бе ди ла је аген ци ја која орга ни зу је
матур ски бал. Гим на зи ја је била
стра на која је врши ла при ти сак и
успе ла да издеј ству је додат не гра ти -
се, чији су тро шко ви пали на терет
аген ци је. Дру гим речи ма, Гим на зи ја
нико ме није покло ни ла мату рант ски
гра тис ове годи не.

Питао сам Вас када је гим на зиј ски
слу чај избо ра завр шио на суду, а Ви
моје пита ње пре но си те: „Пита те ме
када је пони штен избор за ђака гене -
ра ци је”. Сра мо та. Да ли сте чита ли
текст или Вам га је неко пре при чао?
Одго вор на моје пита ње је: ника да!
Немој те да се пра ви те да не види те
раз ли ку изме ђу тврд њи „сти ћи на суд”
и „пони шти ти одлу ку”. Не бежим од
про бле ма с који ма се суо ча ва Гим на -
зи ја, али  зашто ико има потре бу да
туђе про бле ме вештач ки чини већим
него што су ствар но? Можда ће Вас
зани ма ти, тај про блем са избо ром
уче ни ка гене ра ци је настао је на осно -
ву пра вил ни ка у којем су се уче ни ци
бодо ва ли. Поку ша ли смо са, како Ви
каже те, јасним кри те ри ју ми ма, па
смо се „загла ви ли”. Мно ге шко ле
има ју „бодов не” пра вил ни ке, али
неза до вољ ство заин те ре со ва них рас-
те. Поку шај те да зами сли те шта све
тре ба да се боду је и коли ко који успех
тре ба да доне се бодо ва. Твр дим да ће
сва ки пра вил ник доне ти про стор да
буде оспо ра ван. Ако посто ји савр шен
пра вил ник, радо ћу га пред ло жи ти на
усва ја ње. На све то тре ба дода ти
чиње ни цу да не посто ји дефи ни ци ја
уче ни ка гене ра ци је. Дру гим речи ма,
уче ник гене ра ци је је инту и ти ван
појам, па га и про гла ша ва мо на осно -
ву лич ног ути ска.

Што се тиче „суко ба инте ре са”,
напо ми њем да Настав нич ко веће и
дру га већа и орга ни шко ле више пута
годи шње гла са ју о ђаци ма. На такав

начин се доно се и одлу ке чији је зна -
чај заси гур но већи од поча сне титу -
ле. Илу стра ци је ради, у прет ход них
два де се так годи на кроз Гим на зи ју је
про шло педе се так уче ни ка чији
роди те љи раде у Гим на зи ји. Како
мисли те да спре чи мо тај „сукоб
инте ре са”? Да отпу сти мо про фе со ре
чији ђаци упи шу Гим на зи ју, да им
забра ни мо да дола зе на посао или да
јед но став но ту децу не упи ше мо?
Кад се већ раз у ме те у про све ту боље
од нас који од ње живи мо, пред ло жи -
те реше ње. Само води те рачу на о
про пи си ма.

Што се тен ден ци о зно сти изве шта -
ва ња тиче, не може те га поре ћи. Ја
јесам добио при ли ку да гово рим о
избо ру уче ни ка гене ра ци је, али сам
лишен могућ но сти да деман ту јем
лажи о Гим на зи ји које сте напи са ли.
За то пра во сам се сам избо рио. Јасно
је да се овде ради о лич ном ста ву.
Про блем је што сте га гра ди ли на неи -
сти на ма. Да сте хте ли, могли сте лако
да про ве ри те то о чему сте писа ли. Не
бри нем ја о писа њу о шко ли коју
водим, нити о ста ву „Пан чев ца” пре -
ма Гим на зи ји. Две можда и нај ва жни -
је инсти ту ци је у Пан че ву (исто риј ски
гле да но) сигур но неће рато ва ти.

Нај ва жни ји раз лог због ког сам
реа го вао јесте писа ње о уче ни ку
гене ра ци је. Једи но што сте о њему
напи са ли јесте да му отац ради у
Гим на зи ји и без о бра зно сте се освр -
ну ли на њего ву будућ ност. Први део
је про фе си о нал на сра мо та, дру ги део
лич на.

Инте ре сант но је да два пута исти -
че те како је Гим на зи ја изгу би ла
титу лу нај е лит ни је уста но ве у гра ду.
Уме сто пона вља ња ста ва, зашто
нисте напи са ли када је Гим на зи ја
изгу би ла ту титу лу, због чега, ко је
пре у зео при мат... Рас пи тај те се мало.

По мом мишље њу, избор уче ни ка
гене ра ци је непо треб но је добио про -
стор у меди ји ма. Основ но пита ње је
зашто се уоп ште о ово ме диску то ва ло
на дру штве ним мре жа ма. Ина че, не
пра тим дру штве не мре же јер тамо
може сва ко да пише шта хоће, лишен
оба ве зе да гово ри исти ну. Баш као и
Ви. Немам наме ру да уче ству јем у
пре пу ца ва њи ма путем дру штве них
мре жа, нити да озбиљ не меди је пре -
тва рам у каљу гу нео д го вор ног писа -
ња. Ја се више нећу огла ша ва ти у вези
са ово го ди шњим избо ром уче ни ка
гене ра ци је. Сле де ћи пут ћу за лажи
упе ре не про тив шко ле коју водим
задо вољ ство потра жи ти на суду.

Вла ди мир Марић, 

дирек тор Гим на зи је

неу тро ше них сред ста ва из 2016.
годи не у изно су од 43.234.135 дина -
ра. Тако ђе, на осно ву при хо да оства -
ре них у пери о ду јану ар –јун 2017, те
про це не до кра ја годи не, пла ни ра но
је пове ћа ње при хо да од неко ли ко
врста поре за, као и из оста лих изво -
ра, од 54.673.210 дина ра. При хо ди
по посеб ним про пи си ма уве ћа ни су
за 82.545.129 дина ра, теку ћи тран -
сфе ри од АП Вој во ди не за 22.950.602
дина ра, капи тал ни из истог изво ра за
37.038.644 дина ра, из буџе та Репу -
бли ке ско ро два де сет мили о на...

Обје ди ње но је рас пра вља но о нацр -
ти ма одлу ка о изме на ма одлу ка о
заду жи ва њу гра да Пан че ва за финан -
си ра ње капи тал них инве сти ци о них
рас хо да, а у вези с кре ди том из 2016,
те оним за 2017. Скуп шти ни гра да су
на раз ма тра ње и доно ше ње упу ће на
ова два акта, важна јер се ради о при -
лич но вели ким изно си ма. Већ ни ци
су утвр ди ли и пред лог реше ња о дава -
њу сагла сно сти на одлу ку НО ЈП
Дирек ци ја за изград њу и уре ђе ње
Пан че ва о про ме на ма послов ног име -
на и седи шта пред у зе ћа: када одбор -
ни ци већин ски подиг ну руке, ново
име биће ЈП „Урба ни зам” Пан че во, а
седи ште у Кара ђор ђе вој 4.

Град ско веће било је сагла сно с
пред ло гом овог јав ног пред у зе ћа да у

слу ча је ви ма пре ки да посла услед
насту па ња окол но сти на које уго вор -
не стра не не могу ути ца ти, Град као
инве сти тор с дру гом уго вор ном стра -
ном тре ба да пот пи ше спо ра зум
којим ће се утвр ди ти све чиње ни це о
настав ку уго во ре ног рока. Кон крет -
но, ово се одно си ло на посло ве у вези
са изра дом тех нич ке доку мен та ци је
за раз ли чи те потре бе.

Већ ни ци су потом при хва ти ли
пред ло ге да се рас пи шу јав ни пози ви
за врше ње услу га ски да ња усе ва, као
и за откуп пољо при вред них про из во -
да са земљи шта у држав ној сво ји ни.
На кра ју, што не зна чи да је то нај ма -
ње важно, град ска вла да је утвр ди ла
пред лог изме на кадров ских пла но ва
Град ске упра ве, Град ске слу жбе за
буџет ску инспек ци ју, Слу жбе интер -
не реви зи је Гра да Пан че ва, Град ског
пра во бра ни ла штва и Струч не слу жбе
заштит ни ка гра ђа на гра да Пан че ва
за 2017. годи ну и упу ти ла их нашем
пар ла мен ту на раз ма тра ње и усва ја -
ње. Сле ди тум ба ње запо сле них и не
само то (опшир ни је о овој теми сле -
де ће неде ље).

Сутра дан, 7. јула, на сед ни ци се
раз го ва ра ло о про ме ни мак си мал ног

бро ја запо сле них на нео д ре ђе но
вре ме у систе му држав них орга на,
јав них слу жби и локал не само у пра -
ве. У то ће се укљу чи ти Град ска
упра ва, Библи о те ка, ново се љан ски
дом кул ту ре, КЦП, ЈКП „Водо вод и
кана ли за ци ја” и ЈКП „Гре ја ње”.
Дирек ци ја ће бити оба ве за на да у
року од 60 дана од дана сту па ња на
сна гу ове одлу ке доне се акт о уну -
тра шњој орга ни за ци ји и систе ма ти -
за ци ји рад них места ускла ђен с
њом.

Скуп шти ни гра да је упу ћен пред -
лог одлу ке о Град ској упра ви, који
гово ри о њеној орга ни за ци ји, дело -
кру гу и начи ну рада, као и про гра ма
оту ђе ња и дава ња у закуп гра ђе вин -
ског земљи шта у јав ној сво ји ни на
тери то ри ји Пан че ва за 2017.

Већ ни ци су се поно во оку пи ли 12.
јула. Пред њима су били финан сиј ски
изве штај овла шће ног реви зо ра и онај
о реа ли за ци ји про гра ма посло ва ња
ЈКП-а „Мла дост”. О томе ће бити
инфор ми са ни и одбор ни ци. Тре ћу
изме ну и допу ну дожи ве ће послед ње -
по ме ну ти про грам, као и акт који се
бави кори шће њем суб вен ци ја из
буџе та Гра да за 2017. Било је речи и о
посло ва њу и финан сиј ском пла ну
ЈКП-а АТП, а при ча о град ском јав -
ном пре во зни ку биће наста вље на на
сед ни ци Скуп шти не, баш као и о
изме на ма и допу на ма про гра ма
посло ва ња ЈП-а ГСА за ову годи ну.

Током насту па ју ћег викен да, у
орга ни за ци ји „Којо та”, на кеју ће бити
одр жан 18. међу на род ни мото-скуп.
На сед ни ци Већа донет је закљу чак да
се оку пља ње бај ке ра утвр ди за мани -
фе ста ци ју од јав ног инте ре са за град,
па је на овај начин орга ни за тор осло -
бо ђен пла ћа ња тро шко ва који ће
наста ти због при вре ме не изме не
режи ма сао бра ћа ја и ван ред ног оба -
вља ња кому нал них услу га.

С. Трај ко вић

ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ ГРАДА

Пред одборницима ће се 13. јула, када овај број „Панчевца” буде био у

штампи, наћи бројне теме. О већини њих писали смо у оквиру извешта-

ја са седница Градског већа. У оригиналном позиву пише да постоји 29

тачака дневног реда, али он је допуњен с још петнаестак.

Свакако најважнији је ребаланс буџета Града, али ако опозиција у

складу с надањима њених бирача буде била у форми, интересантне рас-

праве могле би се чути и у вези са изменама кадровског плана и макси-

малним бројем запослених у јавним службама и фирмама. Ништа мање

занимљиве не би требало да буду тачке које се тичу програма послова-

ња јавних и јавних комуналних предузећа.

Опозиција је на потезу.



У покров ним усе ви ма нај че -
шће се кори сте маху нар ке
као био ло шки фик са то ри
азо та за наред ни усев, али
често и трав не врсте, међу
који ма се посеб но исти чу
пра ва жита: раж, три ти ка ле,
пше ни ца, јечам, овас и дру га.

Засни ва ње покров них усе-
ва пра вим жити ма, која се
одли ку ју вели ком про дук -
ци јом био ма се у делу годи -
не када је земљи ште голо,
омо гу ћа ва ефи ка сну зашти -
ту земљи шта од еро зи је.
Наро чи то су погод на ози ма
пра ва жита, јер у зим ском
пери о ду добро покри ва ју
земљи ште. Биљ ке у покров -
ном усе ву сво јим коре но ви -
ма везу ју чести це земље, а
над зем ном био ма сом спре -
ча ва ју испи ра ње или оду ва -
ва ње ветром финих чести ца
с повр ши не.

Пре ко мер на упо тре ба
азот них хра ни ва дово ди до
наго ми ла ва ња нитра та у
земљи шту, који се у
кишним пери о ди ма испи -
ра ју и зага ђу ју под зем не
воде. Ова поја ва нега тив на
је и за пољо при вред ни ке, јер
пред ста вља губи так хра ни ва
за усе ве. Биљ ке из гру пе
пра вих жита моћ ним коре -
ном наку пља ју хра ни ва,
наро чи то азот, која оста ју у
земљи шту после жетве, па

се тако за три месе ца наку -
пи и до 70 кг Н ха-1. Усва ја -
њем азо та трав ни покров ни
усе ви могу да спре че њего во
испи ра ње и да га сачу ва ју за
наред ни усев, али тако спре -
ча ва ју и зага ђе ње под зем -
них вода. Раж у покров ном
усе ву иско ри сти од 25 до
100% зао ста лог азо та из про -
из вод ње прет ход ног глав  ног
усе ва. Упо тре бом трав них
покров них усе ва у чијим
биљ ним оста ци ма је однос
Ц : Н изнад 30 (раж у пуној
зре ло сти) микро ор га ни зми
за њихо ву раз град њу тро ше
азот, па се ова поја ва може
иско ри сти ти за упра вља ње
нитра ти ма у земљи шту.
Сва ка ко тре ба поме ну ти и
рута ви овас (Avena strigosa
Schreb), који се све више
кори сти у бор би про тив
нема то да из фами ли је Tric-
hodoridae, јер спре ча ва
њихов раз вој.

Сетву ози мих пра вих
жита за фор ми ра ње покров -
них усе ва тре ба оба ви ти
рани је у одно су на пре по ру -
че не опти мал не роко ве
(крај авгу ста, поче так сеп -
тем бра), како би биљ ке
фор ми ра ле довољ ну коли -
чи ну био ма се до сетве глав -
ног усе ва и тиме обез бе ди ле

врше ње функ ци је покров -
ног усе ва. Захва љу ју ћи
изра же ној отпор но сти на
ниске тем пе ра ту ре, нај че -
шће се кори сти ози ма раж.
Оста ла ози ма пра ва жита
(пше ни ца, три ти ка ле и
јечам) мање су отпор на на
ниске тем пе ра ту ре од ражи,
па је ова осо би на у покров -
ним усе ви ма у који ма се
они рани је сеју, још више
изра же на. По дужи ни веге -
та ци о ног пери о да нај пре
доспе ва раж, а затим јечам,
три ти ка ле, па пше ни ца.
Раж расте изу зет но брзо у
про ле ће, када фор ми ра
вели ку био ма су, а неке ста -
ре сор те пости жу виси ну
ста ба ла и до два метра.
Јечам и пше ни ца има ју спо -
ри ји раст, фор ми ра ју мању
био ма су и нижа ста бла, па
се може оче ки ва ти да оства -
ру ју мање погод но сти у
покров ном усе ву од ражи.

Уни шта ва ње покров ног
усе ва врши се две до три
неде ље пре сетве глав ног усе -
ва, ваљ ком за покров не усе ве,
сит ни ли цом биљ них оста та ка
или хер би ци ди ма. Кашње ње
уни шта ва ња дово ди до ризи -
ка да током сувих про ле ћа
биљ ке у покров ном усе ву
потро ше већи део земљи шне
вла ге за наред ни усев. Пози -
тив ни ефек ти упо тре бе пок-

ров них усе ва изра же ни су у
пот пу но сти само ако су њихо -
ви биљ ни оста ци оста вље ни
на повр ши ни земљи шта као
малч, док се њихо вим уно ше -
њем у земљи ште тај ефе кат
мање испо ља ва.

Уни шта ва њем покров ног
усе ва и фор ми ра њем сло ја
биљ них оста та ка на повр -
ши ни земљи шта (малч)
чува се земљи шна вла га и
пове ћа ва инфил тра ци ја во-
де од пада ви на, чиме се
ства ра ју повољ ни усло ви за
засни ва ње глав ног усе ва. У
таквим усло ви ма директ -
ном сетвом (без обра де) или
дели мич ном обра дом (у
тра ке) и сетвом врши се
засни ва ње глав ног усе ва, а
фор ми ра ни малч касни је у
глав ном усе ву спре ча ва
поја ву коро ва и чува земљи -
шну вла гу. После уни шта ва -
ња покров ног усе ва трав них
врста биљ ни оста ци има ју
висок однос Ц : Н, што узро -
ку је врло спо ро раз ла га ње и
крат ко роч но ства ра недо -
ста так азо та за глав ни усев,
али дуго роч но ути че на
пове ћа ње садр жа ја орган -
ске мате ри је у земљи шту.

У наред ном бро ју „Пан -
чев ца” читај те о леп тир ња -
ча ма у покров ним усе ви ма.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ
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Пра ва жита 
у покров ним усе ви ма

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

О нече му што је Пан че во
„лебом ’рани ло”, о мли но ви ма
који су „има ли ветар за
мотор”, до сада није мно го
писа но. Само су их хро ни ча ри
поми ња ли (Миле кер и дру ги),
а једи ни и данас „видљи ви”
траг остао је на Пла ну варо ши
пан че вач ке (Ј. Вај гла, изра ђен
у Теми шва ру), при ло же ном уз
прву моно гра фи ју – „Исто риј -
ску ски цу Цар ског-кра љев ског
вој ног кому ни те та Пан чо ва”
Луке Или ћа Ори ов ча ни на из
1855. годи не.

У Гор њој варо ши, на поте зу од
Пилот ске шко ле до Сред ње
пољо при вред не шко ле „Јосиф
Пан чић” и Ново се љан ског
пута, пре више од јед ног века,
посто ја ла су три мли на-ветре -
ња че, назва ни по пре зи ме ни -
ма вла сни ка: Екло ва, Кне ро ва
и Фогло ва. Пан че вач ки архе о -
ло зи, исто ри ча ри, етно ло зи и
дру ги истра жи ва чи нису се до
сада бави ли ветре ња ча ма
„којих више нема”, па веро -
ват но зато и нема сачу ва них
мате ри јал них тра го ви о њихо -
вом посто ја њу. Нема их, као
да их је однео ветар.

Ипак, Миле кер је забе ле -
жио да је прву ветре ња чу у
Пан че ву, „по холанд ском на-
чи ну”, поди гао И. Екл 1827.
годи не. Веро ват но само неко -
ли ко годи на касни је подиг ну -
те су и пре о ста ле две. У Бана -
ту, пре ма твр ђе њу про фе со ра
Мир ка Бар јак та ро ви ћа, који
их је први (1948. годи не) про -
у ча вао и истра жи вао, поја ви ле
су се почет ком про шлог века.

До поја ве ветре ња ча, а и
више деце ни ја касни је, жито и
куку руз су се мле ли у сува ча -
ма, о који ма, нажа лост, као и о
ветре ња ча ма, има само писа -
них тра го ва. Сува че су мли но ви
у који ма су, пре ко пре но сних
зуп ча стих точ ко ва, каме ни
жрвањ окре та ли упрег ну ти
коњи. Биле су то при зем не
окру гле згра де, а захва та ле су
повр ши ну „јед ног ове ћег гув -
на” (нај ви ше до 20 мета ра у
преч ни ку). У сува чи се „мле ло
кад се хте ло”, за раз ли ку од
ветре ња ча, чији је рад зави сио
од ветра и посеб но њего ве
јачи не. На коли ма се у сува чу
дово зи ло мли во, а коњи су
упре за ни (један пар или више)
на млин ски точак. По Миле -
ке ру, прва „ера р ска (држав на)
сува ча ради при би ра ња поре за
у нату ри” подиг ну та је 1727.
годи не.

О ЗАБО РА ВЉЕ НОМ ГРА ДИ ТЕЉ СТВУ И НЕСТА ЛИМ ВАРО ШКИМ СИМ БО ЛИ МА

ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ВЕТРЕ ЊА ЧЕ

напра ве од гре де”. На врху
кро ва је била покрет на метал -
на пти ца која је пока зи ва ла
пра вац ветра. Глав на дрве на
осо ви на, коју су „помо ћу
косог, таван ског и вели ког
точ ка” покре та ла кри ла
ветре ња че, била је дужи не од
чети ри до седам мета ра и „у

ква дра ту дебе ла од 50 до 70
цен ти ме та ра”, а завр ша ва ла
се гво зде ним шиљ ком, „јер би
се дрво на том делу услед сил -
ног тре ња упа ли ло и брзо
изли за ло”.

Чети ри кри ла „налик на
ави он ску ели су” дужи не (од
„вра та”) од 10 до 11 мета ра
(по могућ но сти од јед не гре де
и оба ве зно исте дужи не и
тежи не) била су „наме ште на
даска ма и ако је могу ће и аме -
ри кан плат ном”, тако да су
„ради ла и при малом ветру”. У
слу ча ју олу је или јаког ветра,
ветре ња ча ри су плат но „усу -
ки ва ли” (омо та ва ли око гре -
де), а даске су ски да ли с кри -
ла. Пре ко пре но сних точ ко ва
глав на осо ви на је покре та ла
по два (или три) покрет на
каме на „гор ња ка”, који су
нале га ли на непо крет не „до-
ња ке” (у преч ни ку од 80 до
130 цен ти ме та ра). Изнад „гор -
ња ка” су се нала зи ли коше ви
са житом или куку ру зом и
спра ва за ски да ње каме на, а у
при зе мљу су били олу ци, сан -
ду ци за бра шно и точак за
поди за ње „гор ња ка”. За дан и
ноћ, под усло вом да стал но
има ветра, на јед ном млин -
ском каме ну могло је да се
саме ље до 700 кило гра ма
мли ва. По доса да шњим истра -
жи ва њи ма, банат ске (па и
пан че вач ке) ветре ња че мле ле

су про сеч но „по два-три сата
днев но”.

Ветре ња че је, као и сува че,
сре ди ном девет на е стог века,
поти сну ла нова енер ги ја –
пара, одно сно поја ва пар них
маши на. Јула 1843. годи не
„ста вљен је у про мет” пар ни
млин с три коша, под фир мом
„Први пар ни млин Доби и
комп.”, а нала зио се на Стар че -
вач ком путу, у дана шњој ули ци
Жар ка Зре ња ни на. Био је то
први пар ни млин у Бана ту.
Наред них деце ни ја је подиг ну -
то још неко ли ко пар них мли -
но ва у гра ду, па су ветре ња че
изгу би ле трку с пар ном енер -
ги јом и новим тех но ло ги ја ма.

Али до данас је, као што је
већ рече но, оста ло неис тра же -
но и нера све тље но – када су и
под којим окол но сти ма оне
неста ле с лица земље, када су
руше не и сру ше не. Као зна ча -
јан део наше гра ди тељ ске
башти не, ветре ња че „које као
да су у земљу про па ле” заслу -
жу ју да им струч ња ци посве те
више пажње, а архи тек те и
сада шњи неи ма ри да им
подиг ну „спо ме ник” – ново
зда ње таквог обли ка, са „садр -
жа јем” при ме ре ним вре ме ну
сада шњем и буду ћем. Можда
би и данас кри ла неке нове
ветре ња че, ноше на неу са хлом
и све вре ме ном пан че вач ком
„ружом ветро ва”, могла да
дају нову све тлост неком делу
гра да, кра јо ли ку, при о ба љу...

Ваља ло би о томе, ако
ништа дру го, бар раз ми сли ти.

Ђор ђе Џам то ски, дипл. ек.

уго сти тељ ско-тури стич ког

сме ра, одсек хоте ли јер ства

На пла ну-кар ти Пан че ва
Лудви га Лан га из 1820, која се
чува у Исто риј ском архи ву, на
пери фе ри ји тада шњег гра да
нала зи ле су се 22 сува че – 14
„с јед ним каме ном” и осам „с
два каме на”. У јед но ка ме ним
сува ча ма мле ло се само жито,
а у дво ка ме ним на јед ном

У доњем делу, у теме љу, биле
су преч ни ка од шест до десет
мета ра, а на врху два пут уже –
од три до пет мета ра. Зидо ви
су при дну били дебе ли до
метра (или и више), док су
при врху били знат но тањи.

Ветре ња че су има ле (пове -
за но сте пе ни ца ма) при зе мље,

каме ну жито, а на дру гом
куку руз. По тој кар ти, сува ча
је било нај ви ше у Гор њем гра -
ду, на поте зу изме ђу дана -
шњих ули ца Све тог Саве и
Син ђе ли ће ве, од Ули це бра ће
Јова но вић до Ули це Иве Кур -
јач ког. О томе све до чи и први
назив дана шње ули це Све тог
Саве: у том делу носи ла је име
– Млин ска ули ца.

Ветре ња че у Бана ту, па и
оне три у Пан че ву, по про фе -
со ру Мир ку Бар јак та ро ви ћу,
биле су „редов но зида не гра ђе -
ви не, док су се у Укра ји ни,
Руму ни ји, Сло вач кој и сред -
њој и запад ној Евро пи јавља ле
и дрве не”, које су биле знат но
мање од банат ских. Поди за не
су на „уздиг ну тим мести ма,
даље од кућа и воћ ња ка”, како
би се избе гло „ломље ње и рас -
ту ра ње ветро ва”. Зидо ви су
били од цигле и ћер пи ча, а
оста ла кон струк ци ја је гра ђе -
на од дрве та (дрен, багрем или
граб). Само неки, нај ну жни ји
дело ви били су од гво жђа.
Личи ле су на зару бље ну купу.

два спра та и таван, као и нај -
ма ње дво ја вра та и по два или
више про зо ра на сва ком спра -
ту. Међу спрат не гре де су биле
масив не, узи да не и под у пр те
јаким дире ци ма. Покре тан
дрве ни кров ветре ња че био је
„плит ког” купа стог или пира -
ми дал ног обли ка. Покре тао
се („вирао”) са земље „помо ћу

Меленци

Равно Село

Џамтоски



У наци о нал ном пар ку Мокра
гора од 13. до 15. јула биће
одр жан пети фести вал руске
кла сич не музи ке „Бољ шој”,
под покро ви тељ ством ком па -
ни је „Гаспром њефт”.

Про грам су пред ста ви ли
Емир Кусту ри ца, реди тељ и
осни вач фести ва ла, и испред
„Гаспром њеф та” Сања Лубар -
дић, заме ник гене рал ног
дирек то ра и дирек тор Функ -
ци је за одно се с јав но шћу и
кому ни ка ци је ком па ни је
НИС. У так ми чар ском делу
ово го ди шњег фести ва ла уче -
ство ва ће више од 60 мла дих
тале на та из Срби је, Репу бли ке
Срп ске и Руси је. У окви ру
кул тур ног дела про гра ма, на
фести ва лу ће и ове годи не
насту пи ти зве зде савре ме не

музич ке сце не – вио ли ни ста
Роман Симо вић, мецо со пран
Мили ја на Нико лић, вио лон -
че ли ста Јустус Грим и вио ли -
нист ки ња Татја на Саму ил.

Дру гог фести вал ског дана
публи ка ће моћи да ужи ва у
свет ској пре ми је ри насту па
кла вир ског квин те та Рома на
Симо ви ћа, посеб но оформ -
ље ног пово дом петог, јуби -
лар ног фести ва ла „Бољ шој”.

На про гра му ово го ди шњег
фести ва ла је и кон церт сим -
фо ниј ског орке стра „Бољ -
шој”, под дири гент ском
пали цом мае стра Србо љу ба
Дини ћа.

Као и прет ход них годи на,
зве зде фести ва ла одр жа ће
мај стор ске кур се ве мла дим
тален ти ма.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 14. јул 2017.
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СЕД МО ОКУ ПЉА ЊЕ МАТЕ МА ТИ ЧА РА И ФИЗИ ЧА РА

НАУЧ НИ КАМП ЗА МЛА ДЕ
У Идво ру се од 8.
до 18. јула одр жа ва
сед ми науч но-
-еду ка тив ни скуп,
који је оку пио 
два де сет ђака

Тема је ком пју тер ска
симу ла ци ја у физи ци

Злат ни гени јал ци Срби је, осва -
ја чи број них награ да на репу -
блич ким и међу на род ним так -
ми че њи ма, ових дана бора ве у
Идво ру, месту рође ња вели ког
срп ског науч ни ка, про на ла за -
ча и про фе со ра на Уни вер зи -
те ту Колум би ја – Михај ла
Пупи на, у окви ру науч ног и
еду ка тив ног кам па „Михај ло
Идвор ски Пупин 2017”.

Све ча но отва ра ње при ре ђе -
но је 8. јула у Народ ном дому,
када је сед ми пут Идвор, одно -
сно Реги о нал ни цен тар за
тален те „Михај ло Пупин” из
Пан че ва уго стио нај бо ље мла -
де ђаке, овог пута два де сет
уче ни ка осмог и сед мог раз ре -
да основ не шко ле.

Ово го ди шња тема кам па је
„Ком пју тер ске симу ла ци је у
физи ци кори шће њем ала та
ЕЈС”. Током једа на ест дана,
коли ко ће овај бес плат ни камп
тра ја ти, с пола зни ци ма ће
ради ти два мен то ра: Сло бо дан
Тршек, про фе сор про гра ми ра -
ња у Машин ској шко ли Пан че -
во и пре да вач у Реги о нал ном
цен тру за тален те, и Милан
Сур ла, дипл. физи чар и сени ор
софт вер инже њер и члан Про -
грам ског саве та у РЦТ „Михај -
ло Пупин” Пан че во.

Госту ју ћи пре да ва чи су
проф. др Јован Пузо вић, шеф
кате дре на Физич ком факул -
те ту, маги стар Јован Јовић из
Елек тро мре же Срби је и Пан -
че вац др Лазар Кар бу нар,
науч ни сарад ник на Елек тро -
тех нич ком факул те ту у Бео -
гра ду.

Деца ће ради ти про грам ски
језик „Javа” и EJS
– Са овим сјај ним мла дим
људи ма ради ће се при ме на
про гра ми ра ња у физи ци,
одно сно ради ће језик „Java” и
EJS и то ће за њих бити нешто
ново, јер у шко ли нису то
ради ли. Они ће ово гра ди во
савла да ти за једа на ест дана,
па ће ура ди ти апли ка ци ју или
ком пју тер ску симу ла ци ју не-
ког дога ђа ја у физи ци, а у
поне де љак, 17. јула, бра ни ће
сво је радо ве – рекао је Дра го -
љуб Цуцић, глав ни коор ди на тор

ЗАВОД ЗА РАВ НО ПРАВ НОСТ ПОЛО ВА

Новац за купо ви ну 
кућа на селу

Мари ја на Нико лић (уче шће на
број ним так ми че њи ма из
физи ке), Анђе ла Мило ва но вић
(дру го место на Држав ном
так ми че њу из физи ке, тре ће
место на Срп ској физич кој
олим пи ја ди, кан ди дат ки ња за
Међу на род ну јуни ор ску науч -
ну олим пи ја ду), Вања Мила -
ди нов (прва награ да на
ИНФОС-у), Све тла на Ђука но -
вић (прво место из физи ке у
Срби ји), Мина Тршек (прво
место на Окру жном так ми че -
њу из про гра ми ра ња и похва ла
на Окру жном так ми че њу из
мате ма ти ке), Алек са Вуч ко вић
(дру го држав но место из физи -
ке), Алек сеј Федор Пав ков
(уче шће на број ним так ми че -
њи ма из физи ке), Сте фан
Срем чев (прво место из физи -
ке у Срби ји), Душко Фили по -
вић (так ми чар из мате ма ти ке,
физи ке и про гра ми ра ња, пола -
зник Цен тра за тален те), Дра -
га на Ђука но вић (дру го репу -
блич ко место из мате ма ти ке),
Ната ли ја Чако ван (похва ла на
Држав ном так ми че њу из фи-
зи ке), Иси до ра Мај кић (тре ћа
награ да на Држав ном так ми -
че њу из мате ма ти ке и тре ће
место на Петом купу Мате ма -
тич ке гим на зи је), Нико ла
Цин цо вић (дру га награ да на
Држав ном так ми че њу из
физи ке и тре ћа награ да на Др-
жавном так ми че њу из инфор -
ма ти ке).

Спон зо ри ово го ди шњег кам -
па „Михај ло Идвор ски Пупин”
јесу Град Пан че во, Општи на
Кова чи ца, Покра јин ски секре -
та ри јат за спорт и омла ди ну,
ЕПС и МЗ Идвор.

кам па и руко во ди лац Реги о -
нал ног цен тра за тален те
„Михај ло Пупин”.

