
Град
Е-управа ослобађа

грађане чекања

пред шалтерима

» страна 2

цена 40 динара

Здравље
Корист од раставића и

мајчине душице

» страна 6

Карневал

Шта да гледате и 

где да пијете

» страна 10

Записи

Иван Ракиџић:

Немам времена 

да остарим

» страна 11

Пливање

Ања се спрема за

Светско првенство

» страна 30

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  21.  ЈУНА 2019.Број 4819, година CLI
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Рибе у Тамишу 
опет пливају леђно
» страна 3

Да ли је радиоактивни 
громобран на вашем крову
» страна 8

ПЛОВИДБАПЛОВИДБА

ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА 

ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

Акција траје, рок 
продужен за годину дана

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

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

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

ЉУДИМА ПРЕТИ ВИРУС ЗАПАДНОГ НИЛА, ПЧЕЛЕ ВЕЋ СТРАДАЛЕ

ПАНЧЕВЦИ ПРОТИВ КОМАРАЦА,
БОРБА ЗАСАД БЕЗ ПОБЕДНИКА

НЕСВАКИДАШЊА ПРИЧА

Срели 
се на 
друму 
Србин 

и Хрват
Рагбистима „Динама” се
надомак Сплита покварио
комби. Онда су наишли
неки непознати људи…

Страна 3

ДОЛОВО, ЈАБУКА И ОМОЉИЦА

ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ У
ТРИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Неизвесно учешће опозиције

Страна 5

У КАКВОЈ ВОДИ ЋЕМО СЕ КУПАТИ

ЈЕЗЕРО ИЛИ БАЗЕН, 
ВАЖНО ДА ЈЕ ВОДА Страна 7 Страна 7



ДРУГА СТРАНА2
Петак, 21. јун 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

ДИГИТАЛНО ДРУШТВО И НОВЕ УСЛУГЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

По ла ве ка
ду хо ви то сти
„Не пре дај се ни кад, осим кад
мо раш”; „Ала не, бје ж’мо, њих
је дво ји ца, а ми смо са ми”...

Ге не ра ци је ро ђе не ше зде се -
тих и се дам де се тих у Ју го сла -
ви ји на ке ца кон та ју ода кле по -
ти чу ови ци та ти: из „Ала на
Фор да”, стри па ко ји је са сти -
лом ме њао свест и кре и рао
сми сао за ху мор мла дих у оној
ве ли кој др жа ви. Број 1, Алан
Форд, Боб Рок, Сир Оли вер, Је -
ре ми ја, Грунф, Су пер хик...
про сла ви ли су ових да на пе де -
се ти ро ђен дан.

Да ово ре мек-де ло осме
умет но сти уђе фа но ви ма под
ко жу, нај за слу жни ји је бри -
љан тан пре вод Не на да Брик -
си ја са ори ги нал ног ита ли јан -
ског на хр ват ски. Он је умео да
ства ри из ре че не у цве ћар ни ци,
у Њу јор ку, ко ја је би ла се ди -
ште гру пе ТНТ, или на ули ца -
ма аме рич ке ме тро по ле, ста ви
у кон текст дру штве но по ли тич -
ких де ша ва ња у СФРЈ. Ан ти -
хе ро ји и су пер хе ро ји, град ски
већ ни ци, ма, сви ли ко ви опи -
са ни у стри пу и до га ђа ји у ве -
зи с њи ма – мо гли су да се пре -
по зна ју у сва ко дне ви ци
Ју го сла ви је, ко ја се су о ча ва ла
са смр ћу ко му ни зма и тап ка ла
у ме сту из ме ђу Ис то ка и За па -
да. Ка сни је, то ком де ве де се -
тих, би ло је по ку ша ја пре во да
на срп ски, али је то про шло с
мно го ма ње успе ха.

По себ но је ин те ре сант на још
јед на чи ње ни ца: при че о овим
стрип-ју на ци ма „при ми ле” су
се са мо у Ита ли ји, где су га пи -
са ли и цр та ли Макс Бун кер
(Лу ча но Се ки) и Маг нус (Ро -
бер то Ра ви о ла), и у шест ре пу -
бли ка и две по кра ји не на ше
не ка да шње зе мље.

Па и да нас се што шта из ле -
ген дар ног стри па да чу ти и ви -
де ти у јав ном жи во ту Ср би је:
и у сми слу пре по зна ва ња и бу -
квал но. До ма ћи по ли ти ча ри,
из опо зи ци је и из вла сти, не -
ко ли ко пу та су, чак и за го вор -
ни цом На род не скуп шти не,
ци ти ра ју ћи Брик си ја, по ка зи -
ва ли да има ју за вид но зна ње о
„Ала ну Фор ду”. И за то чу ди не -
до ста так сми сла за ху мор ко ји
еми ту ју.