Сед ми камп је све ча но отво -
рио проф. др Бран ко Кова че -
вић, пред сед ник Над зор ног
одбо ра ЕПС-а, а мла де мате -
ма ти ча ре, физи ча ре и инфор -
ма ти ча ре поздра ви ли су и
настав ник у пен зи ји Дра ги ша
Матић, као и заме ник пред -
сед ни ка Скуп шти не општи не
Кова чи ца Зоран Сава нов.

Про фе сор Кова че вић је том
при ли ком рекао да је нео п ход -
но да се сва ке годи не у Идво ру
гово ри о ино ва ци ја ма и кре а -
тив но сти и изра зио је наду да
ће камп опста ти мно го годи на,
попут чуве не Истра жи вач ке
ста ни це Пет ни ца.

Пошто је реч о нада ре ној и
све стра ној деци, орга ни за то ри
су при пре ми ли и богат пра те -
ћи про грам, те ће тако 14. јула
орга ни зо ва ти дру же ње, када
ће их посе ти ти број ни при ја -
те љи пан че вач ког Реги о нал -
ног цен тра за тален те, а дан
касни је биће одр жан рок кон -
церт зре ња нин ског бен да
„Оруж  јем про ти ву отми ча ра”.
У поне де љак, 17. јула, након
што ђаци буду одбра ни ли сво -
је радо ве, биће им орга ни зо -
ван излет до Кова чи це, када
ће оби ћи музеј, а дан ће бити
завр шен релак са ци јом на
базе ну.

Ко су ово го ди шњи 
пола зни ци кам па
Коор ди на тор кам па Дра го љуб
Цуцић каже да су пола зни ци,
као и прет ход них годи на,
бира ни на осно ву јасних кри -

те ри ју ма у Реги о нал ном цен -
тру за тален те. Реч је о осва ја -
чи ма награ да с тери то ри је
Бана та, а води ло се рачу на и о
томе да буде под јед нак број
девој чи ца и деча ка, јер су
мате ма ти ка и физи ка пред ме -
ти у који ма су ипак мало више
засту пље ни деча ци.

Сјај ни мла ди и памет ни
ђаци, осва ја чи број них награ -
да, нала зе се у Идво ру и ако
тежи мо уре ђе ном, модер ном
дру штву, они сутра тре ба да
буду њего ва ели та, а то су: Вељ -
ко Радић (прво место на Срп -
ској инфор ма тич кој олим пи ја -
ди, дру го репу блич ко место из
мате ма ти ке, тре ће репу блич ко
место из физи ке и репре зен та -
ти вац Срби ја на бал ка ни ја ди),
Алек сан дар Цуцић (дру го
место из физи ке у Срби ји, дру -
го у Срби ји из мате ма ти ке,
тре ће место на Срп ској физич -
кој олим пи ја ди, кан ди дат за
Међу на род ну јуни ор ску науч -
ну олим пи ја ду), Добри ца Јова -
но вић (прва награ да на Држав -
ном так ми че њу из физи ке,
прво место из мате ма ти ке у
Срби ји, злат на меда ља на бал -
ка ни ја ди, прво место на Срп -
ској физич кој олим пи ја ди и
кан ди дат за Међу на род ну ју-
ни ор ску науч ну олим пи ја ду),
Маја Арту ко вић (уче шће на
број ним так ми че њи ма из
физи ке), Филип Ран ко вић
(дру го место на Држав ном
так ми че њу из физи ке), Огњен
Петров (дру го место у Срби ји
из мате ма ти ке, дру го место на
Петом купу Мате ма тич ке гим -
на зи је и уче шће на Срп ској
мате ма тич кој олим пи ја ди),

ОД 13. ДО 15. ЈУЛА

Пети фести вал руске 
музи ке „Бољ шој”

Завод за рав но прав ност по-
ло ва рас пи сао је 5. јула кон -
курс за доде лу бес по врат них
сред ста ва брач ним и ван -
брач ним паро ви ма на тери -
то ри ји АП Вој во ди не за купо -
ви ну кућа са окућ ни цом.

Како се наво ди на сај ту тог
заво да, циље ви кон кур са су:
под сти ца ње раз во ја рурал -
них сре ди на, побољ ша ње
демо граф ске струк ту ре Вој -
во ди не, еко ном ско осна же ње
и пове ћа ње бро ја жена вла -
сни ца непо крет но сти.

У усло ви ма сто ји да један
од уче сни ка кон кур са не сме
бити ста ри ји од четр де сет

годи на, да под но си о ци зах -
те ва има ју мини мум пет
годи на непре кид но пре би ва -
ли ште у Вој во ди ни, да су
мини мум годи ну дана у бра -
ку или у трај ни јој ван брач ној
зајед ни ци (закон бли же
дефи ни ше), да нису вла сни -
ци или сувла сни ци непо -
крет но сти или да је нису оту -
ђи ли у про те клих пет годи -
на, да је један у рад ном
одно су и да нису у род бин -
ским веза ма с потен ци јал -
ним про дав цем куће са окућ -
ни цом.

Кон курс је отво рен до 30.
сеп тем бра 2017. годи не.

Тропске температуре захте-
вају већу употребу клима-
уређаја и потрошњу елек-
тричне енергије, а систем
Електропривреде Србије си -
гурно и стабилно снабдева
електричном енергијом гра-
ђане и привреду – саопштио
је ЕПС.

Према њиховим наводима,
потрошња електричне енер-
гије приближила се рекорди-
ма потрошње у режиму хла-

ђења, јер се процењује да би
ових дана могла да достигне
91 милион киловат-сати, што
је за око 20 одсто више од
просечне дневне потрошње у
јулу.

„Током 10. јула, при мак-
сималној температури од
38,2 степена Целзијуса у
Београду, Електропривреда
Србије је купцима испоручи-
ла 86 милиона киловата”,
наводи се у саопштењу.

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

Већа потрошња због 
клима-уређаја

Центар за унапређење живот-
не средине отворио је конкурс
за такмичарске филмове који
ће бити приказани на осмом
Међународном фестивалу зе -
лене културе „Грин фест”,
који ће бити одржан од 14. до
17. новембра у београдском
Дому омладине.

На конкурс, који је међу-
народног карактера, могу се
пријавити филмови о живот-
ној средини, екологији, при-
роди, као и иновацијама и
технологијама које доприно-
се смањењу човековог утица-
ја на планету. У разматрање
ће бити узети филмови про-
изведени након 1. јануара
2015. године, чије трајање не
прелази 60 минута. Доку- ментација за пријављивање

може се пронаћи на званич-
ној страници фестивала –
www.gre en fest.rs.

Рок за пријављивање на
конкурс је 4. септембар, а
списак филмова који су
ушли у селекцију за прикази-

вање биће објављен до 20.
октобра.

Филмови ће бити награђени
у укупно шест категорија: нај-
бољи српски филм, најбољи
филм о природи, најбољи ани-
мирани филм, најбољи кратки
филм, најбољи филм до једног

минута, најбољи омладински
филм (до тридесет година).

Међународни фестивал зе-
лене културе „Грин фест” нај-
већа је „зелена” манифеста-
ција у југоисточној Европи,
која се одржава сваке године.
Током претходних седам
година на конкурсе за такми-
чарске филмове стигло је
готово 3.000 филмова са свих
континената, одржано је пре-
ко 140 радионица за ученике
основних и средњих школа и
студенте и представљено је
преко 120 излагача и уметни-
ка, са укупном посетом од око
65.000 грађана. Осми Међу-
народни фестивал зелене кул-
туре „Грин фест” спроводи
Центар за унапређење живот-
не средине, а финансира
Министарство омладине и
спорта РС, уз подршку Амба-
саде Републике Француске и
Француског института, као и
многобројних партнера и
пријатеља.

ГРИН ФЕСТ 2017.

Отворен филмски „зелени” конкурс

Страну 
припремила

Марина 
Димитрић



У дво ри шту Народ ног музе ја у
субо ту, 8. јула, у вечер њим
сати ма, око сто људи нашло се
у вре мен ској маши ни и отпу -
то ва ло у 1974. годи ну, на неу -
глед ну желе знич ку ста ни цу у
малом селу у Бана ту.

Тамо су зате кли сиро ма шног
отправ ни ка возо ва, ина че стра -
сног љуби те ља фуд ба ла. Кроз
чека о ни цу њего ве ста ни це про -
ла зи ли су раз ли чи ти лико ви,
али отправ ник није марио, јер
је у току било Свет ско првен -
ство... Живот ну коло те чи ну
њего ве поро ди це пре ки ну ли су
најед ном весе ли дога ђа ји...

Путо ва ње у про шлост завр -
ши ло се апла у зом публи ке
упу ће ним чла но ви ма драм ске
сек ци је Клу ба за одра сла и
ста ра лица, који су сво јим

одлич ним насту пом упот пу -
ни ли лет њи про грам Народ -
ног музе ја изво де ћи пред ста ву
„Весе ле седам де се те”.

– Пред ста ва је пре ми јер но
оди гра на 1. апри ла у „Апо лу”
и пред ста вља сво је вр стан
наста вак наше прве пред ста ве,
„Каме ли ја”. Ово нам је шесто
изво ђе ње и све смо уигра ни ји.
Сви смо данас опте ре ће ни
разним про бле ми ма и мислим
да је дар који има мо – дар
игре нешто узви ше но и да је
то оно што тре ба да кон зу ми -
ра мо како бисмо вра ти ли ра-
дост живо ту. Ми упра во то ра-
ди мо на сце ни – иста кла је
Алек сан дра Ксе ни ја Мило са -
вље вић, сце на рист ки ња и ре-
ди тељ ка пред ста ве.

Ова умет ни ца се са чла но -
ви ма драм ске сек ци је Клу ба
за одра сла и ста ра лица саста -
је јед ном недељ но. У току су
при пре ме и за тре ћу пред ста -
ву, „Сестре Дан гу бић”, чија се
пре ми је ра оче ку је за неко ли ко
месе ци.

Петак, 14. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 
припремила 

Драгана
Кожан

ХРОНИКА

Лето и велике врућине лоше
утичу на кожу лица. Високе
температуре, сунце и топао
ветар чине да се кожа много
зноји и на тај начин остаје
без влаге, па постаје сува и
осетљива.

Стога је важно да се
често умивамо, али и да
користимо лагане креме
или емулзије које не опте-
рећују кожу, а хидрирају је.
У случајевима када смо
директно изложени сунцу,
обавезна је крема са
заштитним фактором. Када
је кожа дехидрирана, она
изгледа увело, настају боре,
могу се појавити капилари,
а нису ретки ни перутање и
црвенило. До промена
долази и у дубљим слојеви-
ма, а оне с временом поста-
ју видљиве и на површини.

Ако није пажљиво него-
вана и навлажена у
дубљим слојевима, кожа
брзо губи влагу. Као после-
дица дехидратације, поред
већ наведених промена,
долази и до губитка еластич-
ности, тонус слаби, губе се
сјај и свежина, ослабљени су
микроциркулација и допре-

мање хранљивих састојака.
Кожа делује суво и уморно.

Оно што можете да учини-
те како би се кожа хидрира-
ла, јесте да сами направите
маску од две кашичице
меда, четвртине шоље јогур-
та и једне банане. Све ово
можете ручно изгњечити
или измешати у блендеру.
Ова освежавајућа маска ће
веома пријати свим типови-
ма коже.

За другу, мало скупљу
маску коју можете само-
стално направити потребни
су вам половина авокада,
пола шоље бобичастог воћа
и мало јогурта. Све састојке
добро изблендирајте и нане-
сите на лице. Држите маску
око двадесет минута, а

потом исперите млаком
водом и нанесите хидра-
тантну крему. Авокадо је
богат омега 3 масним кисе-
линама, које потпомажу
подмлађивање, те хране и
хидрирају кожу.

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

Заштитите кожу 
лица од врућине

ЗДРАВА ИСХРАНА

Чај је пиће које лечи и окре -
пљу је. Да не бисмо мора ли
да чека мо зиму како бисмо
га кон зу ми ра ли, ту је њего ва
леде на вари јан та.

Леде ни чај је јед но став но
напра ви ти. Може те га при -
пре ми ти од свог оми ље ног
зим ског чаја, који само тре -
ба да охла ди те и да му
дода те лед, а може те и да
екс пе ри мен ти ше те пра ве ћи
ком би на ци је са све жим
сезон ским воћем и цитру -
си ма. Како год да одлу чи те

да га спре ми те, доби ће те
здрав и уку сан напи так за
себе и децу. Њего ва нај ве ћа
пред ност у одно су на купов -
не про из во де тог типа јесте
у томе што је пот пу но при -
ро дан и здрав – без вештач -
ких боја, ади ти ва, кон зер ва -
на са и слич них дода та ка.

Леде ни чај за који вам
нуди мо рецепт, по уку су је
нај слич ни ји упра во они ма
који се могу наћи у про дав -
ни ца ма, па га деца самим
тим нај ви ше и воле.

Потреб но: литар воде, 25 г чаја од нане, мед, пет нек та ри на и лимун.

При пре ма: воду кува ти до кљу ча ња, па искљу чи ти. Ста ви ти чај у

воду и након пет мину та про це ди ти. Засла ди ти медом и оста ви ти

да се охла ди.

Бре скве исе ћи и уба ци ти у чај. Оста ви ти у фри жи де ру пре ко ноћи.

Сутра дан слу жи ти с бре сква ма или без њих уз мно го леда и неко ли -

ко колу то ва лиму на.

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

Пи ше: Драгана Јоцовић

Леде ни чај од бре скве

Рок за пре да ју 
про јект них иде ја 
18. јул

За нај ма ње осам 
про је ка та по 
30.000–100.000 дина ра

Резул та ти 12. авгу ста

Вест која ће посеб но инте ре со -
ва ти мла де од 18 до 30 годи на
гла си да је Цен тар за гра ђан -
ско дело ва ње као Ресурс цен -
тар за Јужно ба нат ски и Бео -
град ски округ, у окви ру про -
гра ма „Мла ди су закон”, 3. јула
рас пи сао кон курс за финан си -
ра ње омла дин ских волон тер -
ских про је ка та с циљем под -
сти ца ња акти ви зма и волон ти -
ра ња мла дих.

Кон курс се реа ли зу је у сарад -
њи с кан це ла ри ја ма за мла де
Гра да Пан че ва, Беле Цркве и
Обре нов ца, као и „Мла дим
истра жи ва чи ма Срби је”, те
удру же њем гра ђа на „Connec-
ting People“, Фон да ци јом за
мла де Обре нов ца, Орга ни за ци -
јом за про мо ци ју акти ви зма
ОПА и Боље вач ким удру же њем
мла дих – БУМ 8, а уз финан -
сиј ску подр шку Мини стар ства
омла ди не и спо р та.

Инфо-дан
Овим пово дом у уто рак, 11.
јула, у про сто ри ја ма Дома
омла ди не, пред став ни ци удру -
же ња „Connecting” и Кан це ла -
ри је за мла де Гра да Пан че ва
при ре ди ли су инфо-дан како
би заин те ре со ва ни мла ди Пан -
чев ци и Пан чев ке доби ли нео -
п ход не инфор ма ци је у вези с
про гра мом, начи ном апли ци -
ра ња и кри те ри ју ми ма за доби -
ја ње сред ста ва.

– Кон курс је наме њен мла -
дим кре а тив ним, хра брим и
хума ним људи ма који има ју од
18 од 30 годи на и желе да омо -
гу ће ква ли тет ни ји живот сво -
јим вршња ци ма и дру гим суг-

КОН КУРС ЗА ОМЛА ДИН СКЕ ПРО ЈЕК ТЕ

МЛА ДИ СУ ЗАКОН!

ра ђа ни ма. Теме про јек та упра -
во их под сти чу на то да кроз
актив но уче шће и волон тер ско
анга жо ва ње у сво јој локал ној
сре ди ни уче ству ју у уре ђе њу
јав них про сто ра у који ма мла -
ди про во де сло бод но вре ме
или дру гих про сто ра од јав ног
инте ре са; да орга ни зу ју актив -
но сти за локал ну зајед ни цу; да
уче ству ју у акци ја ма зашти те
живот не сре ди не; да про мо ви -
шу међу ге не ра циј ску сарад њу;
да пози ва ју на раз у ме ва ње,
толе ран ци ју и јед на ке шан се за
све мла де; да под сти чу соли -
дар ност и хума ност пре ма
угро же ним гру па ма; да ука зу ју
на здра ве и без бед не сти ло ве
живо та или да орга ни зу ју еду -
ка ци ју која се одно си на
инфор ма ци о не и кому ни ка ци -
о не тех но ло ги је. На кон курс се
могу при ја ви ти удру же ња мла -
дих и нефор мал не омла дин ске
гру пе саста вље не од нај ма ње
пет чла но ва с тери то ри је
Јужно ба нат ског и Бео град ског
окру га. Важно је напо ме ну ти
да нефор мал не гру пе мора ју
има ти мини мум јед ну пуно -
лет ну осо бу – рекао је Дениз
Хоти из удру же ња „Connec-
ting”.

га иде је омла дин ског волон -
тер ског про јек та до 18. јула на
имејл: nvocegrad@yahoo.com
или поштом на адре су: Раден -
ка Ран ко ви ћа 13, 11500 Обре -
но вац, с назна ком: „Мла ди су
закон – при ја ва на кон курс”.
Обра зац се може пре у зе ти с
пор та ла удру же ња „Connec-
ting” или Кан це ла ри је за
мла де.

Како је обја снио Хоти, про -
јект не иде је које доби ју пози -
тив ну оце ну коми си је, ула зе у
наред ну фазу. Тада ће ауто ри
доби ти мен тор ску подр шку
како би кре и ра ли конач не
пред ло ге про је ка та, који тре ба
да буду доста вље ни до 9. авгу -
ста. Коми си ја ће 12. авгу ста
ода бра ти нај ма ње осам про је -
ка та који ће бити финан си ра -
ни. Они тре ба да буду спро ве -
де ни у пери о ду од 12. авгу ста
до 31. окто бра.

Опшир ни је инфор ма ци је о
про гра му „Мла ди су закон”,
као и текст кон кур са заин те -
ре со ва ни могу погле да ти на
сај ту удру же ња „Connecting”:
www.connecting.org.rs.

Хоти је изра зио жаље ње због
тога што је буџет про гра ма
„Мла ди су закон”, који посто ји
већ осам годи на, из годи не у
годи ну све мањи, па је тако пре
три годи не изно сио око 1,8
мили о на дина ра, а сада је све -
ден на све га 600.000 дина ра.

– Вред ност јед ног про јек та
може изно си ти од мини мал -
них три де сет до мак си мал них
сто хиља да дина ра, при чему
се не при зна ју тро шко ви хоно -
ра ра уче сни ка, купо ви не тех -
нич ке опре ме и купо ви не или
штам па ња про мо тив них мате -
ри ја ла који ма се нару ша ва
здра вље или се про мо ви ше
непри хва тљив стил живо та. Из
буџе та могу бити финан си ра -
ни они тро шко ви који су нео п -
ход ни за при ме ну про јек та и
директ но допри но се оства ри -
ва њу пла ни ра них резул та та –
обја снио је Хоти.

Како се при ја ви ти
Заин те ре со ва ни мла ди из
Јужно ба нат ског и Бео град ског
окру га тре ба да поша љу попу -
њен обра зац за писа ње пред ло -

ПРЕД СТА ВА „ВЕСЕ ЛЕ СЕДАМ ДЕ СЕ ТЕ”

Радост игре

Про мо ци ја акти ви зма и волон те ри зма

У суко бу жеља и ствар но -
сти, зами шље ног и реал ног,
про ти че сва ко днев ни рад
наше слу жбе, а рекло би се
и мно гих дру гих здрав стве -
них уста но ва. Поне кад није
лако про на ћи моти ва ци ју
која би изву кла оно нај бо ље
из нас, а поти сну ла не баш
тако при јат на осе ћа ња раз о -
ча ра ња и бес по моћ но сти.
Раз не капи та ци о не фор му -
ле, кое фи ци јен ти и корек -
тив ни фак то ри сто је попут
Кине ског зида изме ђу
здрав стве ног рад ни ка и па-
ци јен та, а про сто ра за садр -
жај ну кому ни ка ци ју гото во
да и нема.

Ипак, живот, здра вље,
пат ња или радост нису
нешто што се тек тако обу -
зда ва биро крат ским сте га -
ма. Немо гу ће је изра чу на ти
вред ност деч јег осме ха или
инфор ма ци је да је мла да
жена коју смо спо ме ну ли
пре две неде ље иза шла из
тро днев не коме, а већ сут -
ра  дан пре по зна ва ла чла но -
ве поро ди це. Само неко ли -

ко мину та дели ло ју је од
сигур не смр ти или ста ња у
ком би веге ти ра ла до кра ја
живо та. Онај исти госпо дин
ког смо спо ме ну ли у про те -
клом тек сту, уско чио је у
наш тран спорт ни сани тет
као да се ништа није деша -
ва ло неко ли ко дана рани је.
Меди цин ска сестра у прат -
њи с неве ри цом је слу ша ла
да је паци јент био ожи вља -
ван не само у Општој бол -
ни ци Пан че во већ и чита ву
ноћ у бео град ској тер ци јар -
ној уста но ви. Срце је неко -
ли ко пута пре ста ја ло да
ради. Са угра ђе ним стен -
том вели ка је веро ват но ћа
да ће овај наш сугра ђа нин
дожи ве ти дубо ку ста рост.

Пози тив не при ме ре из
прак се нисмо наве ли да
бисмо зама гли ли оне не
тако добре. Није нам наме -
ра да здрав ство при ка зу је мо
дру га чи јим него што оно
ствар но јесте. Посто ји само
нескри ве на жеља да се
истак не чиње ни ца како смо
сви, на овај или онај начин,
део здрав стве ног систе ма и
да сва ко од нас може допри -
не ти њего вом бољем функ -
ци о ни са њу. То се, нарав но,
одно си и на непри ко сно ве -
не чла но ве коми си ја и
инспек ци ја који доно се
конач не судо ве о пре ко вре -
ме ном раду у здрав стве ним
уста но ва ма или о бро ју
запо сле них здрав стве них
рад ни ка. Претпо ста вља мо
да ту кате го ри ју људи ника -
да не може заде си ти суд би -
на два ју паци је на та које смо
поме ну ли.

Нема цену, 
а не цени се

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић
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На приобаље се спустила
јесења магла. Уве Бакеруд
пошао је у викендицу да у
њој проведе још један миран
викенд пре него што је
затвори преко зиме. Међу-
тим, затиче хаос пошто су
његову викендицу похарали
провалници. А у суседној
кући проналази нешто још
горе: мушкарца претученог
до смрти.

Виши полицијски инспек-
тор Вилијам Вистинг већ се
нагледао чудовишних убиста-
ва, али очајање с којим ће се те
јесени сусрести у Ставерну за
њега је нешто сасвим ново.
Вистингу је први циљ да сазна
идентитет жртве. Међутим,
ствари се компликују јер вози-
ло с телом није стигло до
Института за судску медицину
у Ослу. Појављује се још једна
жртва, а онда с неба почињу да
падају и мртви врапци.

„Јерн Лир Хорст пише
класичне криминалистичке
романе – он се не ослања на
спектакуларне заплете и
жестоке акционе сцене, већ
напросто на начела истра-
жног поступка који његов
јунак спроводи сталожено и
систематично.”

Два читаоца који до среде, 19. јула, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 поша-
љу најинспиративнији одговор на питање: „Које спортове на води препо-
ручујете?”, наградићемо по једним примерком књиге „Затворено преко
зиме” Јерна Лира Хорста. 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.

Једина ствар која треба да
вас плаши, то сте ви сами.

Жртва или убица? Била
једном једна кућа од стакла
смештена дубоко у шуми.
Четири девојке, један мо -
мак и будућа невеста за бав -
љају се игром „истина или
изазов”. Истина? Лаж. Иза-
зов? Смрт.

Када повучена списатељи-
ца Нора Шо добије позив за
девојачко вече од другарице
из детињства, она нерадо
пристаје да отпутује на про-
славу у колиби усред густе
шуме у Нортамберланду. Већ
прве вечери тајне многих
пријатеља – нових и старих –
биће откривене, а једно
застрашујуће сећање додатно

ће узнемирити Нору. Како
време пролази, одабрана
дружина почеће да сумња да
је још неко у шуми, а Нора ће
схватити да је направила нај-
већу грешку у животу.

Два читаоца који до среде, 19. јула, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Колико времена про-
водите у природи?”, наградићемо по једним примерком књиге „Док
смо били живи” Рут Вер. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.

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 „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУЛИКОВ НА КОЛО НИ ЈА СТРЕ ЉАЧ КЕ ДРУ ЖИ НЕ

УМЕТ НОСТ УЗ КУПА ЊЕ И ТАМ БУ РА ШЕ

– Сушти на овог оку пља ња и
јесте у тој пози тив ној раз ме ни
енер ги је. Умет ни ци кроз цело -
днев но, а неки и више днев но
дру же ње, изно се сво је импре си -
је, и све то на кра ју има и хума -
ни тар ни карак тер, јер се сли ке
наста ле у овој коло ни ји саку -
пља ју и изла жу у про сто ри ја ма
Стре љач ке дру жи не или у пан -
че вач ком Герон то ло шком цен -
тру почет ком јесе ни, а затим се
покла ња ју успе шним спор ти -
сти ма и дона то ри ма, што је у
ства ри један од глав них раз ло га
за одр жа ва ње коло ни је – рекао
је Сини ша Вељ ко вић.

Један од уче сни ка коло ни је
од првог дана и њеног осни ва -
ња пре шесна ест годи на, сли -
кар Жив ко Нов ко вић, иста као
је да му је вели ко задо вољ ство
што је део овог сли кар ског
дру же ња и што на тај начин
пома же рад Стре љач ке дру жи -
не „Пан че во 1813”.

У одма ра ли шту Фери јал ног
саве за Пан че ва у Белој Цркви
биће слич них актив но сти до
кра ја лета. Сви чла но ви овог
саве за могу да иско ри сте
погод но сти које им се пру жа -
ју, а они који нису, могу врло
јед но став но да се учла не.

За оне који ма језе ра и ста ја -
ћа вода ипак нису довољ ни за
осве же ње, Бела Црква нуди и
купа ње у две обли жње реке –
Нери и Кара шу.

Н. Радо њин

„Затворено преко зиме”
Јерна Лира Хорста

На Глав ном језе ру, које је и
нај по пу лар ни је, нала зи се и
одма ра ли ште Фери јал ног са -
ве  за Пан че во, у коме су посеб -
но зани мљи ва темат ска дру -
же ња викен дом. Јед но од њих
одр жа но је од 7. до 9. јула. Тада
је при ре ђе на тра ди ци о нал на
ликов на коло ни ја Стре љач ке
дру жи не „Пан че во 1813”.
Један од глав них „кри ва ца”
за то што се умет ни ци на
овом месту оку пља ју већ
шесна ест годи на, сва ка ко је
Сини ша Вељ ко вић, дирек тор
СД-а „Пан че во 1813” и члан

Извр шног одбо ра Фери јал ног
саве за Пан че ва.

Иако се у овој коло ни ји оку -
пља ју сли ка ри, песни ци и музи -
ча ри, акце нат је ста вљен на сли -
кар ство. У неде љу, 9. јула, педе -
се так сли ка ра из Пан че ва, Бео -
гра да, Сме де ре ва и дру гих места
ства ра ло је на плат ни ма која је
обез бе ди ла Стре љач ка дру жи на
„Пан че во 1813”. Уз умет ност иду
и осве же ње у језе ру и уку сне
„шпе ци је”, које су се све вре ме
крч ка ле у котли ћи ма. А када се
на све то дода ју музи ка и песма
там бу ра ша, ути сак је пот пун.

„Док смо били живи” Рут Вер

У про шлом бро ју нашег
листа пита ли смо вас какве
књи ге чита те на пла жи.
„Пан че вац” и изда вач ка
кућа „Вул кан изда ва штво”
при пре ми ли су по један
при ме рак књи ге „У опа сним
годи на ма” Кели Кило рен
Бел си мон за два наша чита -
о ца или чита тељ ке који су
нај кре а тив ни је одго во ри ли
на то пита ње.

Награ ђе ни су чита о ци који
су посла ли сле де ће СМС-ове:
„На пла жи читам лако шти -
во, да не пото нем кад уђем у
воду.” 063/7416...

„Џеп на изда ња, зато што
не зау зи ма ју пуно места у
тор би, оба ве зно на тему
љуба ви, где глав ни лик има
осмех Бре да Пита и... јоо ој,
исто пи ми се сла до лед!”
066/3525...

Награ де се могу пре у зе ти
у књи жа ри „Вул кан” у „Авив
пар ку”.

Изда вач ка кућа „Лагу на”
награ ди ће два ауто ра нај кре а -
тив ни јих одго во ра на пита ње

како одр жа ва ју физич ку
кон ди ци ју током лета. Они
ће осво ји ти по један при ме -
рак књи ге „Госпо ђа Енгелс”
Гави на Макре ја.

То изда ње моћи ће да у
књи жа ри „Иси до ра Секу -
лић” у „Авив пар ку”, од
наред ног утор ка, пре у зму
ауто ри сле де ћих одго во ра:

„Дању ми тело обли ку је
вру ћи на топе ћи сал це, а
ноћу радим кар дио и зате -
жем миши ће лове ћи комар -
це по ста ну.” 064/8770...

„Кон ди ци ју одр жа вам бе-
же ћи – од мува, од кома ра ца,
од посла, од вру ћи не, од
таште, од жене, од рачу на, од
про бле ма... Али не вре ди:
облак брже, дода брже, дода
брже...” 063/2512...

С добит ни ци ма ћемо кон -
так ти ра ти наред них дана,
како бисмо њихо ве подат ке
про сле ди ли спон зо ри ма. Но-
ва наград на пита ња потра -
жите на стра ни ца ма овог
бро ја „Пан чев ца”.

Д. К.

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Облак брже, 
дода брже

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Спас од вру ћи на 
у Белој Цркви

Погод но сти за 
пан че вач ке „фери јал це”

На осам де се так кило ме та ра
источ но од Пан че ва нала зи
се гра дић Бела Црква,
познат по кар не ва лу цве ћа,
али пре све га по језе ри ма,
међу који ма су нај по зна ти ја
Глав но или Град ско језе ро,
затим Вра чев гај ско, Шаран -
ско, Шљун ка ра...



УПО ЗО РЕ ЊЕ КОЈЕ НЕ БИ ТРЕ БА ЛО ИГНО РИ СА ТИ

Лето иде ал но за про вал ни ке
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Сва ког лета пове ћа ва се број
про ва ла у куће, ста но ве и
послов не про сто ре, због чега
би тре ба ло пред у зе ти мере за
одвра ћа ње лопо ва

Нај е фи ка сни је је поста вља ње
каме ра за над зор, блин ди ра них
вра та и алар ма. Њихо ве цене
сада су ниже него рани јих годи -
на, захва љу ју ћи чему су доступ -
ни већем бро ју гра ђа на. Међу -
тим, они који нема ју довољ но
нов ца, могли би да се зашти те и
поста вља њем лажних каме ра,
јер чак и оне одвра ћа ју про вал -
ни ке од кра ђа, а могу се купи ти
на бувља ци ма.

Јед на од мера без бед но сти је
и поста вља ње обич не дупле бра -
ве на ула зна вра та, чији цилин -
дрич ни уло жак се не види спо -
ља. У супрот ном, ако је он при -
ме тан, лопо ви могу вео ма брзо
и лако да га сло ме импро ви зо -
ва ним напра ва ма које кори сте
за раз ва љи ва ње бра ва.

Они ма који ће ићи на лето -
ва ње, поли ци ја пре по ру чу је да
оба ве зно оста ве кључ од куће
или ста на неком од ком ши ја у
кога има ју пове ре ња. Та осо ба
после њихо вог одла ска тре ба
да сва ко днев но оби ла зи про -
стор у коме живе, да пали све -
тло и отва ра поштан ско сан ду -
че. Уко ли ко то нико не ради,
лопо ви ма је то поу здан знак
да у тој кући или ста ну нема
нико га.

Пре одла ска на лето ва ње
ника ко не би тре ба ло оста вља -
ти кључ испод оти ра ча, у
поштан ским сан ду чи ћи ма,
испод сак си ја и на слич ним
мести ма, јер лопо ви могу лако
да га нађу и да без ика квих
про бле ма уђу у стан.

Гра ђа ни који изгу бе кључ
од ста на тре ба одмах да про -
ме не бра ву. Кљу че ве не би
тре ба ло оста вља ти на рад ном
сто лу, у хотел ским соба ма и
на дру гим лако доступ ним

мести ма. Тако ђе, новац,
накит и дру ге дра го це но сти
тре ба ло би чува ти у сефо ви ма
бана ка, посеб но у ситу а ци ја -
ма када су гра ђа ни током
дужег вре ме на одсут ни из
сво јих ста но ва. Не би било
лоше и да фото гра фи шу дра -
го це но сти које има ју, као и да
запи шу сериј ске бро је ве ску -
по це них уре ђа ја, јер ће у слу -
ча ју да буду жртве кра ђа, то
олак ша ти посао поли ци ји
након откри ва ња лопо ва.

Поли ци ја скре ће пажњу и
на то да су на мети кра дљи ва -
ца често ста ре осо бе које живе
саме у кућа ма и ста но ви ма, па
би зато тре ба ло да их род би на
чешће оби ла зи. Они који оду
на лето ва ње, не тре ба да обја -
вљу ју фото гра фи је на „Феј сбу -
ку” и дру гим дру штве ним
мре жа ма, јер и то може бити
поу здан сиг нал лопо ви ма да у
њихо вим кућа ма и ста но ви ма
нема нико га.

М. Г.

Воде има довољ но, 
и овог лета без
рестрик ци ја

У Хит ној помо ћи
више амбу лант них
пре гле да и кућ них
интер вен ци ја него
рани је

Иако је од почет ка пакле них
вру ћи на које су нас заде си ле
овог лета на тери то ри ји Пан -
че ва потро шња воде пове ћа на
за 40 одсто, до сада није било
ника квих про бле ма и ни ове
годи не неће бити рестрик ци ја,
изја вио је Алек сан дар Раду ло -
вић, дирек тор ЈКП-а „Водо вод
и кана ли за ци ја”.

– Нај ве ћа потро шња воде од
почет ка овог месе ца изме ре на
је 5, 6. и 7. јула, а изно си ла је
500 лита ра у секун ди. То за нас
није стра шно, јер се деша ва ло
да је била и по 800 лита ра.
Утвр ди ли смо да она дости же
мак си мум уве че, изме ђу 19 и
20 сати, а да ли је то због тога
што наши сугра ђа ни у то вре -
ме масов но зали ва ју баште, не
могу да кажем. Важно је да
воде има довољ но и да смо
све ли на мини мум све губит ке
у одно су на прет ход не годи не.
Посеб но је бит но то што нас
пове ћа на потро шња нима ло не
угро жа ва и поред тога што смо
при кљу чи ли Кача ре во и Доло -
во на град ски водо вод. Иако
нам је због тога осет но пове -
ћан број потро ша ча, нема мо
ника квих про бле ма. Оче ку је -
мо да ће тако бити и када уско -
ро при кљу чи мо Јабу ку и Гло -
гоњ на наш водо вод. Важно је
и то да су резул та ти мере ња
ква ли те та воде и даље добри,
што зна чи да она испу ња ва све
стан дар де – рекао је Раду ло -
вић.

Он је додао да је задо во љан и
због тога што су рад ни ци ЈКП-а
„Водо вод и кана ли за ци ја” не-
дав но поста ви ли у Скро ба ри
чесму с водом за пиће. Пре ма

ПАН ЧЕ ВО НА АФРИЧ КИМ ВРУ ЋИ НА МА

ПОТРО ШЊА ВОДЕ 
ПРЕ МА ШИ ЛА РЕКОР ДЕ

њего вим речи ма, ста нов ни ци
тог места више неће мора ти да
одла зе до гра да и до Кача ре ва
да би тамо напу ни ли бало не.
Раду ло вић је нагла сио да је то
само при вре ме но реше ње.

Обја снио је да је при кра ју
изра да про јек та за изград њу
водо вод не мре же у Скро ба ри и
наја вио да ће, уко ли ко „Водо -
вод и кана ли за ци ја” доби је
довољ но нов ца из град ског
буџе та, тај посао поче ти иду ће
годи не. Рекао је и да ће чесма
у Скро ба ри ових дана бити
зва нич но пуште на у рад након
што стиг ну резул та ти микро -
би о ло шких ана ли за воде које
су оба вље не у Заво ду за јав но
здра вље.

Раду ло вић је додао и да су
рад ни ци ЈКП-а „Водо вод и
кана ли за ци ја” недав но оспо со -
би ли чесму с водом за пиће
испред „Гво жђа ра”, као и фон -
та ну испред Град ске упра ве.
Фон та на која се нала зи у Град -
ском пар ку ради већ два месе ца.

Од почет ка вру ћи на пове ћан
је број интер вен ци ја које оба -

вља ју запо сле ни у Хит ној помо -
ћи. Начел ник те слу жбе др
Миро слав Теп шић рекао је да је
током послед њих дана у амбу -
лан ти сва ко днев но око 70
сугра ђа на тра жи ло помоћ, а да
су еки пе те слу жбе и по 30 пута
днев но врши ле кућ не пре гле де.

– Нај ви ше се жале хро нич -
ни боле сни ци, они који болу ју
од неких респи ра тор них боле -
сти и паци јен ти који ма је
дијаг но сти ко ва на нека врста
рака. Има и оних који тра же
нашу помоћ због вари ра ња
крв ног при ти ска, гуше ња и
боло ва у гру ди ма, оти ца ња
ногу и руку, а посеб но су угро -
же ни тешко покрет ни или
непо крет ни боле сни ци. Осим
тога, сва ко днев но интер ве ни -
ше мо у про се ку по пет до шест
пута због колап са на јав ним
мести ма. Њих нај че шће дожи -
вља ва ју мла ди који пре ска чу
дору чак и наши ста ри сугра ђа -
ни који не уно се довољ но теч -
но сти у орга ни зам, због чега
дехи дри ра ју. Да не би дола зи -
ло до тога, важно је уно ше ње

довољ них коли чи на теч но сти.
Када је реч о томе, хтео бих да
нагла сим да је изу зет но важно
да се теч ност не уно си тек
онда када се осе ти жеђ, него
на сва ких два де се так мину та
до пола сата, како би се спре -
чи ла дехи дра та ци ја. Вео ма је
важно и да осо бе које су мла ђе
или сред њег доба на ова квим
вру ћи на ма избе га ва ју уно ше -
ње алко хо ла, кафе и засла ђе -
них енер гет ских пића зато
што у том слу ча ју убр за ва ју
дехи дра та ци ју – иста као је
Теп шић.

Он је апе ло вао на роди те ље
деце до шест годи на да ових
дана што више пазе на њих,
јер је спо соб ност њихо вих
орга ни за ма да се избо ре са
честим про ме на ма тем пе ра ту -
ре врло сла ба.

Додао је да би док тра ју
енорм не вру ћи не, тре ба ло
обра ти ти пажњу и на осо бе које
су непо крет не или су тешко
покрет не, јер и оне могу лако
да дожи ве топлот ни удар.

М. Гли го рић

Дра го мир
Дра ган
Лубар да

У нај пло до дат ни јем годи шњем
добу – месе цу јуну, незна ног
дана, оти шао је аутох то ни мај -
стор црте жа, вечи то чисто
речит учи тељ, Дра го мир Дра ган
Лубар да, да у бож јем миру, под
окри љем Све ви шњег, наста ви
потра гу за врхун ском есте ти ком.

И јесте Дра ган Лубар да ура дио све да издах не сам међу
сво јим црте жи ма, јер само су они зна ли сва ки отку цај
њего вог срца, сва ки треп тај њего ве душе, зна ли, јер је он
у њих уткао цело сво је биће, сву сво ју емо ци ју, љубав која
се могла мери ти чисто том лини је као зра ком сун ца.

Он је био витез све тло сне црте, која иде од срца кроз
руку до бели не папи ра по коме је испи си вао нај леп шу
оду духа, а може се рећи и циви ли за ци је. Јер у космос
као при зив дру гим све то ви ма није упу ће на ни сли ка ни
песма, упу ћен је цртеж као нај ре пре зен та тив ни ји факат
нашег посто ја ња, нашег дело ва ња у све у куп ном бож јем
шару.

Лубар да се црта њу давао без остат ка, без зазо ра, без
кал ку ли са ња – досто јан стве но и господ ски у нај леп шем
сми слу тих речи. Чуве ни су њего ви кожни бло ко ви,
пуни мај стор ског уме ћа, као лави рин ти у чију су се
дуби ну бла го бо ја жљи во и с пуно пошто ва ња загле да ли
њего ви сту ден ти. У ту дуби ну сам се јед ном дав но и ја
загле дао, као његов ода бра ни уче ник, и имао сре ћу да
ми се ти бло ко ви, као и вра та њего вог дома, широм
отво ре, да тамо угле дам реа ли зо ва ну моћ врхун ског
ства ра о ца – мај сто ра без прем ца. Тешко ми је и да
зами слим да се то више неће дога ђа ти.

Јед ном је рекао: „Деца се рађа ју да би црта ла”. Није
лако деци вели ког осо бе ног умет ни ка, али Игор, Борис
и Неве на заи ста могу бити поно сни на сво га оца, који је
иза себе оста вио широк траг и био јед на од нај у пе ча -
тљи ви јих лич но сти овог гра да.

Није се Дра ган Лубар да раси пао руко ва њем и тап ша -
њем по раме ни ма. Он је сво ју шаку ути снуо на повр ши -
ну папи ра, опцр тао је, а у окви ру пет прсти ју испи сао
пет вре мен ских одред ни ца: Дан, Неде ља, Месец, Годи -
на, Век. То је шака пру же на кроз вре ме и у веч ност.
Обја вље на је у ката ло гу за изло жбу „Збјег” уз сти хо ве
њему посве ће не.

Дра ги про фе со ре, јед ном си рекао да је вели чи на тво -
јих црте жа јед на ка повр ши ни коже тво је гла ве. То је
више него довољ но да они зау зму сво је место у исто ри -
ји срп ске кул ту ре. Почи вај у завре ђе ном миру, нека ти
је веч на сла ва и хва ла!

Бајо Луко вић

IN ME MO RI AM

Прим. др
Бран ко 
Сте ва но вић

(1928–2017)

У Пан че ву је 29. јуна пре ми нуо
наш сугра ђа нин прим. др
Бран ко Сте ва но вић. Меди цин -
ски факул тет и спе ци ја ли за ци -
ју из меди ци не рада завр шио је
у Бео гра ду. Ско ро цео свој рад ни век про вео је у пан че -
вач кој здрав стве ној слу жби. Био је дирек тор Заво да за
здрав стве ну зашти ту у Пан че ву и ини ци ја тор да се 1.
јану а ра 1969. од Заво да и посто је ћих само стал них
фабрич ких здрав стве них ста ни ца ство ри јака и респек -
та бил на уста но ва под нази вом Завод за здрав стве ну
зашти ту и меди ци ну рада. Дирек тор ове уста но ве био је
до 1984. годи не.

Током 1975. обез бе дио је потре бан сме штај ни про -
стор за Завод и спе ци ја ли стич ке слу жбе Меди ци не рада
у новој згра ди Интер ног оде ље ња пан че вач ке бол ни це.
Током шезде се тих годи на про шлог века, у вре ме нај ве -
ће инду стри ја ли за ци је Пан че ва, орга ни за ци ју и функ -
ци о ни са ње Слу жбе меди ци не рада довео је на нај ви ши
ниво, при ме њу ју ћи пре по ру ке проф. др Кара јо ви ћа.

Био је врло акти ван и у оста лим сег мен ти ма пан че -
вач ке здрав стве не слу жбе, а и шире. У пери о ду од 1960.
до 1965. годи не био је управ ник Општин ског, затим
Сре ског и на кра ју Међу оп штин ског здрав стве ног цен -
тра и члан Саве та за народ но здра вље НОО Пан че во.
Био је први дирек тор МЦ „Јужни Банат” у Пан че ву,
осно ва ног 1. јула 1972. годи не. У јед ном ман да ту био је
пред сед ник Подру жни це ДЛВ–СЛД у Пан че ву и у два
ман да та секре тар те подру жни це. Био је члан пред сед -
ни штва Сек ци је за меди ци ну рада Вој во ди не, Покра -
јин ског здрав стве ног цен тра Вој во ди не и Здрав стве них
рад них орга ни за ци ја Вој во ди не. У пен зи ју је оти шао 1.
јану а ра 1997. годи не. Сахра њен је у свом род ном кра ју,
у Соко ба њи.

Напу стио нас је, али ће га њего ве коле ге и при ја те љи
пам ти ти као доброг чове ка, орга ни за то ра и руко во ди о -
ца, пре да ног лекар ској про фе си ји и дужно сти ма које је
оба вљао.

Дра ги ша Ђор ђе вић

IN ME MO RI AM



Одр жа на је још јед на „Доло -
вач ка фија ке ри ја да”. Поред
мешта на, оку пи ли су се и
њихо ви гости из: Мра мор ка,
Пан че ва, Стар че ва, Бава ни -
шта, Кови на, Цре па је, Илан џе
и Сопо та. Сви они упре гли су
нај бо ља грла која има ју, како
би се поди чи ли њима и про де -
фи ло ва ли доло вач ким ули ца -
ма. Орга ни за то ри ово го ди -
шњег дру же ња, чла но ви Ко-
њич ког клу ба „Доло вац”, пот-
ру ди ли су се да обез бе де добре
усло ве како за уче сни ке, тако
и за гле да о це. 

Про грам су отво ри ли чла -
но ви КУД-а „Банат ски вез”, а
потом је на хипо дро му стар то -
ва ло так ми че ње. Жири који су
чини ли Милан и Миро слав
Живој но вић, Бра ни слав Нико-
лић и Жељ ко Адам чев Ристић

нај пре је оце њи вао јед но пре ге
са упрег ну тим пасту ви ма. У
тој кон ку рен ци ји шам пи он ски
пехар осво јио је Милош Кова -

че вић из Пан че ва, вице шам -
пи он је постао Саша Михај лов
из Кови на, а тре ће место је
осво јио Алек сан дар Воји нов
из Илан џе. У кон ку рен ци ји
јед но пре га, али са упрег ну тим
коби ла ма, три јум фо вао је
Пан че вац Миле Сабо вљев,
испред Стар чев ца Злат ка
Петр о ва и Ковин ца Мише
Коко ре.

У над ме та њу дво пре га у које
су била упрег ну та грла мла ђа
од две годи не, побе дио је
Дејан Стан ков из Бава ни шта.
Милош Кова че вић из Пан че ва
осво јио је вице шам пи он ски
пехар у овој кон ку рен ци ји, а
тре ћи је био Злат ко Петр ов из
Стар че ва. У гру пи дво пре га са
ста ри јим грли ма шам пи он ски
пехар заслу жио је Бојан Кова -

че вић из Пан че ва. Вице шам -
пи он је постао Срђан Папо вић
из Кови на, а Иван Петров из
Бава ни шта био је тре ћи.

Зани мљи во је било и у кон -
ку рен ци ји тро пре га, у којој је
три јум фо вао Алек сан дар Во-
ји нов из Илан џе, испред Ива -
на Петр о ва из Бава ни шта и
Петра Нићи фо ро ви ћа из Со-
по та. Јед на од нај леп ших
дисци пли на била је над ме та -
ње четво ро пре га. Нај бо љи
фија кер са чети ри коња имао
је Милош Кова че вић из Пан -
че ва. Одмах иза њега био је
Дејан Стан ков из Бава ни шта,
а тре ће место зау зео је његов
сугра ђа нин Миле Магли чић.

Нај ста ри ји возач на ово го -
ди шњој фија ке ри ја ди био је
Петар Лупу лов из Цре па је, а
нај мла ђи Миро слав Нићи фо -
ро вић из Сопо та. Нај леп шу
коби лу је при ка зао Душан
Вишњич ки из Цре па је, а нај -
леп шег пасту ва Сло бо дан Кра -
чун из Мра мор ка. Ђура
Анђел ков из Кови на имао је
нај леп ши при бор, а пехар за
нај леп ши фија кер при пао је
Мар ку Јова но ву из Мра мор ка.
Спе ци јал ну награ ду, наме ње -
ну нај у спе шни јем чла ну КК-а
„Доло вац” у 2016. годи ни,
заслу жио је Жељ ко Адам чев
Ристић. Пехар за нај број ни ју
запре гу, овог пута са пет
упрег ну тих коња, у Пан че во је
понео Бојан Кова че вић.

Н. Р.

Нај но ви ји, 283. број месеч -
ни ка „Стар че вач ке нови не”
почи ње комен та ри ма глав -
ног и одго вор ног уред ни ка
на локал но по ли тич ке теме.
Сле де тек сто ви о радо ви ма у
окви ру дру ге фазе уре ђе ња
Трга нео ли та, то јест о
рекон струк ци ји пија це, као
и о заме ни кро ва римо ка то -
лич ке цркве.

Опшир ни изве штај с пос-
лед ње сед ни це месне скуп -
шти не, на којој је доне то више
одлу ка, садр жи и вест о фор -
ми ра њу одбо ра за орга ни за -
ци ју два де сет дру гих „Дана
дру же ња”. У интер вјуу је
Небој ша Гајић, дирек тор
АТП-а, навео да засад неће
бити изме на тра са, а на наред -
ној стра ни, у при чи о недав но
одр жа ном општин ском так -
ми че њу ватро га са ца на стар -
че вач ком ста ди о ну, истак ну то
је да су Гло гоњ ци убе дљи во
над ви си ли све рива ле. Ту су и
раз го во ри с бив шим воза чем
Дра го љу бом Ста вро вим, повр -
тар ком Душан ком Јевре мо -

вић, а „лице с наслов ни це” је
естрад ни музи чар Бобан
Здрав ко вић. „Кул ти ва тор” је
наста вио да се бави стар че вач -
ким сока ци ма, док се у дру -
гом делу пред ста вио тинеј џер
Сте фан Кузма но вић.

Саго вор ни ци у анке ти
одго ва ра ли су на пита ње да
ли се здра во хра не; стра не
посве ће не кул ту ри баве се
актив но сти ма фол кло ра ша
КУД-а „Нео лит” и уче шћем
бен да „Кре а тив ни неред” на
све попу лар ни јем „Арсе нал
фесту” у Кра гу јев цу, а зна ча -
јан про стор доби ла је тужна
при ча о недав ном спа љи ва њу
репли ке нео лит ског насе ља.

Нису изо ста ле ни редов не
стра не посве ће не изви ђа -
штву, спор ту и шко ли. Када је
реч о овој уста но ви, још
нешто – по већ уста ље ној тра -
ди ци ји у ово доба годи не, у
сре ди ни нови на нала зи се
уме так на две стра не који
пред ста вља све мале мату -
ран те, то јест свр ше не осма -
ке. Лепо, нема шта... Ј. Ф.

Петак, 14. јул 2017.
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Пред ста вља ли Срби ју
на севе ру Руму ни је

На реду Тур ска или
Грч ка

Кул тур но-умет нич ко дру штво
„Нео лит” из Стар че ва расте из
дана у дан, из годи не у годи не
у годи ну, па самим тим осва ја
све више покло ни ка фол кло ра
који пра те њего ве актив но сти.
Попу лар ни „нео ли ћа ни” на
сва ком госто ва њу оста ве
изван ре дан ути сак, па онда и
не тре ба да чуди што их орга -
ни за то ри фести ва ла из гото во
свих европ ских зема ља пози -
ва ју да буду њихо ви гости.

Тако је и овог лета. Стар чев -
ци су се недав но вра ти ли с
тур не је по Руму ни ји, где су
бора ви ли од 28. јуна до 5. јула
и пред ста вља ли Срби ју на
међу на род ном фести ва лу у
гра ду Рада у ци, који се нала зи
на крај њем севе ру ове земље, у
покра ји ни Буко ви на. Поред
фол кло ра ша из Стар че ва и
мно го румун ских ансам ба ла,
уче ство ва ла су и дру штва из:
Мол да ви је, Укра ји не, Грч ке,
Тур ске и Мађар ске. Наши
сугра ђа ни има ли су три насту -
па, а пред мно го број ном публи -
ком пред ста ви ли су се игра ма
из Гру же, вла шким игра ма, као
и игра ма из Вра ња, Гњи ла на и
Бана та.

– Било је то још јед но госто -
ва ње на коме су наши фол кло -
ра ши оста ви ли одли чан ути -
сак, па кори стим ову при ли ку
да свим чла но ви ма чести там
на изван ред ном насту пу и
иска за ном про фе си о на ли зму.
Захвал ност дугу је и наш сугра -
ђа нин Аде лин Стан, који је
био и нај ве ћи „кри вац” што

СЕЛО

АКТИВ НО ЛЕТО ЗА ФОЛ КЛО РА ШЕ ИЗ СТАР ЧЕ ВА

„НЕО ЛИ ЋА НИ” ШПАР ТА ЈУ ЕВРО ПОМ

ЈУН СКИ БРОЈ „СТАР ЧЕ ВАЧ КИХ НОВИ НА”

Oсма ци ма 
нај ве ћа пажња

ЛЕТ ЊЕ МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈЕ

Дефи ле фија ке ра и лепих коња

смо запо че ли ову сарад њу с
коле га ма из Руму ни је. Дирек -
тор фести ва ла Ови ди ју Фока
није крио задо вољ ство нашим
насту пом, па смо доби ли
позив да и сле де ће годи не
госту је мо у Рада у ци ју. Иско -
ри стио бих ову при ли ку да
захва лим Нема њи Рота ру,
чла ну Град ског већа заду же -
ном за кул ту ру, који нам је
одо брио део сред ста ва за
далек пут – рекао је по поврат -
ку из Руму ни је пред сед ник
КУД-а „Нео лит” Урош Бан.

Екс пе ди ци ја од три де се так
Стар чев ки и Стар че ва ца, коју
је пред во дио умет нич ки руко -
во ди лац Бра ни слав Жив ко -
вић, има ла је вре ме на и за
тури стич ки оби ла зак Буко ви -
не, али и за посе ту гра ду Клу -
жу. Као и про шле годи не,
раста нак с дома ћи ни ма про -
те као је у зајед нич ком дру же -
њу, уз тра ди ци о нал ну румун -
ску музи ку. До сле де ћег лета...

А пре одла ска у Рада у ци
чла но ви КУД-а „Нео лит” били

су гости ансам бла народ них
ига ра „Лијев че” из места Раз -
бој код Штрп ца у БиХ.

На том фести ва лу пред ста -
ви ли су се игра ма из Пчи ње и,
као по пра ви лу, иза зва ли ова -
ци је публи ке. То је био сасвим
дово љан раз лог да пред сед ни -
ца дома ћег ансам бла Дра га на
Кушљић упу ти позив „нео ли -
ћа ни ма” да и сле де ће годи не
госту ју у Раз бо ју. Али пре тога
КУД „Лијев че” тре ба да госту -
је у Стар че ву и узвра ти посе ту.
На помо лу је још јед на лепа
фол кло ра шка сарад ња...

Иако су тек „про шпар та ли”
више од 2.000 кило ме та ра,
чла но ви КУД-а „Нео лит” не
миру ју. После неко ли ко дана
пау зе већ су поче ле при пре ме
за тра ди ци о на лан наступ на
„Дани ма дру же ња” у Стар че ву,
а уве ли ко тра ју и пре го во ри да
се кра јем авгу ста оти сну пут
Грч ке или Тур ске. На међу на -
род ни фести вал, нарав но.
Добар глас дале ко се чује...

A. Живковић

Четрнаестогодишња девој-
чица из Долова Милица
Николић освојила је у проте-
кла два месеца неколико
вредних признања на музич-
ким такмичењима. Она је
најпре победила на школ-
ском републичком надмета-
њу, а затим је заслужила и
специјалну награду на тре-
ћем фестивалу под називом
„Глас анђела – Тијана Јурић”,
који је одржан у Бајмоку.

Милица је крајем маја уче-
ствовала на републичком
такмичењу у извођењу етно-
-песама које је одржано у
организацији музичких педа-
гога Србије. Она је, од могу-
ћих 100, освојила 96 бодова и
тако заузела прво место.

Непосредно пре тога, на
аудицији за трећи фестивал
„Глас анђела – Тијана Јурић”,
млада Доловка је успела,
иако је конкуренција била
веома јака, да се пласира у
финале, међу петнаест мла-
дих и талентованих певача
из разних крајева Србије.

Финално вече је одржано
1. јула у Бајмоку. Милица је
имала подршку пре свега
својих родитеља, али и про-
фесорке Гордане Стефано-
вић, која је вредно радила с
талентованом девојчицом и
током припремања за репу-
бличко такмичење, али и за
фестивал у Бајмоку. Део
тима био је и Бојан Гаврило-
вић, свештеник у доловачкој
Великој цркви и идејни тво-
рац хора „Свети Александар

Невски”, који већ неколико
месеци успешно функцио-
нише у Долову, а чији је
Милица члан.

Свих петнаест младих пева-
ча који су се такмичили у Бај-
моку добили су задату песму,
коју су отпевали уз пратњу
оркестра. У веома јакој конку-
ренцији Милица је освојила
вредну специјалну награду у
виду једногодишњег бесплат-
ног школовања у школи етно-

музиколога Бојане Николић,
која је и сама била део жирија
и која није крила своје импре-
сије наступом талентоване
Доловке.

Милица је члан доловачког
хора „Свети Александар Нев-
ски”, као и КУД-а „Банатски
вез”, а часови певања који ће
почети у септембру у помену-
тој школи још више ће усавр-
шити њен анђеоски глас.

Н. Р.

ВЕЛИКИ УСПЕХ МЛАДЕ ДОЛОВКЕ

Анђеоски глас 
Милице Николић

Удружење бораца из свих
ратова 20. века из Долова обе-
лежило је 4. јул, некадашњи
Дан борца. Председник удру-
жења Никола Брзован поздра-
вио је окупљене и изразио
наду да ће се у будућности
више младих придружити
њиховим акцијама одавања
почасти палим борцима, али
и наставити традицију обеле-
жавања историјских датума,
без обзира на идеологију.

У Долову више нема аутен-
тичних бораца из Другог

светског рата, али има из
сукоба с краја прошлог века.
Након скупа у Месној зајед-
ници окупљени су најпре про-
шетали до оближњег спомен-
-обележја из Првог светског
рата које се налази у центру
села, испред Велике цркве,
где су положили букет цвећа.
Затим су сличне букете оста-
вили и код споменика
жртвама из Другог светског
рата, у централној долини и
Учитељском парку.

Н. Р.

НАСТАВЉЕНА ЛЕПА ТРАДИЦИЈА

Не бледи сећање 
на борце



После бога те кон церт не актив -
но сти и уче шћа у зна чај ним
про гра ми ма у нашој земљи
чла но ви првог ансам бла КУД-а
„Стан ко Пау но вић НИС–РНП”
наста ви ли су пред ста вља ње
наше тра ди ци о нал не кул ту ре и
народ ног ства ра ла штва на фес-
ти ва ли ма у Репу бли ци Срп ској
и Сло вач кој.

У Звор ни ку у Репу бли ци
Срп ској 24. јуна одр жан је
Видов дан ски сабор, уз уче шће
фол клор них ансам ба ла из
Звор ни ка, Сом бо ра, Обре нов ца,
Ужи ца и Пан че ва. Ансам бли су
изве ли по две коре о гра фи је.
Циљ орга ни за то ра овог фести -
ва ла је пред ста вља ње ига ра из
свих кра је ва Срби је и Репу бли -
ке Срп ске. Уче сни ци су прво
изве ли игре из свог кра ја, а у
дру гом пред ста вља њу коре о -
гра фи ју по свом избо ру. Игра чи
„Пау но ви ћа” изве ли су игре

Срба из Бана та у прат њи там бу -
ра шког орке стра и игре из Доње
Јасе ни це у прат њи народ ног
орке стра. Пред ста ви ли су се и
жен ска гру па пева ча и сви рач
на фру ли Јован Јова нов.

Од 3. до 7. јула први изво ђач -
ки ансамбл КУД-а „Стан ко
Пау но вић НИС–РНП” Пан че во
уче ство вао је на Међу на род ном
фести ва лу фол кло ра уни вер зи -

тет ских ансам ба ла „Ака де мик
Зво лен 2017” у Зво ле ну у Сло -
вач кој. Том при ли ком су насту -
пи ли ака дем ски фол клор ни
ансам бли из Сло вач ке и госту -
ју ћи фол клор ни ансам бли из
Шпа ни је, Босне и Хер це го ви не,
Срби је и с Кипра. Током фести -
ва ла изве ден је низ разно вр -
сних про гра ма на трго ви ма у
том сло вач ком гра ду. Глав ни

про гра ми, које је пра ти ла
струч на коми си ја, при ре ђе ни
су у зво лен ском позо ри шту. У
скло пу глав ног фести вал ског
про гра ма чла но ви „Пау но ви ћа”
пред ста ви ли су игре из око ли не
Бео гра да и Доње Јасе ни це, а
жен ска гру па пева ча изве ла је
две песме из цен трал не Срби је.
Про грам нашег ансам бла при -
ву као је зна чај ну пажњу публи -
ке и струч не коми си је, о чему
нај бо ље све до чи спе ци јал на
награ да вокал ном три ју у саста -
ву: Јова на Велич ко вић, Јова на
Гру бић и Вања Чука но вић, за
стил ско изво ђе ње песме „на
глас” „Ој, девој ко Заје чар ко”. То
је била једи на награ да која је
доде ље на ансам бли ма из ино -
стран ства.

Током лета сле ди уче шћа
ансам ба ла „Пау но ви ћа” на
фести ва ли ма у Бугар ској и
Руси ји.

Музика
Петак, 14. јул, 21 сат, тамишки кеј, мото-скуп: концерти
бендова „Tro u ble Heart”, „Fat Walk” и „Naj da”.

Субота, 15. јул, 19 сати, Народна башта: концерт учесника
прве Интернационалне тамбурашке радионице.

Субота, 15. јул, 21 сат, мото-скуп: концерти групе „Blu es
Deli vers”, трибјут бенда „Атомско склониште” и састава „Pro -
Rock”.

Субота, 15. јул, 22 сата, башта Дома омладине: концерт бео-
градског састава „Артан Лили”.

Тематски програм
Субота, 15. јул, 17 сати, центар града, мото-скуп: традици-
оналан дефиле моториста.

КУЛТУРА
Петак, 14. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Културни телекс
ИЗЛО ЖБА СЛИ КА ИЗ 48. КОЛО НИ ЈЕ „ДЕЛИ БЛАТ СКИ ПЕСАК”

РАЗ МЕ НА ИСКУ СТА ВА 

И ПОЗИ ТИВ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ
Пред ста вље на дела
осам на ест сли ка ра 
из Срби је 
и ино стран ства

Изло жба сли ка из про шло го -
ди шње, 48. ликов не коло ни је
„Дели блат ски песак”, коју
тра ди ци о нал но орга ни зу је
Кул тур но-про свет на зајед ни ца
Пан че во са Сто ја ном Бошко -
вим на челу, отво ре на је у уто -
рак, 11. јула, у Гале ри ји савре-
ме не умет но сти.

Том при ли ком пред ста вље -
ни су радо ви осам на ест умет -
ни ка из Срби је, Бугар ске,
Маке до ни је и Руму ни је, а нај -
ве ћи број су чини ли сли ка ри
из Пан че ва.

Један од „нај вер ни јих” уче -
сни ка коло ни је је Дра ган Ђор -
ђе вић, умет ник из Кови на,
који је про шле годи не уче -
ство вао 47. пут.

– У про шло го ди шњој коло -
ни ји је било пре див но. Било је
мла ђих коле га, што нас посеб -
но раду је. Ту се онда деша ва
раз ме на пози тив не енер ги је, а
и учи мо јед ни од дру гих.
Пешча ра је један диван резер -
ват који тре ба упо зна ти, а мене
је инспи ри са ло све што се дога -
ђа ло, пози тив на атмос фе ра и
хар мо ни ја – рекао је Ђор ђе вић.

Сли кар с дуго го ди шњим
иску ством Зоран Дера нић и
мла ди умет ник Алек сан дар
Ста но јев уче ство ва ли су у
коло ни ји први пут. Дера нић је
иста као да је за сли ка ре вео ма
зна чај но да се на овај начин
сусре ћу и раз ме њу ју иску ства.