„Бо љи је не ча стан би јег не го
ча стан по раз”; „Ку пи те цвје ће
во ље ној же ни, али не за бо ра -
ви те ни на соп стве ну”; „Ми ни -
шта не обе ћа ва мо и то ис пу ња -
ва мо – стран ка исти не”...

Ге ни јал но! Сре ћан 50. ро ђус!

Пише: Синиша Трајковић

За жи ве ли ПОС тер ми нали,
гра ђа ни све мо гу да
плаћа ју елек трон ски

Тра же ни до ку мен ти 
сти жу на кућ ну адре су

Го ди на 2019. До бро смо за га зи ли у 21.
век. Кад је ме ђу људ ска ко му ни ка ци ја
у пи та њу, ме ња ју се ње ни ка на ли у
скла ду с раз во јем ин фор ма ци о них
тех но ло ги ја.

И услу ге ко је пру жа ад ми ни стра -
тив ни апа рат до би ја ју но ве об ли ке и
фор ме. О то ме на че му се са да кон -
крет но ра ди, као и ко је су мо гућ но -
сти пред гра ђа ни ма, раз ме ни ли смо
ми сли с Да ни је лом Ра ке тић, за ме ни -
цом на чел ни ка Град ске упра ве.

Збо гом че ка њу

Ових да на пан че вач ки Град ски услу -
жни цен тар (ГУЦ) пу ни де сет го ди на.
У по след ње вре ме оса вре ме њен је ње -
гов рад с гра ђа ни ма. Про је кат „ПОС
тер ми на ли”, ко ји је осми сли ла и фи -
нан си ра ла Кан це ла ри ја за ин фор ма -
ци о не тех но ло ги је Вла де Ре пу бли ке
Ср би је, за жи вео је у на шем гра ду, и
то као у јед ном од пр вих у др жа ви.

– Циљ је да гра ђа ни све так се пла те
на јед ном ме сту – у Град ском услу -
жном цен тру. ПОС тер ми на ли функ -
ци о ни шу та ко што гра ђа нин до ђе са
сво јом плат ном кар ти цом, за тра жи да
му се из да, на при мер, из вод из ма -
тич не књи ге ро ђе них и од мах по што
елек трон ски пла ти так су у из но су од
45 ди на ра, тра же ни до ку мент до би ја.
Не ма ви ше шет ње до бан ке или по -
ште са уплат ни цом, ду плог че ка ња у
ре ду... У ства ри, до сад се три пут че -
ка ло; с бро јем нај пре у ГУЦ-у, па на
уплат ном ме сту ван згра де Град ске

упра ве, а он да још јед ном код нас с
до ка зом о упла ти. Са да мо же мо ре ћи
да се ра ди о мно го ефи ка сни јој упра -
ви – ка же Да ни је ла Ра ке тић.

По сто ји и раз ме на по да та ка из ме -
ђу др жав них ор га на елек трон ским пу -
тем. „Бе бо, до бро до шла на свет” на -
зив је про јект не ак тив но сти ко ја је још
пре две го ди не за по че та у ор га ни за -
ци ји Кан це ла ри је за ин фор ма ци о не
тех но ло ги је. У пу бли ка ци ји из да тој
тим по во дом сто ји: „Збо гом че ка њу у
ре до ви ма, гу жва ма на шал те ри ма или
по гре шним бро је ви ма те ле фо на”.

– Ова услу га омо гу ћа ва ро ди те љи -
ма тек ро ђе не де це да ди рект но из
поро ди ли шта при ја ве на след ни ка за
ма тич ну књи гу ро ђе них, бе би но пре -
би ва ли ште, здрав стве но оси гу ра ње и
да под не су зах тев за ро ди тељ ски до -
да так. Овај про цес омо гу ћа ва бр зу –
све тра је око пет на ест ми ну та, бес -
плат ну и јед но став ну при ја ву, што
уки да по тре бу за па пи ро ло ги јом, а
тра же ни до ку мен ти сти жу на кућ ну
адре су. Не ма ви ше по тре бе да се ше -
та од јед ног до дру гог или тре ћег
шал те ра, као и да ро ди те љи че ка ју
упот пу ња ва ње про це ду ре, ко ја тра је
де се так да на – ја сна је Да ни је ла
Раке тић.

На овај на чин, кроз ин фор ма ци о ни
си стем, већ је при ја вље но пре ко
160.000 бе ба, а пре ма до са да шњим
иску стви ма, ро ди те љи су у де вет од

де сет слу ча је ва од лу чи ва ли да ис ко -
ри сте мо гућ но сти ко је ну ди та услу га.