– Ово је одлич на при ли ка да
се раз ме не нека мишље ња, да

Пор но граф ска афе ра

МОЈ избор МОЈ

Оли ве ра Глу мац 

Фазлов ски, 

проф. срп ског јези ка и

књи жев но сти

КЊИ ГА „Лаза ро ве жене” мла-
де руске књи жев ни це Мари не
Степ но ве јесте нешто што с
радо шћу пре по ру чу јем сво -
јим при ја те љи ма. Реч је о
рома ну који се 2012. годи не
нашао у нај у жем избо ру за
награ ду „Руски Букер”. Рад ња
рома на обу хва та вре ме од
кра ја 19. до кра ја 20. века. У
сре ди шту дела нала зе се
гени јал ни руски науч ник и
три жене које су с њим у раз -
ли чи тим одно си ма. Роман о
гени јал но сти и роман о љуба -
ви оста вља нас без даха. Суд -
би не јуна ка су чвр сто пове за -
не са исто ри јом Руси је – с
тужном атмос фе ром неста ју -
ће цар ске Руси је, суро во шћу
кому ни стич ке, која има
мило сти једи но за гени јал ног
науч ни ка (нарав но, само зато
што јој он тре ба), па све до
Руси је с кра ја 20. века. Нај ста -
ри ја од три жене нема сво ју
децу, иако је то сил но желе ла,
али јој суд би на доде љу је уло -
гу вели ке мај ке што спа са ва
децу која су услед вели ких и
насил них мигра ци ја пре пу -
ште на стра шној смр ти од гла -
ди и хлад но ће. Суд би на дру ге
жене пока зу је нам како у
репре сив ном дру штву чове ка
лако могу изда ти чак и соп -
стве ни  роди те љи. Тре ћа жена
је као пето го ди шња девој чи ца
оста ла без мај ке и нашла се
сама у окрут ном све ту туђих и
хлад них  људи, али све вре ме
у потра зи за изгу бље ном
љуба вљу и топли ном. „Лаза -
ро ве жене” пре и спи ту ју све
осим љуба ви. Роди тељ ство,
брак, држав на и иде о ло шка
репре си ја, глад, мигра ци је,
рат, балет, туга за изгу бље ном
мај ком, сло бо да, гени јал ност
осу ђе на на стра шну уса мље -
ност – све су то теме које
чита о ца тера ју да дубо ко
заро ни у свој уну тра шњи свет
и тамо потра жи пра ве одго во -
ре на сва ова пита ња.

ФИЛМ „Пор но граф ска афе -
ра” („Une liaison pornograp-
hique”) јесте фран цу ски
филм бел гиј ског реди те ља
Фре де ри ка Фон теј на из 1999.
годи не. Сни мљен је у мани ру
лажног доку мен тар ца. Ако се

неко опре де ли за филм због
насло ва, њего ва оче ки ва ња
биће при лич но изне ве ре на,
јер је овај филм запра во
при ча о јед ној нео бич ној и
пома ло тужној љуба ви. Дво -
је сре до веч них људи нала зе
се пре ко огла са. Желе да
оства ре сво је сек су ал не фан -
та зи је. Врло брзо раз лог
њихо вог сусре та поста је
нева жан и пра ти мо врто гла -
ва деша ва ња на нивоу осе ћа -
ња. Кадр о ви су дуги и ста -
тич ни, а изван ред на глу ма
ту дола зи до пуног изра жа ја.
Ната ли Баје доби ла је награ -
ду за нај бо љу жен ску уло гу
на Филм ском фести ва лу у
Вене ци ји 1999. годи не. Сер -
жи Лопез је пра ти у сто пу.

ПРЕД СТА ВА „Родо љуп ци”
Јова на Сте ри је Попо ви ћа у
режи ји Андра ша Урба на на
сце ни Народ ног позо ри шта у
Бео гра ду вра ћа нас у тужну
сва ко дне ви цу Смр ди ћа и
Жути ло ва. Пока зу је да се
оби ча ји нису про ме ни ли, да
лице мер је цару је, морал на
наче ла и прин ци пи се мења -
ју као чара пе, а иза све га се
кри ју све оп шта боле сна
похле па и лич ни инте ре си.
Рад ња ове коме ди је деша ва
се 1848. годи не, али ју је
Урбан режи рао из дана шњег
угла и у духу Скер ли ће вих
речи: „Не мисли те да воле ти
свој народ зна чи били слеп
пред њего вим мана ма и гре -
си ма и вар вар ски мрзе ти
људе дру ге расе и вере; кло -
ни те се коб них само об ма на,
а свом душом сво јом мрзи те
лаж, јер је исти на прва
дужност пре ма наро ду...”
Сја јан глу мач ки ансамбл,
пред во ђен Пре дра гом Ејду -
сом и Нелом Михај ло вић,
очи глед но веру је у оно што
игра. А и било би тешко пре -
ва ри ти гле да о це.

Страну припремила 
Мирјана Марић

Величковић

проф. Еми ли јан Попе ску (Кра -
јо ва, Руму ни ја), проф. Мишко
Павло вић (Бео град), проф.
Томи слав Сухец ки (Вршац),
проф. Алек сан дра Перић Нико -
лић (Леско вац), Дра ган Сто кић
Рајач ки (Заје чар), Јеле на Тишма
(Нови Сад), Дра га на Кне же вић
(Него тин), Мари ја Алек сић
(Ниш), Алек сан дар Ста но јев
(Бео град), Зоран Дера нић (Пан -
че во), Мило сав Уро ше вић (Пан -
че во), Ива на Мар кез Фили по -
вић (Пан че во), Ива на Велич ко -
вић (Пан че во), Јеле на Лалић
(Пан че во), Јеле на Колун џић
(Пан че во) и Дра ган Ђор ђе вић
(Пан че во).

За про шло го ди шњу мани фе -
ста ци ју издво је но је 500.000
дина ра из град ског буџе та, а
Покра јин ски секре та ри јат за
кул ту ру и инфор ми са ње обез -
бе дио је 50.000 дина ра. Ово го -
ди шња ликов на коло ни ја биће
реа ли зо ва на кра јем јула, а Град
Пан че во је и ове годи не обез бе -
дио подр шку у изно су од
500.000 дина ра.

се орга ни зу је мо око неких
ства ри, али и да се пре и спи та -
ју неки ста во ви – рекао је
Дера нић.

Он је додао да коло ни ја
„Дели блат ски песак” тре ба да
доби је мало већи зна чај него
што га тре нут но има.

Мла ди Алек сан дар Ста но јев
обја снио је да је за умет ни ке
који су тек на почет ку кари је -
ре коло ни ја вео ма зна чај на,
јер пред ста вља при ли ку да се
напра ве про фе си о нал ни кон -
так ти са умет ни ци ма који
има ју бога то иску ство.

Јед на од њих је и проф. др
Алек сан дра Перић Нико лић
из Лесков ца, која је коло ни ју у
Песку посе ти ла дру ги пут.

– Коле ге које сам сре ла и с
који ма сам ства ра ла, дожи ве -
ла сам као људе које позна јем
и с који ма се дру жим чита вог
живо та. Било је пуно сме ха,
при ча, шала, музи ке и песме.
Атмос фе ра је била рад на и
уро ди ла је пло дом, што се
може виде ти и на изло жби.

Ова коло ни ја је вео ма спе ци -
фич на због див не при ро де,
пози тив не енер ги је, добрих
дома ћи на и помоћ ног осо бља,
дома ће атмос фе ре и дома ће
кухи ње. Ја сам у све сли ке које
сам тамо ради ла, утка ла и
поко је зрно Дели блат ског
песка, као успо ме ну на пре -
див не дане које сам тамо про -
ве ла – рекла је про фе сор ка.

Све ча но сти је при су ство вао
и пот пред сед ник Народ не
скуп шти не Веро љуб Арсић,
који је изло жбу отво рио сле де -
ћим речи ма:

– Коло ни ја је у свом тра ја њу
од педе сет годи на била и оста ла
спе ци фич на ликов на тво ре ви на
и важан сто жер ликов не ситу -
а ци је у Пан че ву. Дели блат ски
песак је без диле ме умет нич -
ка посеб ност и то тре ба да
оста не.

У 48. ликов ној коло ни ји
„Дели блат ски песак” уче ство ва -
ли су Кра си ми ра Кири ло ва
(Русе, Бугар ска), Тра јан Трај ков -
ски (Кума но во, Маке до ни ја),

„ПАУ НО ВИЋ” УЧЕ СТВО ВАО НА ФЕСТИ ВА ЛИ МА У ИНО СТРАН СТВУ

Спе ци јал на награ да жен скoj певач кoj гру пi

Изда вач ка кућа „Мали Немо”
обја ви ла је про шле неде ље
први роман Пан чев ца Дра га на
Бру ји ћа, под насло вом „Један
дан на кра ју све та”.

„Ово је лир ски роман о
поста по ка лип тич кој сва ко дне -
ви ци пре о ста ле шачи це људи
након вели ке ката стро фе. Та
пла не тар на ката стро фа отва ра
вра та ’добу раза ра ју ћег бесми -
сла и бесми сле ном раза ра њу’.
Ова софи сти ци ра на рома -
неск на струк ту ра башти ни
врсту свет ске лите ра ту ре чији
је нај зре ли ји репре зен тант, у
срп ској књи жев но сти, Бори -
слав Пекић (у ’Атлан ти ди’ или
у ’1999’). Усред таквог окру -

же ња и вред но сног систе ма
глав ни јунак и јуна ки ња (Учи -
тељ Лепог и Моде на) поку ша -
ва ју да живот орга ни зу ју сле -
де ћи, намер но и нена мер но,
иде а ле Лепо те и Сми сла”,
наво ди изда вач.

Дра ган Бру јић је до сада обја -
вио књи ге „Водич кроз свет
анти ке: Грч ка, Рим, Пер си ја” и
„Водич кроз свет Визан ти је: од
Кон стан ти на до пада Цари гра -
да”, а коа у тор је књи ге „Илу -
стро ва ни водич кроз Срп ску
Спа р ту: фусно те из исто ри је
Пан че ва” (1998) и обим не илу -
стро ва не моно гра фи је „Бео град -
ска над би ску пи ја и њено окру -
же ње у вре ме ну и про сто ру”.

– Роман „Један дан на кра ју
све та” настао је пре неких
шест-седам годи на, али хтео
сам да га про чи стим да буде
поет ски. Књи га није суро ви
опис живо та поста по ка лип -
тич ког дру штва, већ пред ста -
вља уну тра шње дожи вља је
глав них јуна ка у сусре ту с јед -
ном таквом поја вом као што је
про паст све та – рекао је аутор
књи ге.

Он нам је открио да се у цен -
тру овог књи жев ног дела нала -
зи Пан че во и да ће сва ки Пан -
че вац то моћи да пре по зна.

– Дуго се бавим исто ри јом,
а овај роман и јесте нека врста
кра ја исто ри је. Моје инте ре -

со ва ње, само са оне дру ге
стра не. Међу тим, иако глав ни
јунак наи ла зи на остат ке и
про паст циви ли за ци је, дру ги
део при че је љубав ни. Ово је
нека љубав но-фило зоф ска бај -
ка – додао је Бру јић.

Он је у неко ли ко навра та
обја вљи вао у часо пи су „Све ске”,
а њего ва при по вет ка „Лан ци”
увр ште на је у лите рар ну моно -
гра фи ју „Пан че во, варош где се
Дунав ули ва у Тамиш”.

РОМАН ДРА ГА НА БРУ ЈИ ЋА

Један дан на кра ју све та

У петак, 14. јула, од 21.30, у
башти Дома омладине биће
одржан концерт џез састава
„Hot Club of Bel gra de”.

„Hot Club of Bel gra de” гаји
mano us he jazz,који је почетком
прошлог века настао на фузији
музике Рома западне Европе и

америчког џеза. У последњих
неколико година веома су
активни на домаћој концертној
и клупској сцени. Састав чине
Бранко Маћић (соло гитара),
Панчевац Филип Крумес (вио-
лина) и Небојша Пешић
(ритам-гитара).

ЏЕЗ КОНЦЕРТ

Концерт састава 
„Hot Club of Bel gra de”



РО ВЕР 200, ди зел,
ре ги стро ван го ди ну
да на. 063/332-476.
(243961)

СКУ ТЕР пе да, PE 50,
QT-C, cobra, 49
кубика, 3,3 кс, ре ги -
стро ван до ју на
2018, 400 евра, до -
го вор. 063/870-06-
39. (243971)

МЕР ЦЕ ДЕС бенц А
140, 2002. го ди ште,
у од лич ном ста њу.
061/360-34-32.
(243979)

ФИ ЈАТ пун то ди зел
1.9, 2001. го ди ште,
ку ка, ма ли по тро -
шач, по вољ но, 650
евр а. 061/251-50-
58. (244014)

ПРО ДА ЈЕМ или ме -
њам за но ви је во зи -
ло голф 4, 1.9 ТДИ,
2001. и опел астру Г
ка ра ван, 2000, 1.7.
064/952-19-80.
(244020)

ФИ ЈАТ се и ћен то
1.1, го ди на про из -
вод ње 2002, ре ги -
стро ван до 18. фе -
бру а ра 2018.
064290-46-44.
(244080)

ХЛАД ЊА ЧУ иве ко
де ли, 2005. ре ги -
стро ван у функ ци ји.
063/776-16-73.
(244087)

ПЕ ЖО 407, 1.6 ХДИ,
2008, 4.800 евра,
мо же за ме на, јеф -
ти ни је. 064/122-48-
07. (244135)

ПРО ДА ЈЕМ опел за -
фи ру 1.6 ЦНГ (ме -
тан), 2002. го ди ште,
по вољ но. Тел.
063/871-34-87.
(144128)

ЗА СТА ВА, ко рал
1.1, 2005. 72.000,
од ли чан, вла сник.
062/658-100. (4721)

РЕ НО ме ган 2004,
цр не бо је, вла сник,
про да ја/за ме на.
064/558-42-90.
(4721)

ПРО ДА ЈЕМ голф
2.0, ГТИ, 1995. го -
ди ште, ре ги стро ван.
062/193-36-05.
(244265)

ПУН ТО 1.2, 8 В,
2008, пе то ра вра та,
ате сти ран плин,
98.000 км. 064/130-
36-02. (244266)

СТИ ЛО 1.9, ди зел,
2004, де цем бар,
фул опре ма, вла -
сник. 064/130-36-
02. (244266)

ГРАН ДЕ пун то 1.3,
мул ти џет, 2006, пе -
то ра вра та, фул
опре ма, вла сник.
064/130-36-02.
(244266)

АУ ТО-КЛИ МЕ за све
ти по ве во зи ла, сер -
ви си ра мо и пу ни мо
фре о ном, пу ње ње
ком плет но, 2.500
ди на ра. „Фри го тех -
ник”, 361-361,
064/122-68-05.
(244280)

СТАЛ НИ от куп свих
вр ста во зи ла, ка та -
ли за то ра, про да ја
де ло ва. 066/409-
991, 069/203-00-44.
(242055)

КУ ПУ ЈЕМ то мос ау -
то ма тик и АПН, ис -
прав не, не ис прав не.
064/171-22-13.
(2721)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле, ста ње не бит но,
до 2.000 евра.
063/165-83-75.
(244265)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле у би ло ком ста њу,
од 70 до 1.500 евра.
062/193-36-05.
(244265)

ПР СКА ЛИ ЦА, но ва
440 л, сло ве нач ка,
ме њам за ау то, кул -
ти ва тор. 064/956-
08-66. (2442129

ВЕШ-МА ШИ НА,
фри жи дер, уград ни
фри жи дер и по лов -
ни де ло ви од веш-
ма ши на. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07.
(244034)

ПРЕ О СТА ЛО огрев -
но др во. 
061/646-77-13.
(243278)

ПРО ДА ЈЕМ на ме -
штај са по кућ ством,
због се лид бе.
064/175-86-96, зва -
ти до 17. 
(243711)

КА ЗАН за ра ки ју,
ло жи шта, та бар ке,
дна, ме ша чи, лу ле.
331-586, 
063/805-74-60.
(243666)

МЕ СНА ТА пра сад,
стал на про да ја, мо -
гућ ност кла ња, пе -
че ња и ре зер ви са -
ња. Тел. 063/311-
277. (243757)

ПРО ДА ЈЕМ на ме -
штај са по кућ ством
због се лид бе.
064/173-86-96, зва -
ти до 17 са ти.
(243711)

ПРО ДА ЈЕМ ТВ, ри -
си вер, ске нер,
штам пач, ел. ра ди -
ја тор, ви се ћу.
062/318-668.
(244005)

НА ВИ ГА ЦИ ЈА, ша -
тор, па ви љон, алат,
бој лер, ма ли мик се -
ри, екс пан зи о на по -
су да. 
064/635-77-42.
(244015)

ПА ВИ ЉОН, ко си ли -
ца, три ме ри, про зо -
ри, кре вет, ТВ, го -
бле ни, лу стер ста ри.
064/635-77-42.
(240015)

ПРО ДА ЈЕМ ор мар и
дво сед, нов, деч је
со бе. 065/409-55-
03. (244028)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе -
ру, оста ле ку хињ ске
еле мен те, но ва ку -
хи ња 10.000 ди на -
ра. 063/773-45-97,
371-568. (244058)

ПРО ДА ЈЕМ пла -
стич ну бу рад за ко -
ми ну. 063/355-932.
(244063)

ПРО ДА ЈЕМ по ло ван
на ме штај, ра ди се -
лид бе. 066/944-55-
82. 244066)

ПРО ДА ЈЕМ: тро се -
де, ка у че, за мр зи вач
сан ду чар, мој ца фо -
те ље, гар ни ту ре, ре -
га ле, мост-ре гал,
сто + сто ли це, спа -
ва ћа со ба ком плет,
ел. шпо рет, ТА пе -
ћи, те пи си, аме рич -
ки пла ка ри ра зно.
063/107-78-66.
(244072)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон -
то ва не ТА пе ћи, до -
ста ва, мон та жа, га -
ран ци ја, по вољ но.
063/898-00-82.
(244101)

КАМП-ПРИ КО ЛИ -
ЦА тре ска 3 + 1,
пред ша тор, туш-ка -
би на, ку хи ња (фри -
жи дер-плин) 12 V,
220 ва ти. 069/206-
30-72. (244112)

СА МО СТО ЈЕ ЋИ ста -
лак за че ти ри би ци -
кла, 3.000 ди на ра.
064/125-22-20.
(244133)

ПРО ДА ЈЕМ: тро се -
де, ка у че, за мр зи вач
сан ду чар, мој ца фо -
те ље, гар ни ту ре, ре -
га ле, мост+ре гал,
сто + сто ли це, спа -
ва ћа со ба ком плет,
ел. шпо рет, ТА пе -
ћи, те пи си, аме рич -
ки пла ка ри ра зно.
063/107-78-66.
(244137)

ПРО ДА ЈЕМ гроб ни -
цу на гро бљу Ко теж.
062/744-181.
(244178)

КУ ПО ПРО ДА ЈА ТА
пе ћи, ре мон то ва не
ТА, до ста ва, мон та -
жа, га ран ци ја, ак ци -
ја. 063/195-07-17.
(244177)

КО КЕ но си ље, ста ре
ме сец да на, вак ци -
ни са не, ра се те тра
SL. 063/315-381. 

КАЈ СИ ЈА, бре сква за
ра ки ју и пек мез, до -
во зим, про да јем.
Тел. 064/232-64-33. 

ДВЕ фо те ље на раз -
вла че ње са ја сту ци -
ма и та бу ре и ма, ку -
ти ја ма за по сте љи -
ну. 063/361-13-13. 

КРУ ЊАЧ/ПРЕ КРУ -
ПАЧ, ста ри пи са ћи
сто, пе че ња ра са
два ра жња, соб на
др ве на вра та и ула -
зна, и про зор.
064/139-04-48. 

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну
за про из вод њу па -
пир них џа ко ва, обу -
ка и куп ци обез бе -
ђе ни. 064/424-95-
10. (244248)

ПРО ДА ЈЕМ ци глу
ма ли фор мат, по -
лов ну гра ђу, би бер
цреп, по вољ но.
064/122-69-78.
(244253)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи -
де ре ком би но ва ни,
веш-ма ши ну, шпо -
рет елек трич ни –
ми ни. 013/346-790,
064/129-73-60.
(244260)

КУ ПУ ЈЕМ веш-ма -
ши не, ста ро гво жђе,
фри жи де ре, за мр зи -
ва че. 064/158-44-
10, 063/101-11-47.
(243213)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван
на ме штај: плин ске
бо це, ку хињ ске уга -
о не клу пе и оста ло.
066/900-79-04.
(243969)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке,
ор де ње, ме да ље, но -
вац, са то ве, пен ка -
ла. 013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(244050)
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МЕ ТАЛ НЕ ре зер во а -
ре за наф ту ку пу јем.
065/827-00-00.
(4721)

КУ ЋА, Вој ло ви ца,
сре ђе на, 180 м2,
46.000, мо гућ до го -
вор и кре дит.
062/132-26-46
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са
пра те ћим објек ти -
ма, у Пло чи ци.
060/133-66-86.
(СМС)

КУ ЋА, без дво ри -
шта, До њи Град,113
м2, 36000. 060/454-
58-22. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу
120 м2, га ра жа 50
м2, плац 12 ари, ме -
њам за стан, Та ми -
шка 43, Ја бу ка.
063/890-70-01.
(243496)

КУ ЋА на про да ју
код цр кве 
Гор њи град.
064/133-32-02.
(243013)

КУ ЋА ком плет но
сре ђе на са два ста -
на, ЕГ, плац, 1/1.
061/224-47-97.
(243167)

ЊИ ВА, Скро ба ра,
33 ара, 2.800 евра.
065/852-71-99.
(243189)

ВИ КЕН ДИ ЦА, Де во -
јач ки бу нар, асфалт,
услов на, усе љи ва,
стру ја, ку па ти ло,
по вољ но. 
063/832-50-97.
(243808)

МОН ТА ЖНА ку ћа,
68 м2, на 30 ари
пла ца код „Ро ди ћа”,
мо гу ћа за ме на за
стан, уз до пла ту.
065/610-32-72.
(243743)

КУ ЋА, До си те је ва 8-
а, 2 ара, укњи же но.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025.
(243666)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у
Ива но ву. 
062/415-359.
(242311)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
Ста ром Та ми шу,
усе љи ва. 013/263-
80-51. (243970)

ПРО ДА ЈЕМ  6 ари
плац, на Ста ром 
Та ми шу, 
под во ћем. 
061/162-50-25.
(243970)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
Ста ром Та ми шу,
усе љи ва. 
013/263-80-51.
(243970)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
око ли ни На род не
ба ште, до го вор.
062/803-11-93,
069/355-28-44.
(243975)

ЛЕ ГА ЛИ ЗО ВА НА
ви кен ди ца на 10
ари, Де во јач ки бу -
нар. 063/895-34-28.
(244009)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, две
од лич не стам бе не
је ди ни це, 7 ари,
26.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(244013)

КА ЧА РЕ ВО, од ли -
чан улич ни део, око
70 м2, ба шта,
13.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(244013)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, 60 м2, 13,5 ари,
26.500. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(244013)

КУ ЋА, две одво је не
стам бе не је ди ни це,
га ра жа са ка на лом,
гре ја ње, ПВЦ. Тел.
064/124-48-15.
(244016)

БА ЊА ВРУЈ ЦИ, ку ћа
60 м2, 6 ари, про да -
јем/ме њам.
064/955-51-85.
(243363)

ВИ КЕН ДИ ЦА са
фар мом за тов не
пи ли ће и воћ ња ком,
тро фа зна стру ја, ви -
кенд на се ље До ло -
во. 063/760-49-87. 

СТАР ЧЕ ВО, 200 м2,
15 ари, но ва,
48.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(244050)

НА ПРО ДА ЈУ плац
на Ка ра у ли, по ред
пу та. Тел. 062/198-
13-88. (244055)

КУ ЋА од чвр стог
ма те ри ја ла, има гас,
Гор њи град.
062/967-66-45.
(244061)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу,
Трг му че ни ка 18,
Дом вој ске Ср би је.
Тел. 064/167-04-77.
(244072)

ДВЕ ку ће на пла цу
7,5 ари, ле га ли зо ва -
но, тро фа зна, ка на -
ли за ци ја, вла сник
1/1, 30.000 евра.
065//435-69-93.
(244099)

ПРО ДА ЈЕМ плац 13
ари, по ред „Бри лу -
ма” код „Хлад ња че”.
064/508-60-40.
(244100)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
на јед ном пла цу, у
Вој ло ви ци. 
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(244104)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу,
Омо љи ца, плац 6
ари, но ви ја ку ћа.
013/618-652,
064/168-84-32.
(244107)

КА РА У ЛА, но ва ку -
ћа, 86 м2, плац 4
ара, укњи же на, вла -
сник. 
065/258-87-77.
(244107)

КУ ЋА, Те сла, екс тра
ло ка ци ја, за при ва -
тан би знис и ста но -
ва ње. 063/329-464,
066/001-050.
(244110)

У СТАР ЧЕ ВУ, плац
10 ари, укњи жен,
про да јем 700
евра/ква драт. Тел.
633-358. (244115)

КУ ЋА у из град њи
200 м2, Ба нат ско
Но во Се ло, фик сно
25.000 евра. Тел.
063/193-63-59.
(244125)

ДЕ БЕ ЉА ЧА, 150 м2,
7,5 ари, про да -
јем/ме њам за пан -
че вач ки стан.
064/928-89-68.
(244151)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну
ку ћу 3,8 ари плац,
Мак си ма Гор ког.
063/301-360.
(244154)

ХИТ НО, ку ћа, До ло -
во, 15 ари, зва ти по -
сле 16 са ти.
061/134-37-08.
(244164)

УСЕ ЉИ ВА ку ћа 120
м2, на 5 ари, вла -
сник, ле га ли зо ва но,
Пре спан ска 15.
063/307-674.
(244168)

КУ ЋА, Вој ло ви ца, на
18 ари пла ца, две
стам бе не је ди ни це,
85 м2 и 40 м2, са по -
моћ ним објек ти ма,
ЦГ, кли ма. Тел. 263-
80-93, 064/084-21-
62. (244160)

ДЕ ЛИ БЛА ТО, 24
ара, про да јем/ме -
њам за ау то.
065/684-33-68.
(244158)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ -
ЊАМ 36 ари, Ба ва -
ни штан ски пут, до
пу та. 064/347-98-
80. (244157)

МАР ГИ ТА, по че так,
100 м2, 1.5 ар, без
ула га ња, 70.000.
(677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-
55-74. (244157)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 60 м2,
1.5 ар, 13.000, до го -
вор. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-
55-74. (244157)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Пан че ву, 80 м2, или
ме њам за се ло.
064/902-28-80.
(244173)

ПЛАЦ, 11 ари, Де -
во јач ки бу нар, 2.950
евра. 063/858-47-
55. (244175)

ПО РО ДИЧ НЕ ку ће,
Стре ли ште, Но во се -
љан ски пут, Ми са,
од 45.000 до 62.000.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(244195)

КУ ДЕ ЉА РАЦ, дво -
ри шни јед но со бан
стан, 22 м2, 8.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(244195)

ЈА БУЧ КИ пут, плац 4
ара, ха ла на 5 ари и
ме ша ли ца. 
069/213-97-37.
(244202)

ПЛАЦ 8,7 ари, уве -
де на стру ја, во да,
код Но вог гро бља.
063/371-325.
(244201)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при -
зем на 139 м2 + ло -
кал 30 м2 на 7.29
ари, 32.000 евра,
(097) „Пер фект”,
064/348-05-68.
(244194)

МИ СА, спрат на ку -
ћа 260 м2, на 4.5
ара, 42.000. (097)
„Пер фект”,
064/348-05-68.
(244194)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 180
м2, три стам бе не це -
ли не на 2,25 ари,
59.000. (097) „Пер -
фект”, 064/348-05-
68. (244194)

ПЛАЦ гра ђе вин ски,
ста ра Ми са, мо же
за ме на за ау то.
060/011-96-66.
(244207)

ПРО ДА ЈЕМ плац 8
ари, Ива но во. Ул.
29. но вем бра 27.
069/379-02-20.
(244207)

ПЛАЦ, 28 ари, 15
ме та ра ши ри на, до -
зво ље на град ња, 
Ул. Ку де љар ски 
на сип, пр ва.
064/866-25-18.
(244210)

ЗА СЕБ НА ку ћа 40
м2, на Мар ги ти.
063/747-74-41.
4721)

КУ ЋА, Ка ча ре во,
1/1, 70 м2, 6 ари.
Тел. 063/694-451,
063/163-52-05. 

КОД ТУР СКЕ гла ве,
ку ћа пре пра вље на у
два ло ка ла, дво ри -
шни стан, 2 ара,
55.000. (238), 
„Те сла 
не крет ни не”,
064/668-89-15.
(4721)

КУ ЋА у То по ли на
про да ју, хит но.
061/131-86-26.
(244251)

КУ ЋА са две по себ -
не стам бе не је ди ни -
це, 70 + 40 м2, 5
ари, 25.000 евра,
ста ра Ми са.
061/664-39-26.
(244244)
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КУ ЋА, но ва, 60 м2, 3
ара, 16.500 евра,
ста ра Ми са.
061/664-39-26.
(244244)

КУ ЋА, Па три јар ха
Чар но је ви ћа, 100
м2, гас, усе љи ва.
069/822-48-24.
(244250)

ЈУ ЖНИ ба нат, две
ку ће у се лу на 50
ари под во ћем.
Стру ја, во да, те ле -
фон, ас фалт.
060/168-45-86.
244257)

ТЕ СЛА, код ми ни
„Мак си ја”, плац 1.5
ар, са мо 9.900 евра,
вла сник. 061/324-
40-85. (244271)

ОМО ЉИ ЦА, плац са
за по че тим објек том,
11.5 ари, стру ја, во -
да. 064/260-05-34.
(244274)

ПРО ДА ЈА пла це ва,
гра ђе вин ска зо на,
укњи жен, Пе ли стер -
ска и Кај мак ча лан -
ска. 063/894-88-11.
(244282)

ЈЕД НО И ПО СО БАН
стан, ТА, II спрат,
Стре ли ште.
069/304-78-85,
063/344-751, 304-
788. (243716)

ТЕ СЛА, тро и по со -
бан стан но ви је
град ње, 61 м2, дру ги
спрат у мир ној, сле -
пој ули ци, са зи да -
ном га ра жом у дво -
ри шту. Стан је од -
мах усе љив, са ку -
хи њом и пла ка ром,
45.000 евра.
060/628-46-56
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ дво со -
бан стан, ре но ви -
ран, 22.000 евра.
Тел. 060/359-54-39.
(СМС)

СТРО ГИ цен тар, 2.0,
50 м2 + 8 м2 те ра са,
ЦГ. Ком плет ре но -
ви ран, ПВЦ сто ла -
ри ја. Про стран и
све тао, V  спрат без
лиф та. Ве о ма по -
вољ но. 
062/286-519. 
(СМС)

ДВО РИ ШНИ јед но -
со бан стан са ба -
штом про да јем,
12.500. 062/885-43-
20. (243889)

СТАН 56 м2, но ва
град ња, ви со ко при -
зе мље, Ма је Ју го ви -
ћа 13, 680 евра/ква -
драт, мо гућ до го -
вор. 064/859-13-01.
(243717)

НО ВО ГРАД ЊА,
Све то за ра Ми ле ти -
ћа, 45 м2, од ли чан
рас по ред, дво со бан.
40.000. 060/445-71-
85. (243725)

ПРО ДА ЈЕМ стан у
цен тру у за вр шној
фа зи, од 49 м2.
060/634-01-26.
(243739)

ПРО ДА ЈЕМ стан 52
м2, Ко теж 2, вре ди
по гле да ти. 
062/445-614.
(243591)

НОВ, укњи жен стан,
цен тар, 120 м2, пар -
кинг ме сто, ЕГ, 590
евра. 069/617-059.
(243540)

ДВО И ПО СО БАН, 58
м2, ЦГ, те ле фон,
кли ма, IV  спрат,
Ко теж 1. Тел.
063/803-14-86.
(243865)

ГАР СО ЊЕ РА, 28 м2,
у ши рем цен тру.
Вла сник. 060/034-
74-33. (243900)

ПРО ДА ЈЕМ стан са
спра том на  Ста ром
Та ми шу, усе љив.
061/162-50-25.
(243970)

МЕ ЊАМ/ПРО ДА -
ЈЕМ стан у Ћу при ји,
згра да, I спрат, 100
м2, за 38 – 50 м2

исто згра да, ши ри
цен тар. 064/184-84-
65. (243997)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри -
шни стан, 32 м2, до -
зво ље на град ња,
ши ри цен тар, Со да -
ра. 064/184-84-65.
(243997)

ПРО ДА ЈЕМ дво со -
бан стан у цен тру,
52 м2, III, ЦГ.
063/546-653.
(244013)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 53 м2,
I, TA, уре дан,
24.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(244013)

ЦЕН ТАР, тро со бан,
52 м2, I, TA, 25.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901.
(244013)

ТЕ СЛА, дво со бан,
52 м2, VI, ЦГ,
30.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(244013)

ТЕ СЛА, дво со бан,
53 м2, ТА, III, сре -
ђен, 32.000. (49),
„Му станг”, 069/226-
66-58. (244013)

КО ТЕЖ 1, Ра до ва
згра да, дво со бан,
од ли чан, 57 м2, II,
32.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-
58. (244013)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 52 м2, VI, ЦГ,
уре дан, 25.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(244013)

МИ СА, 48 м2,
18.000; 70 м2 + дво -
ри ште, 24.000.
063/377-835.
(244013)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Ко те жу 2, сре ђен.
069/129-19-87.
(244030)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, стан
57 м2, ре но ви ран,
усе љив.  060/821-
15-87. (244048)

СТРЕ ЛИ ШТЕ 53 м2,
IV, ТА, 21.000. Тел.
064/344-74-36.
(244057)

ДВО И ПО СО БАН, 58
м2, ета жно гре ја ње,
кли ма, ин тер фон,
сре ђен, од мах усе -
љив. 060/333-56-41.
(244059)

СО ДА РА, 60 м2 тре -
ћи спрат, лифт, ре -
но ви ран, укњи жен,
вла сник. 060/724-
17-25. (244069)

СО ДА РА, 75 м2, ЦГ,
II, два лиф та, пр ви
вла сник, 43.000.
„Трем 01”, 061/836-
23-83. (244050)

СО ДА РА, 56 м2, ЦГ,
VI, ни је зад њи,
32.000. „Трем 01”,
061/836-23-83.
(244050)

СО ДА РА, 2.0, I,
35.000, два ло ка ла,
30, 24.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-
025. (244084)

КО ТЕЖ 2, 2.0, ЦГ,
26.000; Стре ли ште,
2.5, 54, 29.000.
(338), „Јан ко вић”,
348-025. (244084)

МИ СА, 50, од лич но,
19.000; Ко теж 1,
тро со бан, 38.000.
(338), „Јан ко вић”,
348-025. (244084)

ТЕ СЛА, „Дис”, од ли -
чан рас по ред, јед -
но и по со бан, 46 м2,
те ра са, по вољ но.
(324), „Ме диа”,
315-703, 064/223-
99-20. (244102)

ЈЕД НО СО БАН, 34
м2, Стре ли ште,
21.500, цен тар,
15.000; Те сла
17.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(244102)

ДВО СО БАН, 55 м2,
Стре ли ште, 26.000;
Ко теж 28.000; Те сла
30.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(244102)

ПРО ДА ЈЕМ гар со -
ње ру у цен тру гра -
да, 36 м2, Штро сма -
је ро ва ули ца.
060/025-52-05.
(244122)

МИ СА, про да јем
стан 45 м2, укњи -
жен, ЕГ, кабл, те ле -
фон, вла сник.
064/186-70-06. 

ПЕ РЕ СЕ ГЕ ДИН ЦА
2, ма њи дво со бан,
39 м2, при зе мље,
гас, 25.000.
060/861-83-05.
(244126)

СО ДА РА, 55 м2, IV
спрат, вла сник, за
сре ђи ва ње.
061/143-20-53. 

ЦЕН ТАР, I спрат,
дво со бан, иде а лан
за ор ди на ци ју, кан -
це ла ри ју, 35.000.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(244141)

ТЕ СЛА, дво соб ни,
ТА, 28.000 евра, ЦГ,
31.000 евра, до го -
вор. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-
05-71. (244141)

ДВО И ПО СО БАН,
Те сла, сре ђен, усе -
љив од мах, 35.000.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(244141)

ДВО СОБ НИ, Ко теж,
те ра са, 31.000 евра.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(244141)
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ЈЕД НО СО БАН, ре -
но ви ран, До њи град,
22.500, до го вор, за -
ме на за ве ћи. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(244141)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, 32 м2 + те ра -
са, V, лифт, ЦГ,
20.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(244155)

СО ДА РА, вој не
згра де, дво и по со -
бан, ПР, сре ђен,
33.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(244155)

ТЕ СЛА, дво со бан,
55 м2, V, лифт, ЦГ,
ре но ви ран, 31.000.
(677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-
55-74. (244155)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен -
тар, јед но и по со бан,
42 м2, ПР, ЦГ,
23.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(244155)

СТРО ГИ цен тар,
дво со бан, 62 м2, пр -
ви, ТА, те ра са,
48.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-
74.(244155)

МИ СА, гар со ње ра,
но ви ја град ња, 21
м2, ВП, усе љи ва,
16.500, до го вор.
(336), „Олимп”,
351-061, 063/274-
951. (244147)

КО ТЕЖ 2, гар со ње -
ра, 22 м2, IV спрат,
Цг, усе љи ва, 16.000,
до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(244147)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 57 м2, VI, ЦГ,
од ли чан, усе љив,
31.000, до го вор.
(336), „Олимп”,
351-061, 063/274-
951. (244147)

ГОР ЊИ град, но ви ја
град ња, че тво ро со -
бан, 84 м2, III спрат,
ЦГ, дво стра но ори -
јен ти сан, без ула га -
ња, са угра ђе ном
ку хи њом, 4 кли ме и
га ра жом, 40.000.
(336), „Олимп”,
351-061, 063/274-
951. (244147)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
60 м2, III спрат, ЦГ,
31.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (2447)

СО ДА РА, дво со бан,
57 м2, IV спрат,
лифт, ЦГ, од мах
усе љив, 30.500 евра.
(336), „Олимп”,
351-061, 063/274-
951. (244147)

СО ДА РА, 83 м2, III,
41.000, вој не дво и -
по со бан, V, 40.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48. 

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
II, 31.000; 42 м2,
сре ђен,V, 26.000;
Те сла, леп ду плекс,
II, 46.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-
48. (244153)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро и -
по со бан, ЦГ, 43.000;
дво со бан, VI,
30.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-
48. (244153)

СТРО ГИ цен тар, ду -
плекс, 136 м2,
90.000; 100 м2,
75.000; 55 м2, нов,
43.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-
48. (244153)

ЖАР КА ЗРЕ ЊА НИ -
НА, за сре ђи ва ње, I,
дво и по со бан, до го -
вор, сре ђен, II, TA,
37.000. (396),
„Лајф”, 
061/662-91-48.
(244153)

НО ВА МИ СА, 62 м2,
ВП, 31.000; ма њи
дво и по со бан, III,
27.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-
48. (244153)

КО ТЕЖ 1, гар со ње -
ра, IV, ЦГ, 16.000.
(188),  „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(244144)

КО ТЕЖ 1, бли же
цен тру, ма њи дво со -
бан, 40 м2, 25.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-
50.(244144)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
50 м2, ЦГ, IV,
27.000. (188),  „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (244144)

ТРО СО БАН, 83 м2,
две одво је не спа ва -
ће со бе, сре ђен.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(244144)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
62 м2, III, 34.000.
(188),  „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(244144)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по -
со бан стан на Ко те -
жу 1, Пан че во,
063/865-27-89.
(244214)

СО ДА РА, дво со бан,
сре ђен, IV, ТА,
26.500. (188),  „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (244144)

НО ВА МИ СА, 40 м2,
но ви ја град ња,
22.000. (188),  „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (244144)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но во -
град ња, 103 м2, ду -
плекс, 780 евра/м2,
до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-
05. (244189)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 53 м2,
ком плет на ме ште но,
но во, 28.500. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-
05. (244189)

ШИ РИ цен тар, но -
во град ња, ПДВ, 30
м2, ВПР, I, 58 м2, V,
780 евра/ква драт.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(244189)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, јед но -
и по со бан, 44 м2,
укњи жен, вла сник,
ВПР, ТА, ком плет но
ре но ви ран, 28.000,
без по сред ни ка, мо -
гу ћа за ме на за Бе о -
град, уз до пла ту.
063/737-39-93.
(244194)

КО ТЕЖ 1, јед но со -
бан, очу ван, 34 м2,
V, ЦГ, 22.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (244195)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, леп
дво со бан, 53 м2, IV,
22.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (244195)

ШИ РИ ЦЕН ТАР,
пре леп дво со бан, 52
м2, ЕГ, те ра се, ВП,
34.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (244195)

ТЕ СЛА, тро со бан,
65 м2, I, дво ри ште,
60 м2, та ван ски про -
стор, 42.000. (097)
„Пер фект”,
064/348-05-68. (24)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 53 м2, II, ТА,
26.500. (097) „Пер -
фект”, 064/348-05-
68. (244194)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 53 м2, IV, ТА,
ре но ви ран, 21.000.
(097) „Пер фект”,
064/348-05-68.
(244194)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
52 м2, ре но ви ран,
ета жно гре ја ње, III,
40.000. (097) „Пер -
фект”, 064/348-05-
68. (244194)

МАР ГИ ТА, дво и по -
со бан, 58 м2, I, TA,
ре но ви ран, 34.000.
(097) „Пер фект”,
064/348-05-68
(244194)

МАР ГИ ТА, дво со -
бан, 42 м2, дво ри -
ште, 22.000. (097)
„Пер фект”,
064/348-05-68
(244194)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
ре но ви ран, 58 м2 +
те ра са + оста ва, пр -
ви спрат, 35.000.
(097) „Пер фект”,
064/348-05-68
(244194)

КО ТЕЖ  2, дво со -
бан, 60 м2, II, лифт,
ЦГ, 35.000. 
(097) 
„Пер фект”,
064/348-05-68
(244194)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро и -
по со бан, 82 м2,
46.000; дво со бан,
66 м2, 30.000 евра.
(097) „Пер фект”,
064/348-05-68
(244194)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
и по со бан, 42 м2, II,
ТА, 18.000.  (097)
„Пер фект”,
064/348-05-68
(244194)

ТЕ СЛА, че тво ро со -
бан, 71 м2, I, TA,
40.000. (069), „Стан
плус”, 063/771-75-
96. (244203)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по -
со бан стан, на Ко те -
жу 1, Пан че во.
063/865-27-89.
(244214)

ПРО ДА ЈЕМ гар со -
ње ру, Ко теж 1, у од -
лич ном ста њу, 24
м2. 063/413-573.
(243864)

СТАН, Мо ше Пи ја -
де, Ко теж 2, I спрат,
72  м2, три спа ва ће
со бе, ре но ви ран.
064/226-81-91.
(244223)

СТАН 55 м2, дво со -
бан, цен тар, VII, В.
Р. Пут ни ка 8-а.
064/002-15-44,
013/345-488. (4721)
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ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ВЛАСНИЦИ ВОЗИЛА РЕГИСТРОВАНИХ
2016. ГОДИНЕ У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ 

и остварити попусте за услуге:
• Завода за здравствену 

заштиту радника „Панчевац”
• Ауто-сервиса „Зоки”

• Недељника „Панчевац”
• Стоматолошког центра„Никодент”

(Максима Горког 2)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, 

ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 
ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ 

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

Петак, 14. јул 2017.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ 

СТАЛНА АКЦИЈА

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ 

МОБИЛНОМ АПАРАТУ
(ЗАКАЗИВАЊЕ РАДНИМ ДАНИМА ОД 7 ДО 15 САТИ)

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

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

Н
О

В
О

ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА

Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ Т3 И Т4

Цена: 400 динара сваки

ПАКЕТ 3 
• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ fT3, fT4, TSH

Цена: 450 динара сваки

ПАКЕТ 4 

• МОКРАЋНА КИСЕЛИНА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ 

БУБРЕЖНИХ И РЕУМАТСКИХ ОБОЉЕЊА

Цена: 100 динара

ПАКЕТ 5 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА PSA

Цена: 650 динара

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА fPSA

Цена: 750 динара

ПАКЕТ 6 

• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, 
HDL, LDL И ТРИГЛИЦЕРИДИ

Цена: 500 динара



СТАН, 39 м2, ЦГ,
ВП, Цви ји ће ва 4,
Стре ли ште.
064/932-65-54,
064/559-15.27, Вла -
ди мир. (244226)

ПРО ДА ЈЕМ стан у
цен тру, 55 м2, дво -
со бан. 060/026-19-
60. (244219)

МАР ГИ ТА, Кут ко,
гар со ње ра, 35 м2,
гас, III, 19.000.
(320), „Пре ми ер”,
063/800-44-30.
(244232)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, III, 35 м2, Цг,
са ства ри ма, 23.000.
(320), „Пре ми ер”,
063/800-44-30.
(244232)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
55 м2, ЦГ, II, 34.000.
(320), „Пре ми ер”,
063/800-44-30.
(244232)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
50 м2, IV, ЦГ,
25.000. (320), „Пре -
ми ер”, 063/800-44-
30. (244232)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, V,
31.000; Стрелиште,
I, 20.000; 7. јул,  јед -
но и по со бан, екс клу -
зи ван, 21.000.  „Ве -
сна 2”, 066/937-00-
13. (244225)

ТЕ СЛА, тро со бан,
ни жа спрат ност, ЦГ,
42.000; јед но со бан,
сре ђен, 21.000.
„Ве сна 2”, 066/937-
00-13. (244225)

КО ТЕЖ 2, тро со бан,
71 м2, I, 45.000.
(238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-
89-15. (4721)

КО ТЕЖ 2, че тво ро -
со бан, 83 м2, 49.000.
(238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-
89-15. (4721)

МИ СА, пот кро вље,
100 м2, сви при -
кључ ци, си ва фа за,
укњи же но. 065/333-
55-25. (244263)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ -
ЊАМ стан у цен тру
за ма њу ку ћу. Тел.
064/927-53-03.
(244255)

ПРО ДА ЈЕМ тро со -
бан стан на Те сли.
065/339-23-25.
(4721)

СТАН, Те сла, ду -
плекс, ЦГ, те ра са,
пар кинг ме сто, но -
во град ња. 069/822-
48-24. (244250)

СТАН, Те сла, дво и -
по со бан, гас, те ра -
са, оста ва, но во -
град ња, усе љив.
069/822-48-24.
(244250)

ТЕ СЛА, дво соб ни,
53 м2, гле да на за -
пад и на игра ли шта.
Тел. 062/376-047 и
060/168-45-86. (24)

ЕКС ТРА по ну да,
Стре ли ште, нов,
укњи жен, 54 м2,
дво со бан, 600
евра/ква драт, кли -
ма, ПВЦ, пар кинг,
хит но. 062/269-566.
(244279)

ЕКС ТРА, Стре ли ште,
нов 44 м2, пот кро -
вље, укњи жен,
20.000. ПВЦ, кли ма,
хит но. 062/269-566.
(244279)

СТАН, Ко теж 1, дво -
со бан, III спрат,
сре ђен, вла сник.
063/306-802,
063/347-471. (4721)

ДО ЖИ ВОТ НО, из -
др жа ва ње, по нај по -
вољ ни јим усло ви ма.
Пу на прав на си гур -
ност. „Ел пис”,
061/324-40-85.
(244271)

ХИТ НО по треб не
ку ће и ста но ви у
Пан че ву, бр за ре а -
ли за ци ја. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-
05. (244189)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве
и ку ће свих струк ту -
ра. Бр за и си гур на
ис пла та. „Пер фект”,
064/348-05-68. 

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
ком фо ран стан на
Те сли, ЦГ, те ле фон.
064/175-63-14.
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ стан  у ку -
ћи, Вој во ђан ска 97.
064/359-54-42. (24)

ДВО СО БАН, по лу -
на ме штен + јед но и -
по со бан по лу на ме -
штен, у згра ди.
Стре ли ште.
013/362-406,
064/218-83-45,
013/362-436.
(243585)

ОГЛАСИ
marketing@pancevac-online.rs18 Петак, 14. јул 2017.

СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ПАНЧЕВАЦ ПАНЧЕВАЦ



ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
по лу на ме штен стан
на Ко те жу 1, од 1.
ав гу ста. 064/294-21-
40. (243956)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, но ва
Ми са, не на ме штен.
065/372-52-50.
(243943)

ДВО И П О СО БАН,
по лу на ме штен стан,
ЦГ, те ле фон, кли ма,
Ко теж 1, IV спрат.
Тел. 063/803-14-86.
(243966)

ПО ЛУ НА МЕ ШТЕН
стан, 40 м2, Осло бо -
ђе ња 64/1, но ва
град ња, ЦГ.
064/040-85-33.
(243947)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на
Те сли, 50 м2, на ме -
штен, 120 евра.
063/370-670. (2439)

НЕ НА МЕ ШТЕН  јед -
но и по со бан стан,
Ко теж 1, код апо те -
ке „Фа бег”.
069/222-55-77,
064/370-74-93.
(243980)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на
Со да ри од 56 м2.
Тел. 063/861-42-91.
(243987)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан
стан у цен тру, 50 м2,
ЦГ. Тел. 061/657-70-
27. (243988)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, 34
м2, цен тар. 063/436-
745. (243989)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште -
ну гар со ње ру у Са -
мач ком хо те лу. Тел.
064/255-58-23.
(243991)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
дво со бан ком фо ран
стан, Мо рав ска, Со -
да ра, 063/802-26-
71. (244011)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на
Со да ри, на ду жи пе -
ри од. Тел. 063/711-
58-37. (244029)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан. 063/555-041.
(244038)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на
Те сли. 064/163-56-
08. (244060)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште -
ну гар со ње ру, но ва
Ми са, Ти моч ка 32.
013/371-635,
064/993-71-74.
(244067)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан стан, по лу на -
ме штен, дво ри шна
згра да, 80 евра.
063/248-729,
063/126-92-77.
(244073)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште -
ну со бу за уче ни ке и
сту ден те, 
Со да ра. 
064/439-40-89.
(244076)

ЈЕД НО СО БАН стан,
Стре ли ште, Ул. Ми -
ке Ала са 4, не на ме -
штен. 064/856-61-
43. (244083)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со -
бан стан, но в, има
све. Тел. 062/965-
95-07, 064/582-22-
85. (244085)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА -
ЈЕМ стан 40 м2, пра -
зан, у цен тру. 252-
13-66, 064/413-61-
65. (244086)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
на ме штен стан, I
спрат, Со да ра,
пред ност уче ни ци.
062634-112.
(244088)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан на Стре ли шту.
Тел. 063/818-07-76.
(244111)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште -
ну гар со ње ру у Са -
мач ком, са ми ци или
сам цу. Тел.
060/519-11-14.
(2441249)

ИЗ ДА ЈЕМ од 1. сеп -
тем бра 2017. гар со -
ње ру, но ва Ми са.
064/327-60-75.
(244129)

НА МЕ ШТЕН јед но -
со бан + јед но и по со -
бан, но во град ња,
дво ри ште, 80 евра,
код Хо те ла 
„Та миш”. 
064/122-48-07.
(244135)

СТАН, че тво ро со -
бан, но ви ји, у ку ћи,
гре ја ње плин, мо же
кан це ла ри је, 
Ко теж. 
061/223-93-29.
(244132)

ПО ВОЉ НО, из да јем
на ме ште ну гар со ње -
ру, ужи цен тар.
063810-92-39.
(244143)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме -
штен, дво со бан
стан, 64 м2, у стро -
гом цен тру. Тел.
061/621-32-18.
(244133)

ИЗ ДА ЈЕМ но ви ји
стан у цен тру, ЦГ.
063/866-25-31.
(244025)

МА ЊИ на ме штен
стан из да јем – ка -
блов ска, ин тер нет,
бли зу цен тра.
060/555-85-62.
(244204)

ИЗ ДА ЈЕМ ком плет -
но на ме штен јед но -
со бан стан, Ко теж 1.
Тел. 063/809-46-55.
(244198)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со -
бан на ме штен стан у
цен тру гра да. Тел.
062/823-55-67.
(244149)

ЗА ИЗ ДА ВА ЊЕ дво -
со бан ком фо ран
стан, ком плет на ме -
штен, ТА пећ.
013/352-710,
066/352-710.
(244165

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње -
ру, на ме ште ну, јед -
но и по со бан стан,
пра зан, за се бан
улаз. Цен тар.
061/131-79-04.
(2441739)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со -
бан стан на Те сли.
064/983-16-20.
(244169)

ПРА ЗАН стан, 75 м2,
те ле фон, ЦГ, две те -
ра се, спрат, 
Ко теж 2. 313-994. 
(244221)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
дво и по со бан стан
на Ко те жу 1. 
Пан че во. 
063/865-27-89.
(244214)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу сту -
ден ти ма, сред њо -
школ ци ма. 064/988-
99-10, 061/189-00-
93. (2441199

ИЗ ДА ЈЕМ ком плет
на ме штен стан, Мо -
ше Пи ја де, Ко теж 2,
три спа ва ће со бе.
0964/226-81-91.
(244233)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан
стан на Стре ли шту.
063/351-766,
060/643-60-30.
(244228)

ИЗ ДА ЈЕ се стан 35
м2, но ва град ња, Ца -
ра Ду ша на 38.
062/886-56-02, 
430-431. (244230)

ГАР СО ЊЕ РА, на ме -
ште на, Ко теж 2.
063/865-66-54,
063/189-74-50.
(4721)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на ме -
штен јед но со бан
стан у Сте ри ји ној
ули ци. 
063/803-10-55.
(4721)

ИЗ ДА ЈЕМ сам цу
на ме ште ну гар со ње -
ру, цен тар, ТА, 90
евра  + де по зит.
064/186-50-87.
(244258)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со -
бан дво ри шни стан,
има сте пе ни це. 632-
029. (244260)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу се -
зон ским рад ни ци ма,
са ви ше ле жа ја,
пре ко пу та 
Ра фи не ри је.
060/322-78-01.
(244260)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште -
ну ку ћу у Стар че ву.
063/191-73-60,
063/830-14-55.
(4721)

ИЗ ДА ЈЕ се дво ри -
шна на ме ште на гар -
со ње ра на Те сли.
060/333-01-50, по -
сле 15 са ти.
(242272)

ИЗ ДА ЈЕМ ле по
опре мљен јед но со -
бан стан на Стре ли -
шту, код шко ле.
069/334-17-03.
(244281)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ -
ЊАМ за стан ло кал
од 39 м2, у цен тру
Стре ли шта. Тел.
064/267-71-74.
(243773)

ПРО ДА ЈЕМ по слов -
ни про стор 52 м2,
Змај Јо ви на 2, ло кал
2. 060/562-62-96.
(243607)

МА ГА ЦИН 360 м2,
из да јем. 013/343-
652, 013/313-100.
((243993)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 110
м2, ма га цин 100 м2 и
кан це ла риј ски про -
стор, АЦ „Зве зда”,
Сте ва на Шу пљик ца
88. 063/278-250.
(243982)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 15
м2 у про ла зу и кан -
це ла ри ју 25 м2. Вој -
во де Пут ни ка 29.
063/278-250.
(243982)

ЦЕН ТАР. Ње го ше ва
3, ло ка ли 14, 30 и
60 м2, из да ва ње.
063/240-817.
(244021)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на
Ми си. Тел. 064/874-
08-91. (243998)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, из -
лог, ПВЦ сто ла ри ја,
код ула за у пи ја цу.
060/351-03-56.
(244007)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 123
м2, до ули це из лог,
цен тар. 063/314-
803. (244116)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
Ау то бу ске ста ни це.
063/725-71-70.
(244161)
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ИЗ ДА ЈЕМ ком плет
опре мље ну ау то пе -
ри о ни цу, ло кал 120
м2, по год но за слич -
не де лат но сти.
064/226-81-91.
(244222)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни
про стор 90 м2, Ми -
са, тро фа зна, че ти -
ри про сто ри је, три
ула за. 064/082-33-
07. (244222)

ИЗ ДА ЈЕМ ма га ци не
са га ра жом, Гор њи
град, мо же и са мац.
064/558-42-90.
(4721)

ПО ТРЕБ НА же на за
не гу бо ле сне же не у
Фран цу ској.
060/419-84-19.
(СМС)

ФИР МИ за чи шће ње
по треб не же не за
рад у Пан че ву.
064/557-76-81.
(СМС)

ПО ТРЕ БАН ко но -
бар/иц а са ис ку -
ством, за рад у ре -
сто ра ну „Ка фа на 
са раз ло гом”.
064/060-50-50.
(СМС)

ПО ТРЕБ НИ во за чи –
фи зич ки рад ни ци са
Б или Ц ка те го ри јом
за ди стри бу ци ју пи -
ћа на те ри то ри ји ју -
жног Ба на та.
062/446-285.
(242877)

ФИР МИ за обез бе -
ђе ње по треб ни по -
треб ни рад ни ци за
рад, по сао у Пан че -
ву. Кон такт
011/423-05-18,
063/105-05-60. (ф)

ПО ТРЕБ НА же на за
чу ва ње ста рих ли ца
у Не мач кој, ма ло
по зна ва ње не мач ког
је зи ка. Тел.
062/571-007. (2427)

ФИР МИ „DARMIL”
по треб ни ши ва чи за
рад на ин ду стриј -
ским ма ши на ма.
063/218-795, Дар ко. 

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ
по треб не рад ни це
за рад на ро шти љу,
ло кал у цен тру.
063/834-88-10.
(243102)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ
по треб не рад ни це
за рад на ро шти љу,
ло кал у Бра ће
Јо ва но вић. 
063/897-55-04.
(243102)

ПО ТРЕБ НИ про дав -
ци за рад на те ре ну.
062/825-27-25.
(243116)

ФАР МА ЦЕ УТ по тре -
бан при ват ној апо -
те ци у Пан че ву.
060/353-99-10.
(243962)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за рад у Мар ке ту
„Бом бон чић”, до ћи
у пе так, 14. ју ла
2017, у Ули ци Иве
Кур јач ког 59-а, од
18 до 20 са ти.
(244072)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за рад у Мар ке ту
„Бом бон чић”, до ћи
у не де љу, 16. ју ла
2017, у Ули ци Жар -
ка Фо га ра ша 36, од
18 до 20 са ти.
(244072)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за рад у Мар ке ту
„Бом бон чић”, до ћи
у су бо ту, 15. ју ла
2017. го ди не у Ули -
ци Бра це Пе тров 53,
од 18 до 20 са ти.
(244072)

ПО ТРЕ БАН во зач са
Ц и Е ка те го ри јом за
по вре ме ну и стал ну
во жњу ка ми о на, ро -
ба је рин фу зна. За
ин фор ма ци је по зва -
ти 061/155-98-18.
(244078)

ПО ТРЕБ НИ ва ри о -
ци, елек три ча ри и
бра ва ри за рад у
Не мач кој. 064/375-
42-47. (244109)

ПО ТРЕ БАН ви љу -
шка ри ста са ис ку -
ством за рад у ди -
стри бу тив ном цен -
тру Weifert,
063/494-512.
(244138)

КА ФИ ЋУ „Пер ла”
по треб на ко но ба ри -
ца са ис ку ством.
064/151-17-31.
(244139)

СА ЛО НУ НА МЕ -
ШТА ЈА по тре бан
про да вац/мон та -
жер, са ис ку ством.
При ја ве сла ти: 
namestajnovidomluks@gmail.com

060/645-91-43.
(244140)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
и по сло во ђа у про -
из вод њи у пре храм -
бе ној ин ду стри ји.
Тел. 377-230,
064/643-41-22,
064/259-96-62.
(244186)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
у пи це ри ји. Тел.
377-230, 064/643-
41-22. (244186)

ХИТ НО по треб на
му шко-жен ска фри -
зер ка за озбиљ ну са -
рад њу. 064/255-57-
31. (244187)

ЋЕ ВАБ ЏИ НИ ЦИ по -
треб на рад ни ца са
ис ку ством, ро штиљ
на ћу мур. Тел.
061/807-62-99.
(244162)

ФРИ ЗЕР СКОМ са -
ло ну на Стре ли шту
по тре бан рад ник са
ис ку ством. 
060/324-27-22.
(244189)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад на ин ду стриј -
ским ши ва ћим ма -
ши на ма. 069/238-
07-65. (244220)

ПО ТРЕБ НА кућ на
по моћ ни ца сред њих
го ди на за по моћ
ста ри јој же ни.
062/103-90-40.
(244221)

ПО СЛА СТИ ЧАР НИ -
ЦИ „Ан чи ко ла чи”
по треб на же на за
рад у про да ји.
www.anciklaci.com/
zaposlenje 
(244227)

ПО ТРЕБ НА де вој ка
за рад у Слот клу бу
Kentucky у Ње го ше -
вој.  064/474-74-47.
(244261)

ТРА ЖИ се рад ни ца
са ис ку ством за ку -
хи њу, ку ва ри ца, по -
моћ ни рад ник.
069/822-48-23.
(244250)

ПО ТРЕБ НИ фи зич ки
рад ни ци, рад на ас -
фал ту, ко ше ње тра -
ве (рад са та ру пом).
013/332-526.
(243160)

ПРО ДА ВАЦ у ки о -
ску за про да ју ко ки -
ца и сла до ле да по -
тре бан. СМС по ру ке
са лич ним по да ци ма
сла ти на кон такт
тел. 
062/772-787. (ф)

ПО ТРЕБ НА ка сир ка
у ме са ри у про да ји.
063/362-427,
стал ни рад ни 
од нос. 
(244276)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
за рад у про из вод њи
фа сад них ма те ри ја -
ла. За ин те ре со ва ни
да се ја ве на тел.
063/109-78-88, или
на адре су Бо ре Ши -
по ша 9-б, Пан че во.
ДОО „Silex”, Пан че -
во. (244273)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
на ин ду стриј ским
ма ши на ма са ис ку -
ством. 061/721-54-
11. (244280)

ШЉУ НАК пе сак, се -
ја нац, од воз шу та
ма лим и ве ли ким
ки пе ром. 
064/664-85-31,
013/342-338. 
(СМС) 

МО ЛЕР СКО-ГИП -
САР СКИ ра до ви,
мај сто ри из 
Ко ва чи це. 
060/066-08-60.
(СМС) 

КА МИ ОН СКИ пре -
воз до два ку би ка,
шљу нак, пе сак, се ја -
нац, шут. 
062/355-154.
(242432)

КОМ БИ ЈЕМ пре во -
зим ро бу, ства ри,
се лид бе и све оста -
ло, нај по вољ ни је.
065/361-13-13.
(244088)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че -
ње, гипс, по вољ но,
пен зи о не ри ма по -
пуст. 061/626-54-06.
(244196)

АЛУ-ПВЦ сто ла ри ја,
ро лет не, ко мар ни -
ци, ве не ци ја не ри,
тра ка сте за ве се,
угра ђу јем, по пра -
вљам. 
063/882-25-09.
(243732)

АЛУ, ПВЦ сто ла ри ја,
ко мар ни ци, ро лет -
не, ве не ци ја не ри,
угра ђу јем, по пра -
вљам, за ме на
гурт ни. 
064/181-25-00.
(242285)

РО ЛЕТ НЕ, ко мар ни -
ци, ПВЦ и АЛУ сто -
ла ри ја, сер вис и
уград ња, за ме на
гурт ни и ста ка ла.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(243728)

АЛУ МИ НИ ЈУМ СКА
огра да и ге лен де ри,
АЛУ и ПВЦ сто ла ри -
ја, мон та жа, де мон -
та жа и пре воз.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(243732)
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ЧА СО ВИ, осно ве
елек тро тех ни ке,
про фе сор са ис ку -
ством. 062/801-97-
58. (243719)

ШЉУ НАК, пе сак,
се ја нац од 1 до 5
м³, од воз шу та са
уто ва ром, ру ше ње.
063/771-55-44.
(242344)

ПАР КЕ ТАР, по ста -
вља ње, хо бло ва ње,
фу го ва ње, ла ки ра -
ње, пар ке та, брод -
ског по да. 060/476-
81-55. (243891)

ИЗ ДА ЈЕМ ка зан за
пе че ње ра ки је. Ду -
ле, 064/163-58-85.
(243914)

ХИ ДРО И ЗО ЛА ЦИ ЈА
Пан че во, ма шин ски
се че мо вла жне зи -
до ве. Га ран ци ја.
060/691-01-13. 

РА ДИ МО фи зич ке
по сло ве: шут, се лид -
бе, ис ко пе, ра зно.
065/600-05-30. 