Сер ви сна ма ги стра ла

Од 1. ју ла кре ће и на град на игра Кан -
це ла ри је за ин фор ма ци о не тех но ло -
ги је и НА ЛЕД-а. Зо ве се „Шам пи о ни
без го то вин ског пла ћа ња”. За ме ни ца
на чел ни ка Град ске упра ве об ја шња ва:

– По ен та је у ши ре њу ПОС тер ми -
на ла по свим ло кал ним са мо у пра ва -
ма – оне ко је бу де има ле нај ви ше
тран сак ци ја у пе ри о ду од 1. ју ла до
31. де цем бра до би ће ле пе на гра де: из -
град њу деч јег игра ли шта у вред но сти
од 20.000 евра, из ра ду веб-сај то ва...
Тре ба ло би да се свест о то ме да
посто је ПОС тер ми на ли ра ши ри ме -
ђу гра ђа ни ма.

Про цес ства ра ња ди ги тал ног дру -
штва за по чет је 2010. го ди не „Пор та -
лом еУ пра ва”, ко ји омо гу ћа ва гра ђа -
ни ма да ди рект но за ка зу ју тер ми не за
до би ја ње па со ша и лич них ка ра та или
уве ре ња о не ка жња ва њу.

– Ово зна чи да ин сти ту ци је има ју
мо гућ ност да ком плет но ау то ма ти -
зу ју про цес под но ше ња елек трон ских
зах те ва, што укљу чу је и он лајн пла -
ћа ње, чи ме се гра ђа ни ма, као и при -
вред ним су бјек ти ма олак ша ва по сло -
ва ње са ад ми ни стра ци јом. Кад је реч
о ин тер ним услу га ма, по шту је се
Закон о управ ном по ступ ку: за по -
слени на шал те ри ма у ГУЦ-у ну де

грађанима да ин сти ту ци ја са ма, слу -
жбе ним пу тем, при ба ви сва нео п ход -
на до ку мен та. Гра ђа нин са мо тре ба
да пот пи ше са гла сност и до би ће по -
дат ке из, ре ци мо, ка та стра, На ци о -
нал не слу жбе за за по шља ва ње или
МУП-а. То се зо ве е-ЗУП: др жав ни
ор га ни ме ђу соб но раз ме њу ју по дат -
ке елек трон ским пу тем. Струч ни тер -
мин је „сер ви сна ма ги стра ла” – ка же
Да ни је ла Ра ке тић.

По сто ји и пор тал ко ји се ба ви ло -
кал ном по ре ском ад ми ни стра ци јом.
Гра ђа ни мо гу са ми да ви де у сва ком
тре нут ку ста ње сво јих по ре за.

У пла ну су још два про јек та. Нај -
пре, е-ин спек тор; све ин спек циј ске
слу жбе ра ди ће пре ко јед ног ме наџ -
мент си сте ма, што зна чи да ће ин -
спек тор нео п ход не по дат ке до би ја ти
док је на те ре ну – без об зи ра на то да
ли по се ду је лап топ или апли ка ци ју
за мо бил не те ле фо не, има ће при ступ
ба за ма по да та ка. Дру га ин те ре сант -
на но вост ти ца ће се упи са де це у
пред школ ске уста но ве од сле де ће го -
ди не и зва ће се е-вр тић: све ће се за -
вр ша ва ти елек трон ским пу тем уз по -
моћ ЈМБГ-а, чи ме ће се не по треб на
па пир на та до ку мен та ци ја из ба ци ти
из упо тре бе.

Деч је бо ле сти су очи глед но пре ле -
жа не, па се ду гим ко ра ци ма иде кроз
ди ги тал но дру штво.

С. Трај ко вић

УКИ НУ ТИ ПА ПИ РО ЛО ГИ ЈУ И ДУ ГЕ ПРО ЦЕ ДУ РЕ

Градски услужни центар је увелико у 21. веку

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Рогови

У центру града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

Да ни је ла Ра ке тић:
„Гра ђа нин са мо тре ба да
пот пи ше са гла сност и
доби ће по дат ке из,
рецимо, ка та стра,
Национал не слу жбе за
запо шља ва ње или МУП-а.
То се зо ве е-ЗУП.”

ОТВОРЕНА ЕТНО-КУЋА СЕКЕЉ-МАЂАРА

Панчево обогаћено културом и традицијом
ство којим мало који град у овом де-
лу света може да се дичи.

Зато је недавно отварање Етно-ку-
ће буковинских Секељ-Мађара у Вој-
ловици, који у Панчеву живе од 1883,
било догађај коме су присуствовали
државни секретар за националну по-
литику владе Mађарске Арпад Јанош
Потапи, градоначелник Панчева Са-
ша Павлов и председник МКУД-а „Та-
маши Арон” Вилмош Лечеи. На све-
чаности су виђене и званице из
комшијских земаља, Мађарске и Ру-
муније, градоначелница мађарског
града-побратима Боњхада Фиона Фе-
ренц Ибоја, репрезентанти других на-
ционалних заједница, као и много
Војловчана.