ДИМ НИ ЧАР, чи -
шће ње дим ња ка, ко -
тло ва и ка ље вих пе -
ћи. 063/155-85-95.
(243972)

ЗА МЕ НА по ло мље -
ног цре па, по прав ка
кро ва, чи шће ње
олу ка, кре че ње, по -
вољ но. 065/535-24-
56. (244024)

ПРА ЊЕ те пи ха, ду -
бин ско пра ње на ме -
шта ја, ау то мо би ла.
На та ша. 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474.
(243990)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва -
ње, кре че ње, фар ба -
ње сто ла ри је, гипс,
пен зи о не ри ма по -
пуст. 013/235-78-82,
062/856-64-94.
(243993)

СПРЕ МАМ ку ће и
ста но ве, ако вам
тре ба по зо ви те.
064/278-71-20.
(244018)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по -
прав ке шпо ре та,
бој ле ра, ин ди ка то -
ра, раз вод них та -
бли, ин ста ла ци ја.
Ми ћа. 064/310-44-
88. (244025)

ВО ДО ИН СТА ЛА -
ТЕР, по прав ка ста -
рих, мон та жа но вих
це ви, мон та жа са ни -
та ри је, од гу ше ња.
062/382-394.
(244037)

МО ЛЕР СКО-ФА СА -
ДЕР СКИ ра до ви,
гипс, ла ми нат, по -
вољ но. Про ве ри те.
061/141-38-02,
013/210-44-74.
(244197)

ВО ДО ИН СТА ЛА -
ТЕР, адап та ци је ку -
па ти ла, по прав ке,
сла ви не, од гу ше ње
ка на ли за ци је од мах.
061/193-00-09.
(144159)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре -
свла чи на ме штај, са
ис ку ством тра жи
по сао. 064/120-77-
64. (244180)

ТВ и са те лит ске ан -
те не, мон та жа, ди -
ги та ли за ци ја ва шег
те ле ви зо ра.
064/866-20-70.
(244065)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва -
ње, фар ба ње сто ла -
ри је, чи сто, ква ли -
тет но, по вољ но.
063/304-476.
(244075)

КЛИ МЕ и елек тро -
ин ста ла ци је, мон та -
жа и сер вис, бр зо,
ефи ка сно, по вољ но.
065/305-73-92.
(244090)

ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи
ће мо тор ном те сте -
ром сва ко др во ко је
вам сме та. 063/369-
846. (244102)

ПРЕ ВОЗ ства ри,
ком би јем. 061/616-
27-87, или пик-апом
061/629-80-40.
(244114)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар, 061/627-33-
24. (244114)

МО ЛЕ РАЈ, фа са де,
сто ла ри ја, гипс, об -
ра де око про зо ра,
ком плет не адап та -
ци је. 0637893-39-
94. (244121)

ШЉУ НАК, пе сак,
се ја нац, од воз шу та
ма лим ки пе ром, до
два ку би ка.
065/334-23-38.
(244206)

РУЧ НИ ис ко пи ком -
плет сеп тич ке  шах -
те, се че ње, ва ђе ње
др ве ћа. 
064/422-52-00.
(244216)

ШЉУ НАК, пе сак,
се ја нац од 1 до 5
м³, од воз шу та са
уто ва ром, ру ше ње.
063/771-55-44.
(244209)

МЕ ДИ ЦИН СКИ тех -
ни чар са ис ку ством
вр ши све вр сте ме -
ди цин ско-тех нич ких
услу га. 060/444-71-
21. (244224)

ВО ДО ИН СТА ЛА -
ТЕР: адап та ци је ку -
па ти ла, сер вис, од -
гу ше ња ка на ли за ци -
је, од мах, по вољ но.
377-930, 063/115-
71-67. (244217)

РА ДИ МО све фи -
зич ке по сло ве: ру -
ше ња ку ћа, шу па,
раз би ја ње бе то на,
бе то ни ра ње, од но -
ше ње ства ри, итд.
064/122-69-78.
(244253)

РУ ШЕ ЊА ку ћа, бе -
то на, ко ше ње тра ве,
оба ра ње ста ба ла,
чи шће ња по дру ма.
060/035-47-40.
(244253)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва -
ње, гипс, сто ла ри ја,
по вољ но. 061/288-
20-19. (244214)

БЕ ТО НИ РА ЊЕ, чи -
шће ње шу та, из но -
ше ње ства ри, ста ре
та ва не и по дру ме.
061/131-86-26.
(244240)

ТРА ЖИМ по сао чу -
ва ра ва ше имо ви не
или бра ње во ћа и
по вр ћа. 062/170-20-
55. (244275)

ПАР КЕТ по ста вљам
и хо блу јем, мај стор
с ду го го ди шњим ис -
ку ством из Де бе ља -
че, с ма те ри ја лом
или без ње га. Но ле
(имам и пар кет),
013/665-220,
063/847-74-38.
(243004)

КО МАР НИ ЦИ, ро -
лет не, ве не ци ја не ри,
тра ка сте за ве се, но -
во и по прав ка.
064/189-40-91, 354-
777. (240870)

СЕ ЛИД БА – пре воз
1000 дин. Мо гућ -
ност рад ни ка, по -
пуст на ван град ске.
063/174-77-69
(242381)

КА МИ ОН СКИ пре -
воз до 2 м³, шљу нак,
пе сак, се ја нац, шут.
064/648-24-50. 

ПО ПРАВ КА бе ле
тех ни ке, мон та жа и
сер вис кли ма уре ђа -
ја. Овла шће ни сер -
вис „Фри го Пе ђа”.
013/301-300,
063/771-24-16.
(242999)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз
дру ге ро бе, Пан че -
во-да ље, це на до го -
вор. 013/366-843,
063/193-22-29.
(243029)

ШЉУ НАК, пе сак,
се ја нац, ри зла, од -
воз шу та ма лим и
ве ли ким ки пе ром.
064/648-24-50. 

ШЉУ НАК, пе сак,
се ја нац, ру ше ње
обје ка та, уто вар шу -
та, раз би ја ње бе то -
на. 063/218-894. 

ИС КОП ба ге ри ма:
те ме ља, по дру ма,
сеп тич ких ја ма, ка -
на ла, на си па ње те -
ре на. 063/218-894.

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ
ка ми о на са кор пом
за рад на ви си ни,
се че ње др ве ћа, ва -
ђе ње па ње ва.
063/218-894.

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ
те ле хен де ра ви си на
ди за ња до 17 м, но -
си во сти 4 то не.
064/668-97-86. 

ИС ТО ВА РИ/УТО ВА -
РИ ви љу шка ри ма на
свим те ре ни ма, до
10 то на. 063/218-
894.(4713)

РУ ШЕ ЊЕ обје ка та,
се че ње и раз би ја ње
бе то на, уто вар шу -
та, пре воз ма те ри ја -
ла. 064/668-97-86. 

КР ЧЕ ЊЕ и ко ше ње,
се че ње ви со ких др -
ве ћа, чи шће ње пла -
це ва, ва ђе ње па ње -
ва. 064/668-97-86. 

KIZZA – ис то -
вар/уто вар ро бе ви -
љу шка ри ма, пре воз
шљун ка, пе ска, се -
јан ца, ри зле, ру ше -
ње обје ка та, ис коп
ба ге ри ма, раз би ја -
ње и се че ње бе то на,
на си па ње и на би ја -
ње те ре на. 
064/648-24-47. 

ПЕР ФЕКТ: де мит
фа са де, зи да ње,
мал те ри са ње, кре -
че ње, гле то ва ње, ке -
ра ми ка, кро во ви.
063/122-14-39.
(243856)

ВО ДО ИН СТА ЛА -
ТЕР, од гу ше ње ку -
па ти ла, за ме не вен -
ти ла, ба те ри ја, са -
ни та ри је, по прав ке.
013/331-657,
064/495-77-59.
(243656)

ПО ВОЉ НО. Пре воз
ро бе, се лид бе ком -
би јем, це на по до го -
во ру. 064/147-14-
77, 013/311-514.
(238245)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз
ро бе ка ми о ном,
еки па рад ни ка, по -
вољ но. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117.
(241986)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи -
да ње, ре но ви ра ње:
кро во ви, кре че ње,
бе то ни ра ње, по вољ -
но ра ди мо. 063/865-
80-49. (243574)

БАЛ ТО КАД ка да,
об но ва гла зу ре, пла -
сти фи ци ра ње, 28
го ди на с ва ма, га -
ран ци ја. www.balto-
kad.co.rs. 065/347-
55-02, 011/288-30-
18. (241345)

РО ЛЕТ НЕ, ве не ци -
јан де ри, ко мар ни ци,
тра ка сте за ве се, из -
ра да, мон та жа, по -
прав ка. 063/775-96-
08, 013/353-923.
(243280)

ВО ДО ИН СТА ЛА -
ТЕР: уград ња, одр -
жа ва ње  во де, ка на -
ли за ци је, ка би на,
сла ви на, бој ле ра,
ко тли ћа. 063/836-
84-76. (241768)

ДУ БИН СКО пра ње
на ме шта ја „N TIM
013”. 062/873-87-
20. (243961)

ВО ДО ИН СТА ЛА -
ТЕР. Од гу ше ње ку -
па ти ла, ка на ли за ци -
је, во до вод не адап -
та ци је, за ме на вир -
бли, вен ти ла, ба те -
ри је, са ни та ри је,
при кључ ка во де и
ка на ли за ци је. Од 0-
24 са та, пен зи о не -
ри ма екс тра по пуст.
До ла зим од мах.
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(243968)

КРО ВО ВИ, по прав -
ке, за ме на цре па,
ле тви, ста рог цре па
и по став ке но вог
кро ва, цре па, ро го -
ви, па то ше ње, изо -
ла ци је, нај јеф ти ни ји
у гра ду, пен зи о не -
ри ма екс тра по пуст.
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(243968)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ске
ске ле, ме тал не под -
у пи ра чи, ме ша ли це
за бе тон. 064/351-
11-73. (243982)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ТВ ан те на, ју град ња
ау то-ра ди ја, ау то-
елек три чар, сер вис
ЦО 2 апа ра та.
063/800-01-96. (24)

СЕ ЛИД БЕ, ка ми он -
ски, ком би пре воз,
еки па рад ни ка, од -
во зи мо не по треб не
ства ри. 063/731-77-
67, 064/280-30-16,
013/236-77-34, Вла -
ди мир. (244040)
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ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње ку па ти ла
и ка на ли за ци је, во -
до вод не адап та ци је,
за ме на вир бли, ба -
те ри ја, вен ти ла и са -
ни та ри ја, све за во -
ду, 0-24, пен зи о не -
ри ма екс тра по пуст,
до ла зим од мах.
013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(244039)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић”  Бо рис, све ре -
ла ци је по Ср би ји с
ком би ји ма, ка ми о -
ни ма, еки па рад ни -
ка, ку ти је, фо ли ја за
за шти ту на ме шта ја,
0-24, сва ког да на и
не де љом. Бес пла тан
до ла зак и про це на
по сла. Пла ћа ње мо -
гу ће че ко ви ма и
пре ко ра чу на. Бо -
рис. 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bom-
boncic.com (244072)

СЕ ЛИД БЕ „Бом бон -
чић” – Бо рис, ком -
би јем и ка ми о ном,
Вој во ди на, Ср би ја,
са или без рад ни ка.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(244072)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић” – Бо рис – ком -
би ји ма, ка ми о ни ма,
про фе си о нал но,
еки па рад ни ка, све
ре ла ци је по Ср би ји,
от куп на ме шта ја.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.

СЕ ЛИД БЕ и пре воз
ро бе „Бом бон чић” –
Бо рис – ком би ји ма,
ка ми о ни ма, еки па
рад ни ка, мон та жа,
де мон та жа, па ко ва -
ње ства ри, ку ти је за
па ко ва ње, фо ли ја за
за шти ту на ме шта ја.
Се ли те се без стре -
са!!! Бо рис,
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bom-
boncic.com
(244072)

СЕ ЛИД БЕ ком би јем
и ка ми о ном, Вој во -
ди на, Ср би ја, са или
без рад ни ка. Нај по -
вољ ни је. Иван.
063/107-78-
66.(244072)

СЕ ЛИД БЕ ро бе и
ства ри ком би јем и
ка ми о ном, про фе -
си о нал но, еки па
рад ни ка, све ре ла -
ци је по Ср би ји, от -
куп на ме шта ја.
Иван. 063/107-78-
66.(244072)

ЛА ЛЕ – пре во зим
ки пе ром по вољ но:
пе сак, шљу нак, се ја -
нац,  од во зим шут.
064/354-69-94,
063/754-02-72.
(243831)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦА
„Би бац”, ан ти бак те -
риј ско и дез ин фек -
ци о но пра ње те пи -
ха. Пре воз бес пла -
тан. 066/001-050,
063/329-464.
(244150)

РО ЈАЛ МГ: ПВЦ сто -
ла ри ја, ро лет не, ко -
мар ни ци, ве не ци ја -
не ри, све за ве се,
тен де, хар мо-вра та,
ро ло-за шти та.
063/816-20-98,
013/351-498.
(244141)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз
ро бе ка ми о ном и
ком би јем већ од
1.500 ди на ра. 0-24
са та. Ми смо ту због
вас. 013/367-386,
064/334-85-64,
063/811-98-32, По -
по вић. (244156)

КЛИ МЕ свих ти по ва
и про из во ђа ча, се р -
ви си ра мо, по пра -
вља мо и угра ђу јем,
с га ран ци јом, овла -
шће ни сер вис „Фри -
го тех ник”, 361-361,
064/122-68-05.
(244280)

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћом го ди шњу
пен зи о нер ску кар ту
на име Де јан Сто -
кић, из да ту од АТП-
а. (244000)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на
Ко те жу 1. 069/402-
83-42. (244071)

НЕ МАЦ, 75/178,
тра жи, до бру ду шу у
ле пом те лу, до
40/175, и за Бер лин
зи ми. СМС:
064/360-33-75.
(244082)

СО КО БА ЊА, апарт -
ма ни и со бе, бли зу
цен тра. Ка блов ска,
дво ри ште, но во.
061/636-08-57,
063/768-32-68, Зо -
ри ца. 
www.soko-banja.org 

КРА ШИ ЋИ, апарт -
ма ни 7 – 9 евра,120
м од мо ра. +38163-
243-859, +38232-
679-098. (243072)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман
на Зла ти бо ру, ба зен,
СПА. 063/719-98-30.
(242813)

СО БЕ на мо ру, 6
евра, Бар, До бре во -
де. 003823/036-45-
24. (242720)

БО КА, Ри сан, со бе са
упо тре бом ку хи ње.
По вољ но.
003823/237-16-57,
064/078-52-62,
003826/912-30-99. (и) 

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ма -
не на мо ру, До бро та
– Ко тор. Кли ма, ТВ,
инер нет, те ра са, ку -
хи ња, ку па ти ло.
069/301-56-54,
+382/69-889-861.
(243929)

ПО ВОЉ НО, апарт -
ман и со бе, Ба ња
Вруј ци. 065/608-03-
66. (243621)

ЛЕ ТО ВА ЊЕ у Шу -
шњу код Ба ра, по -
вољ но. Тел. +382-
67-834-996.
(243777)

ВР ЊАЧ КА БА ЊА,
из да јем ма њи дво -
со бан апарт ман са
те ра сом, нов и ле по
опре мљен  у апарт -
ман ском на се љу,
200 ме та ра пре из -
во ра Сне жник.
066/624-04-00.
(244042)

БА ЊА ВРУЈ ЦИ, од -
ли чан сме штај за
2,3, или 4 осо бе.
Сло ба. 064/438-12-
35. (244051)

ПО ВОЉ НО 
из да јем апарт ма не 
у Со ко ба њи, кли ма 
и ин тер нет, 
по гле да ти на сај ту
www.apartmanihar
monija-sokobanja.
info Апарт ма ни
„Хар мо ни ја” 
Стој ко вић, 
065/616-81-97,
018/837-77-17.
(244089)

ВР ЊАЧ КА БА ЊА,
из да јем апарт ман.
311-861, 0963/812-
06-89. (244106)

ИЗ ДА ЈЕ се по вољ но,
сту дио и со бе у цен -
тру Со ко ба ње. Тел.
062/804-84-43.  

ИЗ ДА ЈЕМ/ПРО ДА -
ЈЕМ пре ле пу ку ћу у
Вр њач кој ба њи.
064/970-37-20,
013/365-346. 
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УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

RE PU BLI KA SR BI JA-AP  VOJ VO DI NA
OPŠTI NA KO VA ČI CA
OPŠTIN SKA UPRA VA

OBA VEŠ TE NJE

Oba veš ta va se jav nost da za pro je kat di stri bu tiv nog
ga so vo da od Pe ce vi pri ti ska do 4 bar za snab de va -
nje na se lje nih me sta Uzdin i Put ni ko vo sa ko ri snič -

kim ga so vod nim pri ključ ci ma na lo ka ci ji, uli ce na se -
lje nih me sta Uz di ni i Put ni ko vo, na ka ta star skim par -
ce la ma sa sle de ćim bro je vi ma : 2376, 2346, 2375,
2393, 2392, 2402, 2371, 2364, 2365, 2374, 2373, 2372,
2351, 2382, 2383, 4815, 8030, 2401, 2378, 2377, 2395,
2381, 2380, 2379, 2339/2, 7971, 7916, 2352, 2353/1,
2384, 8011, 8013, 8007, 8015, 8014, 8012, 2361, 2390,
2389, 2367, 2368, 2355, 2388, 2387, 2347, 2348, 2349
i 2350 sve u K.O. Uzdin na te ri to ri ji Opšti ne Ko va či ca,
no si o ca pro jek ta JP „SR BI JA GAS” (MB: 20084600;
PIB: 104056656) iz No vog Sa da, Na rod nog fron ta br.
12., ni je po treb na pro ce na uti ca ja na ži vot nu sre di nu.

Za in te re so va na jav nost mo že iz ja vi ti žal bu pro tiv ovog
re še nja u ro ku od 15 da na od da na ob ja vlji va nja ovog
oba veš te nja  u sred stvi ma jav nog in for mi sa nja, pre ko
nad le žnog or ga na Opšti ne Ko va či ca, Opštin ske upra ve
- Ode lje nja za ur ba ni zam, stam be no-ko mu nal nu de lat -
nost, zaš ti tu ži vot ne sre di ne, sa o bra ćaj i ener ge ti ku,
imo vin sko prav ne i in spek cij ske po slo ve.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за 

урбанизам и заштиту животне средине

      На основу члана 39. Покрајинске скупштинске од-
луке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ”, бр.37/14,
54/14, 37/16 и 29/17) и члана 11., а у вези са чланом
23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли за-
гађивања животне средине („Службени гласник РС”
бр. 135/04 и 25/2015), Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне средине, даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ
о израђеном нацрту интегрисане дозволе

      Обавештава се заинтересована јавност да је По-
крајински секретаријат за урбанизам  и заштиту жи-
вотне средине урадио нацрт интегрисане дозволе за
оператера НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ а. д.

(НИС а.д.) Нови Сад – Рафинерија нафте Панчево

из Новог Сада, број захтева: 130-501-2409/2013-05 од
23.12.2013. год., за рад постројења РАФИНЕРИЈА
НАФТЕ ПАНЧЕВО и обављање активности производ-
ње, прераде, дистрибуције и промета нафте и нафтних
деривата на локацији у Панчеву, Спољностарчевачка
199,  катастарске парцеле: 3319, 3523/2, 3576, 3527,
3531, 3541, 3552, 3563, 3582, 3533, 3535, 3537, 3539,
3544, 3546, 3548, 3550, 3554, 3556, 3558, 3560, 3567,
3569, 3571, 3573, 3575, 3522, 3524, 3525, 3526, 3529,
3530, 3532, 3534, 3536, 3538, 3540, 3542, 3545, 3547,
3549, 3551, 3553, 3555, 3557, 3559, 3561, 3562/1, 3564,
3566, 3568, 3570, 3572, 3574, 3576, 3577, 3578, 3579,
3580, 3581, 3523/4, 3523/5, 3523/7, 3523/8, 3523/1,
3523/3, 3523/6 и 3523/8 К.О. Војловица.
      
      Увид у нацрт може се извршити у просторијама
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту
животне средине, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пу-
пина 16, (соба 39, приземље), сваког радног дана од 11
до 14 сати, или на сајту Секретаријата
www.ekourb.vojvodina.gov.rs у року од 15 дана од да-

на објављивања овог обавештења.
      
      Заинтересована јавност може доставити мишљење
на НАЦРТ интегрисане дозволе овом органу у року од
15 дана од дана објављивања овог обавештења у скла-
ду са чланом 11. став 5. Закона о интегрисаном спре-
чавању и контроли загађивања животне средине
(„Службени гласник РС” 135/04 и 25/15).

Preduzeće „HIPRA” d. o.o. 

oglašava potrebu za popunu rad-

nog mesta – operater CNC obradnog

centra – glodalica, sa iskustvom.

CV (radnu biografiju) poslati na: 
office@hipra.rs 



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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АН ТАЛ 

БОЛ ДИ ЖАР

1940–2017.

По след њи по здрав 

дра гом Ан та лу 

од су пру ге, си на 

и ВЛА ДИ МИ РА

(25/240006)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ДА НИ ЦА               др ЕВ СТА ТИ ЈЕ

БА ДА ЛОВ СКА             БА ДА ЛОВ СКИ
1937–2017.                                           1937–2007.

про фе сор ка би о ло ги је                             спе ци ја ли ста 

у пен зи ји                                      не у роп си хи ја три је

С љу ба вљу и поно сом ми сли мо на ма му, та ту и ба ку и де ду.

Ћер ка РО СА НА, ДА НИ ЦА и МИ ЛОШ ТО ПА ЛО ВИЋ
(29/244018)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ВЛА ДИ МИР ТО ПА ЛО ВИЋ
1963–2010.

Тво ји: РО СА НА, ДА НИ ЦА и МИ ЛОШ

(30/244018)

По след њи по здрав дра -

гој

проф. ДА НИ ЦИ 

БА ДА ЛОВ СКИ

СМЕ РЕН ДИ ЦА 

и СИЛ ВИ ЈА БРА ЂАН

(57/24441)

Оба ве шта ва мо род би ну

и при ја те ље да је 5. ју ла

2017, у 80. го ди ни пре -

ми ну ла на ша дра га

проф. ДА НИ ЦА 

БА ДА ЛОВ СКИ

Са хра на је оба вље на  6.

ју ла 2017, у 15 са ти, на

Но вом гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: ћер ка

ЕР НА с по ро ди цом,

унук АЛИМ ПИ ЈЕ, сна ја

АЛЕК САН ДРА 

и пра у нук ИЛИ ЈА

(58/244117)

ИЗ ЈА ВА 

ЗА ХВАЛ НО СТИ
По во дом смр ти на ше

дра ге мај ке и ба ке ДА -

НИ ЦЕ БА ДА ЛОВ СКИ

же ли мо да из ра зио ис -

кре ну за хвал ност ме ди -

цин ском осо бљу Хи рур -

шог и Не у ро ло шког

оде ље ња пан че вач ке

бол ни це, СХМП и кућ -

ног ле че ња ЗЦ „Ју жни

Ба нат”. По себ но из ра -

жа ва мо за хвал ност ди -

рек то ру Бол ни це за ин -

тер ну ме ди ци ну  др

Сло бо да ну Про да но ви -

ћу, на чел ни ци Не у ро -

ло шког оде ље ња др

Сла ви ци Ђо кић, др Го -

ра ну До дев ском и др

Ду ша ну Сто ји ћу, као и

ком плет ном ме ди цин -

ском осо бљу пан че вач -

ке бол ни це.

По ро ди це КО ЛАР СКИ

и ТР ПЕ НОВ СКИ

(59/244117)

7. ју ла 2017. пре ми ну ла је на ша дра га мај ка

ЉУ БИН КА МИ ЛА НО ВИЋ

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва ће мо успо -

ме ну на те бе.

Тво је ћер ке: ТОМ КА и СЛО БО ДИ НА,

зе то ви ОБРЕН и МИ ЛА ДИН, уну ци 

ЂОР ЂЕ и АЛЕК СА 

и уну ке ИВА НА и ЈЕ ЛЕ НА

(96/244277)

По след њи по здрав во ље ном

НО ВИ МИ ХАЈ ЛО ВУ
1934–2017.

Од су пру ге МИ РО СЛА ВЕ, ћер ке ВИ О ЛЕ ТЕ, уну ка НЕ МА ЊЕ 

и зе та АЛЕК САН ДРА

(11/243978)

По след њи по здрав

НО ВИ 

МИ ХАЈ ЛО ВУ

Ком ши је 

у Вој во ђан ском 

бу ле ва ру 10

(47/244077)

Оти шао је наш ком ши ја

НО ВА 

МИ ХАЈ ЛОВ

Ле по се здра ви ли на

ула зу згра де. Ша ле смо

пра ви ли. Та ко ве ли ки

љу ди ра де.

КА ТА РИ НА, ЈЕ ЛЕ НА 

и ЖАР КО

(76/244184)

По след њи по здрав

НО ВИ 

МИ ХАЈ ЛО ВУ
По ро ди ца ВЕР ЧЕ ВИЋ

(92/244262)

10. ју ла 2017. на пу сти ла

нас је

СЛО БО ДАН КА

МИ ЛИ ЋЕВ

1944–2017.

Успо ме ну на њу чу ва ће

се стрић ЗО РАН 

СТО ЈА НОВ

с по ро ди цом

(84/244213)

Дра ги та та

АЛЕК САН ДАР

ЂЕР ФИ

Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма.

ФИ ЛИП и НА ЂА

(85/244215)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

По след њи по здрав си ну

ДЕ ЈА НУ
За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Отац СТЕ ВАН и ма ће ха СЛА ВИ ЦА

(74/244179)

16. ју ла на вр ша ва се де сет го ди на от ка ко ни је с на ма

наш дра ги

МИ ЛАН БО ДЛО ВИЋ МИ ША
Чу ва мо успо ме не на те бе.

Су пру га РУ ЖИ ЦА с де цом

(65/244145)

ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо ко ри -

сни ке на ших услу га

да на це не огла са и

чи ту ља одо бра ва мо

по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.

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

Про шло је је да на ест го ди на от кад ни је с на ма

наш дра ги

МИ ЛАН ВУ ЈО ВИЋ

Твој брат СЛО БО ДАН с по ро ди цом
(98/ф)
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Ду шо на ша

АЛЕК САН ДАР ПА ВЛО ВИЋ

Већ шест го ди на ту гу је мо.

Бу ди по но сан на тво је пи ли ће.

У ср цу и ми сли ма тво ји: СУ КИ, СТА ША и ПЕ ЂА

и не срећ на се ка ЦЕ ЦА
(68/244150)

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

БРА НИ СЛАВ ЧО БА НОВ
1981–2017.

По след њи по здрав во ље ном си ну.

Ис пу ње ни веч ном ту гом ма ма и та та
(15/243992)

По след њи по здрав

ЧО БИ

од: ДРА ЖЕ, ШТР БА НА, ЖИ КИ ЈА, МИ ШЕ, ЈО СИ ПА и ЈО ВЕ

(60/244118)

Дра ги наш, до бри зе те

БРАН КО

Крат ко си био с на ма, али до вољ но ду го

да те за у век за во ли мо...

Мно го ћеш нам не до ста ја ти.

Таст ЈО ВА и та шта СЛА ВИ ЦА 

(17/243992)

БРА НИ СЛАВ 

ЧО БА НОВ
1981–2017.

По здрав од ДУ ШКЕ и ДУ ЛЕ ТА

(71/244170)

Ве тар ду ва где хо ће, и шум ње гов чу јеш,

али ти не знаш ода кле он до ла зи, ни ку да

иде. Та ко је сва ки ко ји је ро ђен од ду ха.

(Јн. 3:8)

Дра ги наш

БРАН КО
Све је тре ба ло да бу де дру га чи је. Пре ра но

си нас на пу стио.

Во ли мо те!

Не из мер но ту жни ЈО ВА НА и ЈА НАХ

(18/243992)

Ту жни смо, пре ра но си

нас на пу стио

БРА НИ СЛАВ

ЧО БА НОВ

Уја ци: ГА ГА и МИ ША 

с по ро ди ца ма

(44/244064)

БРАН КО

Би ћеш нам у се ћа њу,

на шао си мир.

ВЕ РА ЈА КО ВЉЕ ВИЋ 

и по ро ди ца ПАН ТИЋ

(73/244174)

Дра ги

БРАН КО

Суд би на је хте ла да пре -

ра но на пу стиш сво је во -

ље не, али твој ве дри

лик, ле по та и до бро та

ће веч но оста ти у на -

шим се ћа њи ма и успо -

ме на ма.

По след њи по здрав од

по ро ди ца МИ ЛИЋ 

и МИ ХАЈ ЛОВ

(49/244081)

Ми ли мој

БРАН КО

Љу ба ви мо ја,

хва ла ти на све му.

Увек ћу те во ле ти.

Тво ја НЕ ВЕ НА

(16/243992)

По след њи по здрав на шем дра гом

УЈИ

Се стра БРА НА, зет ЗО РАН, ГО ГА и БО ЛЕ 
(56/244123)

По след њи по здрав

БРАН КУ

од по ро ди це ФИ ЛИ ПОВ

(62/244118)

По след њи по здрав

ЧО БИ

од: АЊЕ, КА ЋЕ и ЈО ВЕ

(61/244118)

Бра те, дру же, ве ли ки

чо ве че...

БА КИ
Зна мо да си на не кој не -

бе ској во ди и да ра диш

оно што си нај ви ше во -

лео. Ни ка да те не ће мо

за бо ра ви ти!

ТО МА, МА КИ СА ЊА,

МИЋ КО, 

СЗТР „ПЛО ВАК ПЛУС”

(35/244043)

Пре ми ну ла 

СО ФИ ЈА 

ГУ ЦУЉ

1931–2017.

По след њи по здрав: 

ПЕ ТАР и МА РИ ЈА 

ПУ ТИЋ с по ро ди цом

(80/244199)

8. ју ла 2017, у 74. го ди -

ни на пу стио нас је

ШАН ДОР 

ШОР БАН

С љу ба вљу 

и по што ва њем ње го ва

по ро ди ца: су пру га

ЦВЕ ТА, ћер ка ЛИ ДИ ЈА,

син ГЕ ЗА, зет ЗО РАН,

сна ја АНА 

и уну ке ТА МА РА 

и МИА

(77/244185)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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Дра га на ша

ЛИ ДИ ЈА СА БО ВЉЕВ
рођ. Сто ја нов ски

Већ три на ест го ди на не ма тво јих очи ју, не чу је -

мо ти глас...

Ми сли мо на те бе и с по но сом те чу ва мо од за бо -

ра ва.

Тво ји: ма ма ЗЛА ТА, та та КИ РА, су пруг ДУ ШАН,

ћер ка ДУ ША НА и све кр ва НА ДА
(31/244022)

Дра га

ЛИ ДИ ЈА 

СА БО ВЉЕВ

Вре ме про ла зи, али се -

ћа ње на те бе не бле ди.

НЕ НАД, ЛУ ЛА

и МИ ЛАН

(32/244023)

IN MEMORIAM
16. ју ла 2017. на вр ши ће се де вет го ди на от ка да ни је с
на ма наш су пруг и отац

ЈО ВАН ПА КА ШКИ
1927–2008.

Не до ста јеш нам.
МА ТИЛ ДА и СВЕ ТЛА НА

(40/244049)

ТУ ЖНА ГО ДИ НА

21. VII 2016 – 21. VII 2017.

ЖИ ВО РАД АН ЂЕЛ КО ВИЋ ЖИ КА
За спао си и ни ка ко да нам се про бу диш, во ље но

на ше, али за то смо ми ту да те се се  ћа мо, отрг не -

мо од за бо ра ва.

Тво ји за у век не у те шни: ма ма СТО ЈАН КА, се стра

НА ДА, зет СЛАВ КО с де цом ВЛА ДИ МИ РОМ 

и ДРА ГА НОМ

(46/244070)

У су бо ту, 15. ју ла, у 10 са ти, да је мо по ла го ди не

дра гом та ти и сед мо го ди шњи цу дра гој ма ми

КА ЛУ ЖА

ЈО СИП                  ЗДЕН КА
19. I 2017. 2010–2017.

Сва ко се ћа ње на вас про бу ди то пли ну и ту гу у
на шим ср ци ма и бес крај ну љу бав пре ма ва ма ко -
ја ни кад не ће не ста ти.

Ћер ке: СЛА ВИ ЦА, КА ТИ ЦА и ОЛ ГИ ЦА 
с по ро ди ца ма

(51/244094)

СЕ ЋА ЊЕ

КА ЛУ ЖА

ЈО СИП ЗДЕН КА
У на шим ср ци ма сте.

Уну ци ВЕ СНА, АНИ ТА, СР ЂАН и НИ КО ЛА и пра у ну ци 
ВО ЈИН, СА РА, СТЕ ФАН, АН ЂЕ ЛА, СИ МЕ ОН и НИ КО ЛИ НА

(52/244094)

У су бо ту, 15. ју ла 2017, у 12 са ти, на пра во слав ном гро -

бљу у Стар че ву да ва ће мо го ди шњи по мен на шем

ВА СИ ЂУ КИ ЋУ
2016–2017.

По ро ди ца ЂУ КИЋ

(66/144146)

Шест ме се ци ту ге без на ше ма ме

ШАР ЛО ТЕ ТОТ
17. I – 17. VII 2017.

Мно го нам не до ста јеш.
Ћер ка ИРЕ НА, син ЈА НОШ с де цом и се стра 

ЕР ЖЕ БЕТ с по ро ди цом
(39/

10. ју ла  2017. пре ми ну ла је на ша дра га

РАД МИ ЛА ИГ ЊА ТОВ
1942–2017.

Ни кад ви ше, ни кад ви ше...

Ти нас не ћеш бла го зва ти,

ни кад ви ше тво је ру ке

за гр љај нам не ће да ти...

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Ћер ка СВЕ ТЛА НА, си но ви МИ ЛО ВАН и ЂОР ЂЕ, зет ДИ ТА, 

сна је ЈЕ ЛЕ НА и СВЕ ТЛА НА, уну ке ТА ТИ ЈА НА, 

СА ЊА и ИВА НА и уну ци МИ ХАЈ ЛО и ИЛИ ЈА
(82/ф)

По след њи по здрав дра -

гој

тет ка РА ДИ

од рад ни ка Сто ва ри шта

„Ја вор др во”

(83/ф)

29. ју на 2017. пре ми нуо је мој отац

БРАН КО СТЕ ВА НО ВИЋ

Са хра њен је у Со ко ба њи.

Ње го ва НА ТА ША
(36/244043)

До бром чо ве ку и при ја -

те љу 

прим. др 

БРАН КУ 

СТЕ ВА НО ВИ ЋУ

По след ње збо гом.

По ро ди ца ПРИН ЦИП

(37/2440439

По след њи по здрав 

прим. др БРАН КУ СТЕ ВА НО ВИ ЋУ
С по што ва њем ње го ви са рад ни ци: др ОЛ ГА, др ЕСТИ,

др РА ДА, др ЈЕ ЛЕ НА, др СА ЊА, ме ди цин ске се стре
МИ РА, ГО ЦА, ЈЕ ЛИ ЦА, ЉИ ЉА, РА ДА и оста ли

(38/244046)

По след њи по здрав

СТЕ ВА НУ ЖИ ВА НО ВУ
1932–2017.

Ожа ло шће ни: по ро ди ца и при ја те љи
(75/

По след њи по здрав дра -

гом ком ши ји

РАТ КУ 

ПА НИ ЋУ

од ста на ра у Сав ској 8

(81/244200)

По след њи по здрав 

чи ка СТЕ ВИ
од РО ЗА ЛИ ЈЕ 

и ПРЕ ДРА ГА

(79/244192)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

У су бо ту, 15. ју ла, у 11 са ти, да ва ће мо ше сто ме -

сеч ни по мен на шој во ље ној

ДРА ГО СЛА ВИ МИ ХАЈ ЛО ВИЋ

Чу ва мо Те у ср цу и се ћа њу.

С љу ба вљу тво ја за хвал на де ца
(97/2714)

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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БРАН КО 

АЏА ИП АЏО
2010–2017.

Про шло је се дам ту -

жних го ди на, бол за то -

бом не ће ни ка да.

Тво ји: та та РА ДО ВАН,

ма ма РУ ЖИ ЦА, брат

ЗО РАН с по ро ди цом 

и де да БРАН КО

(19/243945)

15. ју ла 2017. го ди не, у 11 са ти, на Ста ром гро -

бљу, да ва ће мо го ди шњи по мен

ЈО ВАН КИ МА РИН КО ВИЋ
Има ти мај ку да те до че ка на кућ ном пра гу из да -

љи не, јер мно го је љеп ше не го има ти ку ће и има -

ња!!! За луд све ако те не ма ко до че ка ти, ру ке

пру жи ти и за гр ли ти!!!

Тво ја ћер ка ДА НА, зет СЕР ЂО, унук 

и уну ке са фа ми ли јом
(21/246002)

17. ју ла на вр ша ва се се дам го ди на от ка ко ни је са

м ном мој во ље ни

МИ О ДРАГ МА РИН КО ВИЋ МИ ЋА

Знао си ко ли ко сам те во ле ла, али ни ка да  не ћеш

са зна ти ко ли ко ми не до ста јеш. Ја те во лим и да -

ље, са мо док мо је ср це ку ца.

Тво ја су пру га ВЕ РА
(22/24003)

МИ О ДРАГ 

МА РИН КО ВИЋ

МИ ЋА
Увек си у на шим ми сли -

ма и ср ци ма.

Ни кад не ћеш би ти за бо -

ра вљен.

Ње гов шу рак СТЕ ВА

и ЗО РИ ЦА

(23/243003)

У су бо ту, 15. ју ла, у 11 са ти, на Ста ром гро бљу,

да ва ће мо го ди шњи по мен на шој нај дра жој

ЈО ВАН КИ МА РИН КО ВИЋ
1931–2016.

Увек ћеш оста ти у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји
(24/240004)

Во ље ној мај ци и ба ки, 15. ју ла, у 11 са ти, на Но вом гро бљу, да је мо

ше сто мес че ни по мен

ДУ ШАН КА АВРА МО ВИЋ
27. XII 1933 – 17. I 2017.

Вре ме про ла зи, али ту га за то бом не пре ста је.

Тво ји: ћер ка МА РИ НА и син МИ ЛАН с по ро ди ца ма

(53/244095)

15. ју ла на вр ша ва се го -

ди на от ка ко ни си с на ма

МА РИ ЈА 

ЗО РИЋ

У се ћа њу оста је тво ја

до бро та, не жност и ве -

ли ка љу бав ко ју си нам

да ри ва ла.

Тво је се стре ЉИ ЉА НА,

ДУ ШАН КА 

и СТО ЈАН КА 

с по ро ди цом

(67/144148)

20. ју ла 2017, у 10 са ти, по се ти ће мо веч ну ку ћу

на шег

ПЕ ТРА ПАЈ КА 

Го ди на је прошла, али све успо ме не на те бе, на

Твој лик, ре чи, му дрост и де ла оста ће у на шим

ми сли ма, мо ли тва ма и се ћа њи ма.

За у век тво ји нај ми ли ји
(69/244162)

НЕ МА ЊА 

ДА КИЋ

1989–2017.

Веч но се ћа ње.

По ро ди ца

(70/2144166)

Че тр де сет да на ни је с на ма наш во ље ни

ВУ КО ТА ВУ ЧИ НИЋ

По мен ће се одр жа ти у су бо ту, 15. ју ла 2017. го ди не, у 10 са ти.

Тво ји: ГО РАН, ЂОР ЂЕ и ЛЕ ПА

(78/244191)

Че тр де се то днев ни по -

мен на шем во ље ном

БРАН КУ 

ВУ ЈА СИ НО ВИ ЋУ

Не до ста јеш нам.

Су пру га РА ДОЈ КА, син

ПРЕ ДРАГ, сна ја 

ДРА ГА НА и уну ке 

МИ ЉА НА и МИ ЛИ ЦА

(86/4621)

Че тр де се то днев ни по мен

БРАН КУ
ВУ ЈА СИ НО ВИ ЋУ

од по ро ди це 
ВЕ ЛИЧ КО ВИЋ

(87/4621)

На вр ши ло се че тр де сет

да на от ка да нас је на пу -

стио наш де да Ла ћа

МИ ЛАН 

ЛАЦ КО ВИЋ

1930–2017.

Ње го ви нај бли жи

(88/4721)

16. ју ла 2017. на вр ша ва се го ди на от ка да те не ма

НО ВИ ЦА СТА МЕН КО ВИЋ
1960–2016.

Оти шао си у веч ност, из не на да, без по здра ва, с

љу ба вљу ко ју смрт не пре ки да и ту гом ко ју вре -

ме не ле чи.

Оста јеш у нај леп шим успо ме на ма. 

Тво ји: ЈАР МИ ЛА, АЛЕК САН ДРА, 

БО ЈАН и НЕ ВЕ НА
(89/4721)

16. ју ла на вр ша ва се го -

ди на од смр ти

НО ВИ ЦЕ 

СТА МЕН КО ВИ ЋА

1960–2016.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

По ро ди ца ОН ДРИК

(90/4721)

Го ди ну да на от ка ко ни -

је с на ма

НО ВИ ЦА 

СТА МЕН КО ВИЋ

Чу ва мо успо ме ну на те бе.

Таст и та шта БЕ ШКА

(91/4721)

СЕ ЋА ЊЕ

ТО ДО РА 

МИЛ КО ВИЋ
12. VII 2013 – 12. VII 2017.

И по сле че ти ри го ди не

чу ва мо се ћа ње и љу бав

на те бе, као што си ти

на ма пру жа ла и уре за ла

у ср це.

Тво ји нај ми ли ји

(93/244267)

Про шло је ше зде сет го -

ди на од пре ра не смр ти

мо је дра ге мај ке

МА РИ КЕ 

БОЈ КО ВИЋ

1923–1957–2017.

Чу ва ћу те од за бо ра ва.

Твој син МИ ЛЕ

(95/244270)

Ше сто ме сеч ни по мен

НА ДИ СА ВИЋ

1937–2017.

Про шло је шест ту жних

ме се ци. Увек ћеш оста -

ти у на шим се ћа њи ма.

Тво ји нај ми ли ји

(64/244131)

У не де љу, 16. ју ла 2017. го ди не, у 10 са ти, на Ста -

ром пра во слав ном гро бљу, да ва ће мо по мен по -

во дом ше сна ест го ди на отка ко нас је на пу стио

наш

ИВАН ПЕ ТРО ВИЋ

Успо ме на на те бе ће веч но жи ве ти у на ма.

Тво ја по ро ди ца
(72/244172)

СЕ ЋА ЊЕ

ОЛ ГА СТАН КО ВИЋ
19. VII 2015  – 19. VII 2017.

Са мо је вре ме про шло, љу бав, бол и пра зни на за -

у век оста ју.

Твој СТО ЈАН
(54/244096)

Про шло је шест ме се ци

без те бе

БРА НИ СЛАВ

ПЕ РИЋ

Не у те шни си но ви: 

БОГ ДАН и ДРА ГАН

с по ро ди ца ма

(10/243976)

15. ју ла 2017, у 11.30, на

Но вом гро бљу, да је мо

ше сто ме сеч ни по мен

ВЛА ДИ МИ РУ
РУ ДИН ЦУ

По до бро ти те пам ти мо,
с по но сом спо ми ње мо.

Су пру га МА РИ ЈА 
и ћер ке СНЕ ЖА НА 

и СВЕ ТЛА НА и уну ци 
и зе то ви
(45/244068)

МИ ЛЕ 

ЦВЕТ КОВ СКИ

На Пе тров дан је би ло

две го ди не от ка да те не -

ма, али ти си увек с на -

ма.

Син АН ДРЕ ЈА, мај ка

СНЕ ЖА, отац БО БАН 

и брат СА ША

(41/244052)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 14. јул 2017. 27

СЕ ЋА ЊЕ

ДАР КО 

ФА ЗЛОВ СКИ

14. VII 2010 – 14. VII 2017.

OЉА и МАР ТА

(1/243639)

СЕ ЋА ЊЕ

16. ју ла 2017. на вр ша ва се осам го ди на от -

ка ко ни је с на ма наш син и  брат

ПРЕ ДРАГ ЈО ЦИЋ
За бо рав не по сто ји!

Мно го је ле пих успо ме на ко је не да ју да

те за бо ра ви мо си не.

Жи виш у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Та та, ма ма  и се стра

(2/243964)

16. ју ла на вр ша ва се

шест го ди на от ка ко ни -

је с на ма наш во ље ни

СЛО БО ДАН 

КР ЊАЧ КИ

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(3/243965)

У пе так, 14. ју ла 2017. го ди не на вр ша ва се че тр де сет

да на от ка да нас је из не на да на пу стио наш во ље ни 

НИ КО ЛА МАР ЈА НО ВИЋ
1950–2017.

Ка ко да ни про ла зе све нам ви ше не до ста јеш.
Те шко нам је да при хва ти мо да смо те за у век из -
гу би ли. Био си наш по нос, по др шка и осло нац.
За у век ће тво ја љу бав, не се бич ност и осмех жи -
ве ти у на шим ср ци ма.

Су пру га АНА, син ДЕ ЈАН, ћер ка ВЕ СНА 
и сна ја ЖЕЉ КА

(4/243964)

Дра ги наш уј ко

НИ КО ЛА 

МАР ЈА НО ВИЋ

Ве ли ка пра зни на је

оста ла по сле те бе.

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

МА ЈА, ДА ДА и БЕ КА

(5/243960)

Нај бо љем та ти

НИ КО ЛИ 

МАР ЈА НО ВИ ЋУ

Те шко је жи ве ти с ра ном

у ду ши, ви де ти те сву да,

а ниг де те не на ћи.

С љу ба вљу ко ју смрт не

пре ки да, жи ве ћеш веч но

у мом ср цу, дра ги та та.

Хва ла ти за не из мер ну

бри жност и то пли ну ко -

ју си ми пру жио.

Тво ја ћер ка ВЕ СНА

(6/243966)

По мен на шем дра гом

бра ту и се стри ћу

НИ КО ЛИ 

МАР ЈА НО ВИ ЋУ

1950–2017.

На ша ту га се не мо же

опи са ти, наш бол ни

веч ност не мо же из ле -

чи ти.

Ожа ло шће не: се стре

МА РИ ЈА и ЉУ БИ ЦА 

и се стрић ГО РАН 

са сво јим по ро ди ца ма

(7/243466)

Дра га мај ко, не до ста -

јеш нам

МА РИ ЈА 

ХАН ЗЛИЋ

ЕМИЛ, СТЕ ВИ ЦА 

и АНИ ЦА с по ро ди ца ма

(8/243973)

СЕ ЋА ЊЕ

8. VI 1946 – 11. VII 2015.

РИ СТО РА ДУ ЛО ВИЋ

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва ће мо те од за бо ра -

ва.

По ро ди ца РА ДУ ЛО ВИЋ
(9/243974)

На вр ша ва се осам го ди на од смр ти

ПРЕ ДРА ГА ЈО ЦИ ЋА
Чу ва мо успо ме ну на те бе.

Тет ка ЗО РИ ЦА, те ча СА ВА и бра ћа БРА НИ СЛАВ 
и СТАН КО с по ро ди ца ма

(12/243984)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗО РИ ЦА                 СПА СО ЈЕ 

УГЉЕ ШИН               БУ КУР

14. VII 2012 – 14. VII 2017. 15. I 2009 – 15. VII 2017.

Би ла је част по зна ва ти вас.

Ва ши нај ми ли ји
(13/242980)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗО РИ ЦА 

УГЉЕ ШИН

14. VII 2012 – 14. VII 2017.

Не до ста јеш!!!

ВУ КА и МИЛ КИ ЦА 

с по ро ди цом

(14/243987)

15. ју ла, у 11 са ти, на

Но вом гро бљу да је мо

го ди шњи по мен на шој

во ље ној

МИ РО СЛА ВИ

ШПИ ЦА

Ожа ло шће ни: су пруг

РАЈ КО, син МИ ЉАН 

и ћер ка БИ ЉА НА 

с по ро ди ца ма, ку мо ви

и оста ла род би на

(20/244001)

14. ју ла на вр ша ва се два де сет го ди на од смр ти

на шег

МИ ЛА НА КО ВА ЧЕ ВИ ЋА
1937–1997.

По ро ди ца КО ВА ЧЕ ВИЋ
(26/40010)

13. ју ла 2017. на вр ша ва се го ди на от кад нас је на пу сти -

ла на ша дра га и до бра ма ма, на на и пра ба ка

СМИ ЉА НА СТО ЈА КОВ
КСЕ НИ ЈА и ВЛА ДА с по ро ди цом

(27/240012)

СО ФИ ЈА ГО ЛУ БО ВИЋ
14. VII 1997 – 14. VII 2017.

Го ди не ко је про ла зе не ума њу ју успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(28/244017)

Пе то го ди шњи по мен

ДЕ САН КИ
МАР КО ВИЋ

Увек ћеш би ти у на шим
ср ци ма.

ЖИ КА, АЦА и ВУК
(33/244027)

16. ју ла на вр ша ва се

шест ме се ци от ка да ни -

је с на ма наш во ље ни

БО ГО ЉУБ 

ИГ ЊА ТО ВИЋ

из Омо љи це

Вре ме ко је про ла зи не

мо же из бри са ти на шу

ту гу.

Су пру га НА ДА и ћер ке

СВЕ ТЛА НА 

и ЖА КЛИ НА 

с по ро ди цом

(34/244033)

15. ју ла на вр ша ва се

пет на ест го ди на от кад

ни је с на ма наш дра ги

АН ДРАШ СИЧ 

2002–2017.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Су пру га ОЛ ГА с де цом

(42/244053)

ВЛА ДА ИВИ ЧИН
20. VII 2016 – 20. VII 2017.

Увек ћеш нам не до ста ја ти.

Твој син ДРА ГО СЛАВ 

и су пру га ЦУ КА

(43/244063)

По што ва на ку ма

МИ РО СЛА ВА

ШПИ ЦА

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Ку мо ви 

МЛА ДЕ НО ВИ ЋИ

(48/244078)

У су бо ту, 15. ју ла, у 11 са ти, да ва ће мо го ди шњи

по мен на шем дра гом оцу, де ди и све кру

КИШ МИ ХА ЉУ

Не ће мо те ни ка да за бо ра ви ти.

Твој син МИ ША с по ро ди цом и сна ја ОЛИ ВЕ РА

с по ро ди цом
(50/244091)

18. ју ла  на вр ша ва се го -

ди на от ка ко ни је с на ма,

али за то жи ви у на ма

МИР ЈА НА

МИЛ КОВ СКИ

2016–2017.

Чу ва ју те од за бо ра ва

тво ји нај ми ли ји

(55/244097)

ЛА КУ ШИЋ

ДРА ШКО                 НЕ ВЕН КА
1987–2017. 2006–2017.

Ка да бо ли све што не до ста је, оста је се ћа ње.
Ћер ка БРАН КА с де цом

(63/2441279)

Дво го ди шњи по мен

ИВО 
КРА ЈИ НО ВИЋ

16. VII 2015 – 16. VII 2017.
По ро ди ца

(94/244269)



ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
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)

Осе ћа те при лив енер ги је ко ја
ће вас но си ти то ком це ле сед ми -
це. Но вац вам не ће пред ста вља -
ти про блем – он сти же, кроз са -
рад њу са же на ма. При у шти те
парт не ру ро ман ти чан из ла зак.
Одав но ни сте има ли при ли ку за
до бар про вод као са да.

Ка да тро ши те, не уме те да се
за у ста ви те. Ако ра ди те у не кој
из да вач кој де лат но сти или у
спор ту, сле ди успех. Ва ге ко је су
има ле не су гла си це са стал ним
парт не ром мо ра ју да раз ми сле
вре ди ли опро сти ти или не. Пре -
кон тро ли ши те бе ши ку.

При лив нов ца ни ове не де ље не -
ће би ти ве ли ки, али ће нов ца би ти.
Ако ра ди те у ме ди ји ма или бан ци,
би ће тур бу лен ци ја. Ове не де ље би -
ће те за ку пље ни бри гом за дра гу
осо бу. Про шло не дељ ни леп ти ри ћи
у сто ма ку мо гу вам до не ти емо ци -
о нал ну ста бил ност. Опу сти те се.

Пла не те вас сна жно по др жа ва ју,
за то ис ко ри сти те по ну де ко је вам
при сти жу. Прет по ста вље ни ви де
ве ли ки по тен ци јал у ва ма. Об у здај -
те же љу за тро ше њем. Мо гло би се
де си ти да срет не те осо бу ко ја вам
је су ђе на. Пси хич ки сте оја ча ли,
све оста ло ће до ћи на сво је ме сто.

Сле ди те сво ју ин ту и ци ју, али у
бит ним од лу ка ма се по са ве туј те с
не ким. Не кад је и при хва та ње
по ра за по бе да. Ре а гу је те пре ви -
ше ис хи тре но. За ин те ре со ва ност
за ва ше иде је је ве ли ка. Пре ки -
да те ве зу ко ја већ ду го не функ -
ци о ни ше.

Ни шта не пре пу шта те слу ча ју,
пот пу но сте ор га ни зо ва ни. Ако
вас му чи не ки за о ста ли дуг, про -
бај те да се до го во ри те и да га
вра ћа те у ра та ма. Ве не ра вам
баш не да ми ра: по зи ви за из ла -
ске пљу ште на све стра не. Па зи -
те да се не пре фор си ра те.

Ду го ни сте би ли у та ко по вољ -
ном пе ри о ду што се ти че нов ца.
Не од би јај те по ну ђе ну по ну ду да
про ме ни те кан це ла ри ју, па чак и
ме сто ста но ва ња. Ра ко ви има ју
сву по др шку пла не та да на по кон
сре де свој љу бав ни жи вот. Фи -
зич ки сте до бро.

Не прав да ко ја вам је дав но учи -
ње на, ко нач но би мо гла би ти ис -
пра вље на уз по моћ не ке осо бе на
по ло жа ју. Мо же те оче ки ва ти за ра -
ду ко ја има ве зе са ет но-кул ту ром
ва шег кра ја. Ваш по глед-ске нер
по не кад уме да упла ши по тен ци -
јал не удва ра че. Ви ше спа вај те.

Нај ви ше успе ха има ју Ла во ви
ко ји се ба ве ле пим ства ри ма –
умет но шћу, хо те ли јер ством, ту -
ри змом, из да ва штвом, мо дом...
Ис ко ри сти те по моћ при ја те ља да
се на ђе те у дру штву осо бе до ко -
је вам је ста ло. Убе ди ће те је да
сте ви оно што је од у век че ка ла.

Ако сте пре не ко ли ко го ди на по -
кре ну ли не ки рад ни спор, до кра -
ја ове не де ље оче куј те по вољ не
ве сти. По сто ји мо гућ ност да вас
вра те на по сао. Чу вај те се Де ви -
ца – то мо же би ти слат ко, али ја -
ко крат ко. Во де ни зна ци вам до -
но се мир. Раз дра жљи ви сте.

Оче куј те фи нан сиј ску по др шку
му шког чла на по ро ди це. Са рад њу
са же на ма ове сед ми це, ако је мо -
гу ће, све ди те на ми ни мум. Осе ћа -
те да парт нер не што кри је. Не ин -
си сти рај те да вам ка же шта га му -
чи. Ка да за то до ђе вре ме, пр ви
ће те са зна ти. Пе си ми ста сте.

Пут ко ји сте иза бра ли по ка зао
се као де ло тво ран и са да сле ди
на гра да. Са рад ња са стран ци ма
до но си вам по ве ћа ну за ра ду. Ако
вам се удва ра не ка Во до ли ја, те -
шко да ће од у ста ти док вас не
осво ји. Раз ми шља те о пре у ре ђе -
њу до ма.

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
13. ју на: Са ру – Ева Ка на лаш и Бла жо Сто ја нов; 19. ју на: Је ле ну – Ол ги ца

Шајн и Са ви ца Кер чуљ; 22. ју на: Ау ро ру – Је ле на Пе тро вић и Мар јан Са -

кач; 27. ју на: Пе тру – Дра га на и Пре драг Ан то ни је вић, Бјан ку – Ива на Бог -

да но вић и Вла ди мир Пу рић; 1. ју ла: Не ду – Да ни је ла и Не ма ња Стан ко вић,

Ју ли ју – Ати на и Ду шко Бе кан; 3. ју ла: Ми о ну – Је ле на Ја њић То мић и Вла -

дан То мић.

До би ли си на
13. ју на: Не ма њу – Ма ри ја на Нис тор и Зо ран Ста но јев; 23. ју на: Ла за ра –

Кри сти на и Жељ ко Са вић, Ди ми три ја – Је ле на Ба кић и Фи лип Ер деи, Иг -

ња та – На та ша Ни ко лић и Сло бо дан Мун ћан, Уро ша – Сан да Сте фа но вић;

24. ју на: Фи ли па – Гор да на Бе чеј ски и Алек са Ги о шев; 28. ју на: Фи ли па –

Ве сна и Ђу ла Нађ, Фи ли па – Алек сан дра и Вла ди мир Бен ка; 29. ју на: Ре -

љу – Ја сми на Ми тић и Зо ран Та сић; 30. ју на: Еми ли ја на – Кри сти на и Да -

ни јел Ба њаш, Ми ло ша – Ми ли ца и Дар ко Ми ло ше вић, Мар ка – Кри сти на

и Жељ ко Ве кић; 1. ју ла: Лу ку – Мо ни ка и Мар ко Ми тић, Раст ка – Јо ва на и

Ве се лин То до ро вић; 4. ју ла: Да ни ла – Ма ри на и Де јан Квас.

ВЕН ЧА НИ

1. ју ла: Јо ва на Лу кић и Мар јан То до ро вић; 2. ју ла: На та ша Ве се ли но вић и

Ми лан Ко цић, Зла та Ћи рић и Ни ко ла Штр бан; 6. ју ла: Мир ја на Жив ко вић

и Пре драг Кр не та.

УМР ЛИ

29. ју на: Дра го мир Пе тров (1937), Жи ва Кре цуљ (1931), Или ја Сто ја но вић

(1935), Ми ле ва Ва сић (1938), Ђу ра Ше вић (1940), Бран ко Сте ва но вић

(1928); 30. ју на: Љу ба Су ва чар (1938), Рад ми ла Пр сто је вић (1942), Је и на

Са да ки (1937), Не џат Да ли пи (1969); 1. ју ла: Не дељ ка Ма ра вић (1936),

Ни ко ла Ла зи чић (1961); 2. ју ла: Ви до са ва Ра шко вић (1926), Ла зар Ма рин -

ко вић (1949), Не ва Вој ка (1933), Алек сан дар Ста ни са вље вић (1955), Зо ран

Ста ни са вље вић (1953), Сла ви ша Не дељ ко вић (1986); 3. ју ла: Алек сан дар

Ђер фи (1975), Етел Ста мен ко вић (1958), Ми лош Ву ко ји чић (1929); 4. ју ла:

Ма рио Гу сар (1985), Ан тал Бол ди жар (1940); 5. ју ла: Ра ди слав Ми ло са -

вљев (1948), Да ни ца Ба да лов ски (1937); 6. ју ла: Се кли ја Фи ли по ска

(1931).

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

РЕ ШЕ ЊЕ – Укр ште ни ца:Ко ста ри ка, аспи ра тор, опал, ма на, нос,

Ко кер, ар, да нак, Ари ка, та, Кве ри, мир, ра не, то ке, ста кле нац, Тин -

то ре то. Укр ште ни сло го ви 4 х 4: Кла у ди ја, увер ти ра, ди ти рам би, ја -

ре би ца.Су до ку: 982715436, 457683912, 631942875, 745891263,

829536147, 163274598, 398127654, 276459381, 514368729.

Ана гра ми: (1) пи ска ра ло, (2) ар се нал – ан ла сер, (3) Ти ја на Бо ги ће -

вић, (4) не по сред на по год ба, (5) Ђур ђе ви сту по ви.

ВО ДО РАВ НО: 1. др жа ва у Сред њој Аме ри ци, 2. уси си вач, 3. вр ста

дра гог ка ме на – не до ста так, 4. ор ган чу ла ми ри са – бри тан ски

рок пе вач, Џо, 5. сто ква драт них ме та ра – др жав на да жби на,

по рез, 6. лу ка у Чи леу – по ка зна за ме ни ца, 7. аме рич ки те ни -

сер, Сем – ти ши на, спо кој, 8. озле де – укра сна дуг мад на на род -

ној но шњи, 9. деч ји кли кер, 10. ве не ци јан ски ре не сан сни сли -

кар, Ја ко по Ро бу сти.

УС ПРАВ НО: 1. ма на стир у Ша бач кој епар хи ји – сим бол хри -

шћан ства, 2. про гла си ти спо р ним, 3. из ба вље ње – фран цу ски

фи ло зоф и пи сац, Ер нест, 4. ла ка про вид на тка ни на – вр ста

уда р ца у бок су, 5. сим бол ар го на – тка ни на зе мља не бо је, 6.

ста ри евер грин шла гер – ка тран, 7. Оди се је во остр во – фран цу -

ски сли кар им пре си о ни ста, Клод, 8. са ве зна др жа ва у САД, 9.

вре ћа од ко стре ти – град у сре ди шњем де лу Ита ли је.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УКРШТЕНИЦА

1 2 3 4

1

2

3

4

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. име ита ли јан ске филм ске глу ми це

Кар ди на ле, 2. ор ке стар ски увод у опе ру, 3. лир ска пе сма ко јом се сла -

ви сре ћа и ужи ва ње (мн.), 4. вр ста пти це из по ро ди це фа за на.

АНАГРАМИ

(1) УМИ ШЉЕН ПИ САЦ

(3) НА ША ПЕ ВА ЧИ ЦА

(М = Ћ)

(4) METOДА ПРО ДА ЈЕ (Н = Р)

ДО БРА, ПО НЕ ГДЕ СПО РА

(5) OБНОВЉЕНИ МА НА СТИР

ПOЂИ, УЂИ, TУ СВE ВРИ!

(2) АНА ГРАМ НИ ПАР

КO „ПЛА СИ РА”

књи ге ла ко,

шкра ба ло је

и те ка ко.

MA, БИ ЋЕ

ГOTИВНИJA!

У скла ди шту вој ном,

ко се бр зо сна ђе,

по кре тач мо то ра,

мо же да про на ђе.

СУДОКУ

9 8 1 6

7 3 1

3 4

7 5 8 2

8 7

3 4 5 8

2 5

7 4 3

5 6 2 9
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када видим мно го мла дих
људи, који тре ба да поста ну
осло нац савре ме не пољо при -
вре де – рекао је Јања то вић.

Вук Радо вић, секре тар Пок-
ра јин ског секре та ри ја та за по-

Нова под сти цај на
аграр на поли ти ка 
на репу блич ком и
покра јин ском нивоу

Инте ре сант на 
над ме та ња

Неде ља, 9. јул. Сун чан и врео
дан у Банат ском Новом Селу
про те као је у зна ку „Трак то ри -
ја де 2017”, мани фе ста ци је коју
орга ни зу је удру же ње „Ново се -
љан ски пао ри”, а која већ пету
годи ну заре дом оку пља пао ре
из шире око ли не, али и пољо -
при вред не струч ња ке, као и
дистри бу те ре репро ма те ри ја -
ла и пољо при вред не меха ни за -
ци је. О зна ча ју ове мани фе ста -
ци је можда нај бо ље гово ри и
подр шка град ских, покра јин -
ских и репу блич ких чел ни ка
који су 9. јула посе ти ли Банат -
ско Ново Село.

Ово го ди шњу „Трак то ри ја -
ду” зва нич но је отво рио
Сорин Арде љан, пред сед ник
удру же ња „Ново се љан ски па-
о ри”, а потом се број ним по-
се ти о ци ма и гости ма обра тио
и гра до на чел ник Пан че ва
Саша Павлов.

ПЕТА НОВО СЕ ЉАН СКА „ТРАК ТО РИ ЈА ДА”

АФИР МА ЦИ ЈА ПОЉО ПРИ ВРЕ ДЕ МЕЂУ МЛА ДИ МА
слат ким кроф на ма, а они који
су били у могућ но сти, финан -
сиј ски су подр жа ли изград њу
куће поро ди ци Крај њан из
Банат ског Новог Села.

Пра ва лет ња жега није обес -
хра бри ла заин те ре со ва не по-
се ти о це да се укљу че и у так -
ми чар ски део ове мани фе ста -
ци је, у којем су их оче ки ва ле
вред не награ де: маји це, семе -
на, уља за трак то ре и аку му ла -
то ри.

Јуни о ри су се над ме та ли у
ска ка њу у џако ви ма, а нај бо љи
у томе био је Милан Боро је вић
из Новог Села, као и у пре вр та -
њу мале трак тор ске гуме, у
чему је побе дио Петар Секе -
шан из Вла ди ми ров ца.

Потом су усле ди ла так ми -
че ња за одра сле. У поли гон -
ској вожњи и вожњи у
рикверц нај бо ље уме ће пока -
зао је Душан Амбра шић из
Вла ди ми ров ца, дру го место
при па ло је Сте ва ну Јова но ви -
ћу из Мошо ри на, а тре ће
Мари ну Бро шћа ну из Вла ди -
ми ров ца. У екип ној вучи трак -
то ра три јум фо ва ла је еки па
„Црве ни” из Банат ског Новог
Села, дру го место зау зео је
тим из Вла ди ми ров ца, а тре -

и заступ ни ка пољо при вред них
маши на и меха ни за ци је.

За све вре ме тра ја ња „Трак -
то ри ја де” посе ти о ци су оби ла -
зи ли изло жбу меха ни за ци је,

зам дома ћи на и орга ни за то ра
и додао:

– Покра јин ски секре та ри јат
за пољо при вре ду, водо при вре ду
и шумар ство први пут уво ди
меру аграр не поли ти ке Вој во -
ди не која се тиче суб вен ци о ни -
ра ња набав ке нове погон ске
при кључ не меха ни за ци је. Све -
сни смо чиње ни це коли ко је
меха ни за ци ја заста ре ла и нео п -
ход но сти да се она обно ви.
Нова покра јин ска вла да и
секре та ри јат су ово пре по зна ли
као један од при о ри те та и реба -
лан сом буџе та опре де ли ли смо
додат на сред ства за ову меру.
Желим да наја вим да ће Покра -
јин ски секре та ри јат у наред них
десе так дана рас пи са ти кон курс
за набав ку нове погон ске при -
кључ не меха ни за ци је. И мини -
стар ство и секре та ри јат први
пут реа ли зу ју меру подр шке
пољо при вред ни ци ма мла ђим
од четр де сет годи на, који ће
има ти при ли ку да дођу до нове
погон ске при кључ не меха ни за -
ци је. Исто вре ме но, пољо при -
вред ни ци мла ђи од четр де сет
годи на и жене носи о ци пољо -
при вред них газдин ста ва моћи
ће да оства ре повра ћај сред -
ста ва до 70 одсто по осно ву

изград ње екс пло а та ци о них бу-
на ра, систе ма за навод ња ва ње,
про из вод ње у зашти ће ном про -
сто ру, про тив град не мре же и
мре же за засе не.

али и трго ва ли на штан ду с
полов ним трак то ри ма. Јед но
од деша ва ња била је пре зен та -
ци ја рада трак то ра и при кључ -
них маши на на оглед ној пар -
це ли код Ваша ри шта. За пра -
вље ње тра ди ци о нал них јела
побри ну ле су се чла ни це удру -
же ња „Ново се љан ке/Boboаcele”,
тако да су мно ги ужи ва ли и у

ће пла си ра на је била дома ћа
еки па „Јања ни”. У пре вр та њу
вели ке трак тор ске гуме прво
место је осво јио про шло го ди -
шњи побед ник Шпи ро Дра ги -
че вић из Новог Села, дру ги је
био Миро слав Милу ти но вић
из Доброг Дола, а тре ћи Ново -
се ља нин Сава Мили та ров.

М. Јови шић

– Зна чај ове мани фе ста ци је
огле да се у томе што спа ја две
основ не тач ке стра те ги је раз -
во ја гра да Пан че ва. То је с јед -
не стра не мани фе ста ци о ни
тури зам, а с дру ге стра не пољо -
при вре да, као стра те шки бит на
тач ка за раз вој Пан че ва. „Трак -
то ри ја да” нема само уло гу да
се пољо при вред ни ци сусре ћу,
раз ме њу ју иску ства, дола зе до
нових сазна ња и тргу ју сво јом
меха ни за ци јом, већ и да при -
бли же нашим новим нара шта -
ји ма лепо ту пољо при вре де и
агро би зни са – иста као је гра до -
на чел ник.

После првог чове ка Пан че ва
пред микро фон је стао Зоран
Јања то вић, помоћ ник мини -
стра пољо при вре де, шумар -
ства и водо при вре де у Вла ди
Репу бли ке Срби је.

– Ова мани фе ста ци ја је вео -
ма важна и надам се да ћемо
моћи да је подр жи мо и у
наред ним годи на ма. Мини -
стар ство се потру ди ло да иза ђе
у сусрет зах те ви ма пољо при -
вред ни ка по пита њу набав ке
опре ме, меха ни за ци је и трак -
то ра. Прва реше ња су већ изда -
та. Посе бан фокус тре ба ста ви -
ти на мла де, па ми је дра го

љо при вре ду, водо при вре ду и
шумар ство, при ме тио је да
„Трак то ри ја да” пре ва зи ла зи
окви ре гра да Пан че ва и да
пред ста вља мани фе ста ци ју од
огром ног зна ча ја за цео јужни
Банат. Похва лио је енту зи ја -

У настав ку про гра ма усле ди -
ла су пре да ва ња струч ња ка са
Инсти ту та „Тамиш” и про фе со -
ра Пољо при вред ног факул те та
из Новог Сада. Заин те ре со ва ни
су могли да при су ству ју пре зен -
та ци ји семен ских кућа, бана ка



„ПАН ЧЕ ВАЦ” 
КАО ЗАМ КА ЗА КОМАР ЦЕ

ЛЕТЊИ САВЕТИ

Спорт ски рибо лов је оду век
важио за јед ну од нај по пу -
лар ни јих лет њих раз би бри -
га. Нај бо ље је пора ни ти, па
зве зду, кад упе че, доче ка ти
у дебе лој хла до ви ни, поред
неке воде... Још и ако пло -
вак заи гра на све тлу ца вом
при род ном огле да лу... Па
нема веће сре ће...

„Кифли”. Има места за пар -
кинг, хла до ви на је иде ал на, а
посто ји и педе се так мета ра
лепе оба ле. Уко ли ко пеца те
фиде ри ма на три де се так цен -
ти ме та ра, раде сит ни ја деве -
ри ка и бодор ка, а ако заба ци те

током јесе ни се овде по пра ви -
лу чека – шту ка.

Град ски кеј у Пан че ву
Када се кре не Кејом Радо ја
Даки ћа ка „Бро до ре мон ту”,
дола зи се до иде ал них лока -
ци ја за почет ни ке, али и иску -

увек је нај бо ље ако се за пре -
во зно сред ство кори сти чамац.

Миље – Дунав
Изле ти ште Миље позна то је
рибо ло вач ко место које се нала -
зи на Дуна ву, изме ђу Пан че ва и
Стар че ва. Овде се нала зи и
викенд-насе ље, па посто ји могућ -
ност изнајм љи ва ња викенди це

Наш град прак тич но лежи на
две реке. Али и места у око ли -
ни Пан че ва има ју дугу пеца ро -
шку тра ди ци ју. Број ни кана ли
и рукав ци вео ма су попу лар не
дести на ци је у лет њем пери о ду.
Иако се пеца ро ши жале да је
рибе све мање, ваља пора ни ти
како би се жеље но место поред
воде и зау зе ло... Уко ли ко сте
пак почет ни ци, па сте се тек
заин те ре со ва ли за овај хоби,
ево места где наши сугра ђа ни
и сугра ђан ке нај че шће заба цу -
ју уди цу.

Желе знич ки мост на Тами шу 
Љуби те љи при ро де и спорт ског
рибо ло ва који желе да се изо -
лу ју из град ске гужве нај че шће
одла зе на пеца ње испод Желе -
знич ког моста на Тами шу.

Ова лока ци ја је скри ве на у
шуми, али до ње је лако доћи
и пеши це, бици клом, мото ром
или ауто мо би лом. Река је овде
при лич но дубо ка, пуна коре ња
и дрве ћа, а оба ла је кри ву да ва,
па је често баш на том месту
оми ље но ста ни ште рибе. Гото -
во да нема пеца ро ша из Пан -
че ва или око ли не који није
заба цио код попу лар ног
„Жеља ка”.

„Кифла” на Тами шу 
На путу из Пан че ва ка Бео гра -
ду, код попу лар не пре вод ни це,
пре ко пута бен зин ске пум пе
скло ње на је огра да због ками о -
на. Упра во тим путем, десно,
али не испод моста, иде се ка
јед ној од оми ље них дести на -
ци ја пан че вач ких и бео град -
ских рибо ло ва ца – попу лар ној
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ОМИ ЉЕ НЕ ДЕСТИ НА ЦИ ЈЕ РИБО ЛО ВА ЦА

ПЛО ВАК У ВОДИ – ОДМОР ЗА ДУШУ

њих ту су рибо лов ци из Пан -
че ва и Бео гра да, који дола зе
чам ци ма или ауто мо би ли ма.

Зимов ник је сада познат и
по број ним кући ца ма на води,
али је и даље иде ал но место за
камп и бора вак у при ро ди.
Оба ле су при сту пач не и до
њих је лако доћи мотор ним
вози ли ма или бици клом.

Поња ви ца
Поња ви ца се нала зи у бли зи ни
Омо љи це. Нека да је била
рука вац Дуна ва, али је током
годи на пре гра ђе на, тако да
сада има карак те ри сти ке ста -
ја ће воде.

Поња ви ца је позна то место за
пеца ње свих врста беле рибе, а
може се наћи и шту ка. Оба ле су
при сту пач не, а лока ци ја је иде -
ал на за кам по ва ње и роштиљ.
Иако је и даље пуна живо та,
про блем Поња ви це пред ста вља
зага ђе ње и немар, на шта
послед њих годи на ука зу ју мно -
ге еко ло шке орга ни за ци је.

Око ли на Беле сте не – Дунав
Бела сте на је остр во на Дуна -
ву, окру же но два ма рукав ци -
ма, који се нази ва ју Ста ри и
Тур ски Дунав. Цело куп но под -
руч је је врло атрак тив но за
пеца ро ше, јер је при сту пач но
и са оба ле, до које се може
сти ћи ауто мо би лом, али до
самог остр ва могу ће је доћи
само чам цем.

Лока ци ја се одли ку је круп -
ним при мер ци ма свих врста
риба које се ина че могу наћи у
Дуна ву. На самом остр ву нала зи
се викенд-насе ље, а већи на ста -
нов ни ка су иску сни пеца ро ши...

(Наставак у следећем броју)

Састој ци: већа мре на (до 1,5
кг), један лимун, со, бели
бибер, веге та, гран чи ца рузма -
ри на, две каши ке масли но вог
и две, каши ке сун цо кре то вог
уља. два пара дај за, две папри -
ке бабу ре, два већа кром пи ра,
и један пла ви патли џан.

При пре ма: Љуби те љи реч не
рибе сло жи ће се да од свих
врста које су про ба ли, упра -
во мре на има нај леп ши
укус. Мана јој је то што има
мно го сит них кости ју, па
буди те опре зни. Очи шће ну
рибу заре жи те на сва ки цен -
ти ме тар, како бисте ели ми -
ни са ли мале кости.

Рибу и спо ља и изну тра
пре ма жи те меша ви ном сока
од пола лиму на, рен да не
коре лиму на, бибе ра, соли и
веге те, а у трбух рибе ста ви -
те гран чи цу рузма ри на.

Пара дајз, папри ку, кром -
пир и патли џан исе ци те на
веће кома де, посо ли те,
додај те мало але ве папри ке
и поме шај те са две каши ке
сун цо кре то вог уља. Повр ће
ста ви те у ватро стал ну посу -
ду, а пре ко њега поло жи те
рибу пре ли ве ну масли но -
вим уљем.

Пеци те у рер ни прет ход но
загре ја ној на 220 сте пе ни.
Након десе так мину та сма -
њи те тем пе ра ту ру на 200
сте пе ни.

При јат но!

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТИ СА УДИ ЦЕ

МРЕНА НА ПОВРЋУ Ако вам досад не лете ће крво -
пи је не дозво ља ва ју да у
вечер њим сати ма ужи ва те на
тера си или у дво ри шту, посто -
ји начин да их се ота ра си те.
Тре ба ју вам само два деци ли -
тра воде, 50 гра ма сме ђег
шеће ра, један грам све жег
ква сца, јед на пла стич на фла -
ша од 1,5 или два литра и ста -
ри број „Пан чев ца”.

Врх фла ше исе ци те ножем,
отпри ли ке до тре ћи не боце. У
већи, доњи део фла ше сипај те
воду и рас то пи те шећер у њој.
Када се шећер скроз ото пи, по
повр ши ни воде поспи те раз -
мр вље ни ква сац. Одсе че ни
врх окре ни те нао па ко и поста -
ви те га у фла шу, али пази те да
грлић не буде заро њен у теч -

ност, већ да изме ђу оста не
мало про сто ра, како би комар -
ци могли да упад ну у зам ку.

Фла шу потом умо тај те у
неко ли ко листо ва ста рог бро ја
„Пан чев ца” и поста ви те је у
бли зи ни места на коме бора -
ви те. Комар це при вла че тама
и мирис фер мен ти са ног ква -
сца, па је ова клоп ка сто га
иде ал на. Када јед ном упад ну у
њу, нема им изла ска. Сада
може те да на миру ужи ва те и
у новом и у ста ром бро ју
вашег оми ље ног листа!

П. С. Нарав но, уме сто „Пан -
чев ца” може те кори сти ти било
које дру ге нови не, али у том слу -
ча ју за учи нак не гаран ту је мо.

Миље

Панчевачке куле

Поњавица

Бела стена

Зимовник

Kej

„Кифла”

или кам по ва ња, тако да ову
лока ци ју често посе ћу ју како
локал ни ста нов ни ци, тако и
гости из дру гих гра до ва.

На Миљу се могу уло ви ти
круп ни ји при мер ци риба као

када се Дуна вац зале ди, ова мо
дола зе пеца ро ши из целе
Срби је, нај ви ше из Кра ље ва,
Ваље ва, Ћупри је, Јаго ди не и
Ниша. На пеца ње иду орга ни -
зо ва но, ауто бу си ма, у субо ту
ују тро, оста ју цео дан и уве че
се вра ћа ју, углав ном зато што
нема ју где да пре но ће. Сем

даље у Тамиш, чека се дуже,
али се пеца круп ни ја риба.

„Кифла” је део реке који је
настао када се гра ди ла пре -
вод ни ца – тада је ток Тами ша
про ме њен, а онда је „пре се -
чен” наси пом. Ако током лета
и не буде круп ни јег уло ва,

сни је пеца ро ше који нема ју
вре ме на за одла зак ван гра да.

Ово место је годи на ма вео ма
посе ће но, а када риба ради, у
овом делу Тами ша могу се ухва -
ти ти и: шаран, шту ка, бабу шка,
буцов, деве ри ка, црвен пер ка,
бодор ка, бан дер, гргеч…

Про стор је уре ђен и избе то -
ни ран, али има и хла до ви не,
па је иде а лан за опу шта ње с
мали ша ни ма. Уз све то, про -
дав ни це и „циви ли за ци ја” су
надо хват руке, ако затре ба ју...

Пан че вач ке куле – ушће
Тами ша у Дунав
На ушћу Тами ша у Дунав
нала зе се све ти о ни ци који су
сагра ђе ни почет ком про шлог
века. Кажу наши сугра ђа ни да
риба овде и не „гри зе” баш као
на дру гим мести ма, али при -
род не лепо те саме лока ци је и

могућ ност пеца ња у обе реке
наво де људе да ова мо сва ко -
днев но дола зе.

До попу лар них кула може
се сти ћи пеши це или бици -
клом, поне кад и коли ма, али

што су смуђ, шаран, сом, тол -
сто ло бик, деве ри ка, бабу шка...

До Миља се може доћи
бици клом, мото ром или коли -
ма, тако што се на путу од
Пан че ва ка Стар че ву скре не
десно, наспрам глав ног ула за
у Рафи не ри ју.

Зимов ник у Ива но ву
Ива но во, место од хиља ду ста -
нов ни ка, сме ште но на самом
обо ду тери то ри је гра да Пан че -
ва, на оба ли Дуна ва, оду век је
било рај за рибо лов це. Захва -
љу ју ћи ива но вач ком Дунав цу,
попу лар ном Зимов ни ку, при -
род ном мре сти ли шту шара на,
Ива но во иза себе има цео век
рибар ске тра ди ци је.

Нажа лост, од ње је сада
остао само викенд рибо лов ни
тури зам. Целе годи не, осим
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ФУД БА ЛЕ РИ ЖЕЛЕ ЗНИ ЧА РА ЗАПО ЧЕ ЛИ РАД

ЗАХУК ТА ВА СЕ „ДИЗЕЛ КА”
У субо ту, 8. јула, одмор је завр -
шен и за фуд ба ле ре Желе зни ча -
ра. На СЦ-у „Мла дост” про зив -
ку прво ти ма ца извр шио је шеф
струч ног шта ба Ненад Стој чић,
коме ће у новој сезо ни пома га ти
Звон ко Лаза ров и тре нер гол ма -
на Вла ди мир Расто вић.

На првом тре нин гу пан че -
вач ког срп ско ли га ша у новој
сезо ни оку пи ло се 29 фуд ба -
ле ра, међу који ма је било
неко ли ко јуни о ра, али и игра -
ча који су дошли на про бу.
Мом ке су поздра ви ли пред -
сед ник Желе зни ча ра Зоран
Наун ко вић и гене рал ни секре -
тар клу ба Ненад Бој ко вић.

– Нај ва жни је је да је гото во
ком пле тан тим из про шле сезо -
не остао на оку пу, а то је још
један доказ да су мом ци задо -
вољ ни усло ви ма и радом у
Желе зни ча ру. Спи сак игра ча на
које рачу на мо у новој сезо ни
биће познат до кра ја неде ље, али
ми већ сада зна мо свој циљ.
Неће нам бити лако у новом
шам пи о на ту, јер је лига вео ма
ква ли тет на, али тру ди ће мо се да
игра мо што боље и да има мо још
јед ну успе шну сезо ну – рекао је
Ненад Стој чић, шеф струч ног
шта ба попу лар не „дизел ке”.

Већ у поне де љак, 17. јула,
екс пе ди ци ја Желе зни ча ра

пу ту  је у Кру пањ на сед мо днев -
не при пре ме, а кон трол не утак -
ми це почи њу већ у субо ту, 15.
јула, када ће Дани ло Кова че -
вић и њего ви саи гра чи одме ри -
ти сна гу с Првом искр ом у
Бари чу. У неде љу, 16. јула, од
18 сати, „Жеља” ће госто ва ти у

Омо љи ци, а током борав ка у
Круп њу оди гра ће кон трол не
утак ми це про тив Рађев ца,
Јадра и Лозни це. За 29. јул
зака зан је сусрет с Бежа ни јом у
Бео гра ду, а за 2. август са Омла -
дин цем у Новим Банов ци ма.

У нашем гра ду ће 5. авгу ста
госто ва ти ОФК Бео град, који
пред во ди Петар Дивић, а
гене рал ну про бу уочи почет ка
так ми че ња у Срп ској лиги
„Вој во ди на” Желе зни чар ће
има ти на Новом Бео гра ду у
утак ми ци с Рад нич ким.

Поче так првен стве не трке
за бодо ве зака зан је за 19.
август.

У бугар ском гра ду Русе про -
шлог викен да одр жа но је
Првен ство Бал ка на у спринт-
-три а тло ну. У вео ма јакој кон -
ку рен ци ји ТК Тамиш из наше -
га гра да пред ста вља ло је чет -
во ро так ми ча ра, и то: Вида
Медић (нај бо ља сени ор ка Ср -
би је), Ања Дави до вић (нај бо ља
јуни ор ка Срби је), Лука Гли  го -
рић (пер спек тив ни кадет) и тре -
нер Коста Мир ко вић, који је
био у уло зи селек то ра кадет ско-
-јуни ор ске репре зен та ци је
наше земље.

Чла но ви ТК-а Тамиш дали
су пун допри нос успе ху срп -
ског наци о нал ног тима. Вида
Медић је одбра ни ла титу лу
вице пр ва ки ње Бал ка на, а овог

пута над ме та ње је завр ши ла
иза ривал ке из Тур ске. Ања
Дави до вић је одра ди ла добру

трку у кон ку рен ци ји ста ри јих
и иску сни јих так ми чар ки, а
при том је сте кла вели ко иску -
ство, које ће јој помо ћи у
даљој кари је ри. Ања се тако ђе
из Бугар ске вра ћа с меда љом
око вра та, јер је била чла ни ца
мешо ви те шта фе те наше
репре зен та ци је. Срп ски тим
су чини ли: Ања Дави до вић,
Вида Медић и два нај бо ља
срп ска три а тлон ца: Огњен
Сто ја но вић и Милан Томин из
Новог Сада. Њих четво ро су у
изу зет но узбу дљи вој трци као
тре ћи про шли кроз циљ, иза
шта фе та Хрват ске и Тур ске.
Биланс меда ља осво је них за
Срби ју додат но су пове ћа ли
Огњен и Милан, који су зау зе ли

прва два места у кон ку рен ци ји
сени о ра.

ТК Тамиш је током про шлог
викен да имао још актив но сти,
па је тако истак ну ти члан клу -
ба Дра шко Петро вић осво јио
злат ну меда љу на међу на род -
ном пли вач ком мара то ну
„Ада Међи ца”, где је у гру пи
так ми ча ра од 50 до 54 годи не
осво јио злат ну меда љу на дис -
тан ци од 2,5 кило ме та ра. У
исто вре ме, на дру гом кра ју
Евро пе, у Немач кој, Ненад
Богар се над ме тао у трци
Челенџ сери је на ајрон мен
дис тан ци (3,8 км пли ва ња,
180 км вожње бици кла и 42,1
км трча ња). Трку је завр шио
за 11 сати и 29 мину та.

СПОРТ
Петак, 14. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Да4)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Вели ки про бле ми 
са ауто мо би лом

После пау зе – 
Тај ланд

Сед ми тркач ки викенд у TCR
шам пи о на ту био је на про гра -
му про шлог викен да у немач -
ком гра ду Ошер сле бе ну. Наш
сугра ђа нин, нај бо љи срп ски
ауто мо би ли ста Душан Бор ко -
вић и њего ви нави ја чи неће по
лепом пам ти ти то над ме та ње,
јер је ко зна који пут ове сезо -
не наш ас имао вели ких про -
бле ма са ауто мо би лом.

Иако је био рав но пра ван с
рива ли ма, упр кос сла би јем
мото ру, Бор ко вић је у ква ли -
фи ка ци ја ма зау зео четр на е сто
место, јер му је поно во пукла
полу о со ви на на ауто мо би лу.

– Опет про блем са „алфом”.
Надао сам се да ћу овде оства ри -
ти бољи пла сман у ква ли фи ка -
ци ја ма, али спо ре ста зе попут
ове јед но став но не одго ва ра ју
мом ауто мо би лу – рекао је Дуца
пре трке, нада ју ћи се да ће меха -
ни ча ри попра ви ти ауто мо бил.

Ипак, наш ас, упр кос одлич -
ној вожњи, није могао про тив
ква ро ва на ауто мо би лу. Бор -
ко вић није успео да осво ји
нове бодо ве пошто је имао
про бле ма са ауто мо би лом. У
обе трке му је због елек трон -
ског ква ра отка зао сер во у пра -
вљач, осми пут у овој сезо ни.

СЕД МИ ВИКЕНД TCR ШАМ ПИ О НА ТА

КВА РО ВИ ЗАУ СТА ВИ ЛИ БОР КО ВИ ЋА

коме је уче ство ва ло једа на ест
воза ча, а Бор ко вић је над људ -
ским рефлек си ма успео да
избег не огром ну гужву на ста -
зи и да се доко па шестог места.

Ипак, старт је поно вљен,
Бор ко вић је био сед ми, а потом
је изгу био две пози ци је. То га
није обес хра бри ло и већ у тре -
ћем кру гу муње ви то се про био
за три места. Када се оче ки ва -
ло да ће Дуца наста ви ти да
убр за ва и да ће оби ћи и акту ел -
ног прва ка све та Коми ни ја, на
њего вом ауто мо би лу се поно во
јавио исти квар, чиме је вео ма
мале ро зан викенд зао кру жен.

– Јако сам бесан. Не могу да
веру јем да ми у сва кој трци, од
када су после Бахре и на заме -
ни ли шаси ју, отка же исти део.
Јако сам раз о ча ран гене рал но,

ПРВЕН СТВО БАЛ КА НА У СПРИНТ-ТРИ А ТЛО НУ

ТРО ФЕ ЈИ ЗА ВИДУ И АЊУ

Након ста р та са четр на е сте
пози ци је Дуца се муње ви то
про био за три места и дошао
надо мак пла сма на који му
гаран ту је бодо ве. Вешто избе -
гав ши неко ли ко инци де на та у
првих пет кру го ва, имао је
дуе ле с Паул се ном, који је у
више навра та уда рио „алфу”
нашег воза ча, нанев ши му
непо пра вљи ву ште ту.

На Дуци ном ауто мо би лу
нај пре је пукао спли тер, затим
му је бло ки ра ла летва вола на,
да би му на кра ју стра дао и
хлад њак, после чега је дефи -
ни тив но морао у бокс, у једа -
на е стом кру гу.

Поче так дру ге трке био је
нај у збу дљи ви ји од почет ка
шам пи о на та, пошто се већ на
стар ту дого дио инци дент у

а пого то во ми је жао што сам у
дру гој трци имао сјај ну шесту
пози ци ју и повра тио бих шесто
место у гене рал ном пла сма ну.
Ауто мо би ли већ у сре ду, 12.
јула, кре ћу у Тај ланд, где се
после пау зе наста вља шам пи о -
нат, па меха ни ча ри неће има ти
вре ме на да откри ју зашто само
на мом ауто мо би лу јед на те
иста ствар отка зу је, када је све
ново. Све су про ме ни ли на
вози лу и про блем не неста је.
Хва ла сви ма на подр шци –
рекао је Бор ко вић након трка.

Наш ас тре нут но има 82 бода
и зау зи ма сед мо место у гене -
рал ном пла сма ну. Сада пред -
сто ји лет ња пау за у TCR свет -
ском шам пи о на ту, који ће бити
наста вљен 2. и 3. сеп тем бра у
тај ланд ском Бури ра му.

У Бео гра ду је про шлог викен -
да први пут одр жан Куп реги -
о на у атле ти ци за мла ђе јуни -
о ре. Част да бра ни боје репре -
зен та ци је Вој во ди не имао је
члан АК-а Дина мо Сте фан
Михај лов. Он је био једи ни
уче сник из Пан че ва, али и из
јужног Бана та, који је био у
саста ву репре зен та ци је.

Сте фан је имао две трке. У
првом над ме та њу, на 100
мета ра, зау зео је дру го место у
изу зет но јакој кон ку рен ци ји,
иза прво пла си ра ног Нема ње
Јор ги ћа из Срем ске Митро ви -
це. Сре бр ним одлич јем оки -
ти ла се и шта фе та репре зен -
та ци је Вој во ди не, која је
насту пи ла у саста ву: Михај -
лов, Оби лић, Бобар и Јор гић.

Тре ба иста ћи да је Сте фан
трчао у кон ку рен ци ји годи ну

дана ста ри јих мома ка и да је
његов пла сман заи ста вре дан
пажње.

Овим так ми че њем завр -
ше на је лет ња так ми чар ска
сезо на, у којој је Сте фан
Михај лов пости гао фан та -
стич не резул та те. Под се ћа -
мо, он је првак Срби је на 100
мета ра, поста вио је чак чети -
ри лич на рекор да, а тре нут -
но има вре ме од 11,16 секун -
ди. Бра нио је боје срп ског
наци о нал ног тима на Првен -
ству Бал ка на у Тур ској, где је
као члан шта фе те осво јио
сре бро. На држав ном шам -
пи о на ту у дво ра ни осво јио је
брон зу на 200 м, а потом још
две брон за не меда ље на
Отво ре ном првен ству Срби је
– на 100 и 200 мета ра.

Сва ка част!

КУП РЕГИ О НА У АТЛЕ ТИ ЦИ

ДВА СРЕ БРА ЗА СТЕ ФА НА

Чла но ви Кара те клу ба Дина -
мо игра ли су запа же ну уло гу
у кам пу и на Свет ском купу
за мла де у Ума гу. Европ ска
кара те феде ра ци ја сјај но је
орга ни зо ва ла вели ко оку пља -
ње нај пер спек тив ни јих мла -
дих спор ти ста из целог све та,
а спро во ђе ње струч ног рада
пове ре но је нај е ми нент ни јим
свет ским кара те струч ња ци -
ма. Вели ку уло гу у еду ка ци ји
мла дих имао је и Пре драг
Сто ја ди нов, шеф струч ног
шта ба КК-а Дина мо.

Пето ро нај бо љих мла дих
так ми ча ра Дина ма вред но је
тре ни ра ло у Ума гу, а у
послед ња два дана над ме та -
ли су се на Свет ском купу, на
ком су оства ри ли завид не
резул та те.

Алек сан дар Зде шић се
пла си рао на четвр то место у
ката ма у кон ку рен ци ји 55
так ми ча ра до четр на ест годи -
на. Он је побе дио рива ле из
Бугар ске и Руси је, да би у тре -
ћем колу изгу био од дома ћег
так ми ча ра. Саша је у репер -
са жу три јум фо вао над бор -
цем из Мађар ске, а потом је у
бор би за брон за ну меда љу
изгу био од коле ге из репре -
зен та ци је Срби је. Урош Пет-

ро вач ки и Нико ла Ива но вић
зау зе ли су деве та места у сво -
јим кате го ри ја ма. Петро вач -
ки је на стар ту тур ни ра побе -
дио так ми ча ра из Ује ди ње -
них Арап ских Еми ра та, а
онда је пре тр пео пораз од
рива ла из Пољ ске, који је
пла сма ном у фина ле „пову -
као” Уро ша у репер саж. Урош
је у првом мечу репер са жа
савла дао бор ца из Инди је, а у
дру гом мечу, после 1:1, изгу -
био је од Фран цу за, који је
први у мечу зара дио поен.

Нико ла Ива но вић је на
ста р ту побе дио так ми ча ре из
Ита ли је и Инди је, а потом је
у тре ћем колу пре тр пео
пораз од так ми ча ра из Фран -
цу ске, који је ушао у фина ле.
Ипак, Нико ла је у првом
мечу репер са жа изгу био од
кара ти сте из БиХ. Јуни ор ка
Јана Кој чић била је сло бод на
у првом колу, а у дру гом је
пре тр пе ла пораз од одлич не
так ми чар ке из Тур ске. Кадет
Милош Сте фа но вић тако ђе
је био сло бо дан у првом колу,
а онда је, у настав ку так ми че -
ња, и поред стал не актив но -
сти у мечу, на пре гла са ва ње
суди ја, неза слу же но изгу био
од так ми ча ра из Немач ке.

СВЕТ СКИ КАРА ТЕ КАМП ЗА МЛА ДЕ

ПАН ЧЕВ ЦИ ЗАПА ЖЕ НИ У УМА ГУ

Традиционалан, осми турнир
у малом фудбалу „Панчево
2017” одржан је и овог лета на
СЦ-у „Младост”.

Надметало се дванаест еки-
па из Београда, Смедерева,
Качарева и Панчева, а као и
претходних година, публика је
уживала у сјајним потезима,
лепим акцијама и головима.

Екипа Слот клуба Елдорадо у
полуфиналу је савладала Скај
сат – Бели нарцис с 5:1, а дру-
гом мечу Аутоелектричарска
радионица „Горан и Данијел”
победила је СТР „Љуба” са 6:1.
Скај сат – Бели нарцис освојио
је треће место савладавши еки-
пу СТР „Љуба” са 8:3, а у вели-
ком финалу Аутоелектричарска

радионица „Горан и Данијел”
тријумфовала је над екипом
Слот клуба Елдорадо са 6:2.

Најбољи играч на турниру
био је Драган Ђорђевић, наје-
фикаснији стрелац (са девет
голова) био је Ненад Радоса-
вљевић, а за најсигурнијег гол-
мана проглашен је Жељко
Јаћимовић.

ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ „ПАНЧЕВО 2017”

АУТО-ЕЛЕКТРИЧАРИ НАЈБОЉИ
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Мате ја Зари ја, 
гим на зи ја лац:
     
– Ско ро сва ког дана 
идем на базен с 
дру га ри ма и на неки
спорт – кошар ку, фуд бал,
тенис. За два дана
идем у Пара ли ју на море
с дру штвом, а пре тога
ћу сигур но оти ћи код
баке на ручак.

Жеља на Пејић, 
сту дент ки ња 
фар ма ци је:
     
– Овог лета нећи ићи на
море јер ћу спре ма ти 
испи те. Сло бод но вре ме
про во дим на 
пан че вач ком базе ну, 
а можда ћу оти ћи на
неко ли ко дана на 
Див чи ба ре с дру штвом.

Алек сан дар 
Ста ни шко вић, 
гим на зи ја лац:
     
– Тре нут но сам уче ству јем
у лет њем еду ка тив ном
про гра му „Кад пора стем,
бићу...”. Сре ди ном месе ца
идем на море с поро ди цом,
а када се будем вра тио,
ићи ћу на тур не ју 
с фол кло ром.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Жед ни
Пре то пло је. Јул баш уме да зажа ри, запа ли масу.

    Као што је то зна ла и поли тич ка орга ни за ци ја из дру ге поло ви -

не деве де се тих која се зва ла јед на ко као сед ми месец у годи ни.

    Сећа те се нај сту пид ни је кри ла ти це: ЈУЛ је кул.

    Нису се мно го про ме ни ле ства ри у држа ви од онда.

    Само су име на стра на ка и поли ти ча ра дру га чи ја, мада не

свих.

    И тада смо били жед ни. Сло бо де, пре све га оста лог.

    И глад ни.

Исто риј ски
Какав „мон ју мент”, одно сно спо ме ник.

    Делу је као локал на вер зи ја Сто ун хен џа.

    Доду ше, метал на.

    И недо вр ше на.

    Изгле да као мен тал на раз би бри га.

    Непо зна тог ауто ра.

    Под се ћа и на сту бо ве нека квог антич ког хра ма.

    Дакле, трип је исто риј ски.

    Ипак, искре но, ска ла ме ри ја надо мак кеја не личи ни на шта.

    А при том и не ради. Вију ге.

Пре ко воде
Нека да се гово ри ло: оти шао је трбу хом за кру хом. Сада крух дожи -

вља ва ју као стра ну реч, па се ова фра за код нас не кори сти.

    Дожи вља ва мо још нешто: ника да већи одлив мла дих људи у

ино стран ство. Одла зе сви: коно ба ри, лека ри, зана тли је, тргов ци,

мена џе ри...

    Неки од њих се не сна ђу из прве, насу чу се као чамац с фот -

ке, али ника да не оду ста ју да се пре ко поно во нађу. Било где: у

запад ној Евро пи, Вели кој Бри та ни ји, Аме ри ци – пре ко воде.

    Упс, каже се: пре ко баре.

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 

22. септембра – награда је ваша.

                                                                      P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Велики поздрав са Увца!
Александар Станковић, Синђелићева 6, 

Банатски Брестовац

Имењаци, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” ће

стизати на вашу адресу. 

                                               Редакција