Идеја о отварању етно-куће није но-
ва, датира од пре педесетак година.
Све време је била везана за то да тре-
ба проширити простор који користи
МКУД „Тамаши Арон”, као и да је
необично важно да се генерацијама
које долазе у наследство остави зда-
ње чија би намена била да панчевач-
ки Секељ-Мађари добију дом с гра-
ђом о сопственој историји и култури.

Да је то битно и нашим северним
комшијама, сведочи улагање Владе
Мађарске од око 100.000 евра за из-
градњу и опремање овог простора,
стварање летње позорнице, као и за
плаћање дажбина у вези с докумен-
тацијом. Пре нешто више од три го-
дине израђена је Секељ-капија, сим-
бол ове националности, и то у
Мађарској, па је након тога допре-

мљена у наш град. Потом су поста-
вљени темељи етно-куће, а крајем ма-
ја ове године пројекат је заокружен:
објекат је изграђен, двориште је уре-
ђено, направљене су помоћне просто-
рије, отворена је бина...

Градоначелник Павлов захвалио је
влади Мађарске и рекао да свих два-
десет шест националних заједница у
Панчеву живи у љубави, међусобној
бризи и поштовању.

– Секељ-Мађари који су овде про-
нашли свој дом дали су велики до-
принос и обогатили Панчево својом
културом, традицијом и фолклором,
а ово прелепо здање остаје будућим

генерацијама да наставе да негују све
вредности које су им у наслеђе оста-
вили њихови преци – казао је Павлов.

Да се водило рачуна о свему, гово-
ри и податак да је израђен камин на
старински начин, да се зидало циглом
као у стара времена, да су поставље-
ни дрвени украси... Поред извођача
радова, становници овог дела града
дали су свој допринос у градњи. До-
бровољно, наравно. Уз то, Војловча-
ни, Секељ-Мађари, донели су на по-
клон намештај и рукотворине; кућа
„вришти” од традиције дуге скоро век
и по...

С. Т.

Присуствовао и државни
секретар за националну
политику владе Mађарске

Грађанке и грађани Панчева поносе
се чињеницом да у нашем граду жи-
ви двадесет шест нација. То је богат-
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ДАН ДА ВА ЛА ЦА КР ВИ

Ка ко да ста не те 
на цр ве ни те пих

„Без бед на крв за све” сло -
ган је под ко јим је ове го ди -
не ши ром пла не те обе ле жен
14. јун, Свет ски дан до бро -
вољ них да ва ла ца кр ви. Пан -
че вач ки Цр ве ни крст је тим
по во дом уру чи о за хвал ни це
особама ко је су крв да ле ви -
ше од сто пу та.

Награђени су и уче ни ци
ли ков ног и ли те рар ног кон -
кур са „Крв жи вот зна чи”.
Њи хо ве ра до ве, за јед но с
фо то гра фи ја ма ху ма них
Пан чев ки и Пан че ва ца сни -
мље ним на ак ци ја ма до бро -
вољ ног при ку пља ња кр ви,
мо же те видети у хо лу
Градске упра ве до пет ка, 21.
ју на.

На овај дан је по че ла и
кам па ња „Цр ве ни крст – цр -
ве ни те пих”, у ко јој уче ству -
је 45 популарних јав них
лич но сти. Они су за Цр ве -
ни кр ст Ср би је  сни ми ли
ви део-клип с пер со на ли зо -
ва ним по зи вом гра ђа ни ма
да се ода зо ву ак ци ја ма да -
ва ња кр ви. 

Ви можете бити давалац
сва ке сре де, од 9 до 12 са ти,
у Ули ци Жар ка Зре ња ни на
15. Услов је да сте здра ви и
да има те из ме ђу 18 и 65 го -
ди на и до бру во љу. Д. К.

ПОЗИВ ИЗ УДРУЖЕЊА 
„ЧЕ ПОМ ДО ОСМЕ ХА”

Кон курс за до де лу
по ма га ла де ци

Управ ни од бор удру же ња
„Че пом до осме ха” рас пи сао
је кон курс за до де лу по ма -
га ла де ци и мла ди ма оме те -
ним у раз во ју или са ин ва -
ли ди те том ко ји има ју бо ра -
ви ште на те ри то ри ји Ре пу -
бли ке Ср би је.

Де таљ не ин фор ма ци је о
усло ви ма кон кур са и до ку -
мен та ци ји ко ју је нео п ход -
но при ку пи ти мо же те про -
чи та ти на сај ту удру же ња:
cepomdoosmeha.org.rs. Рок
за кон ку ри са ње је 13. јул до
12 са ти.

Д. К.

СТА РА-НО ВА ПО ЈА ВА НА ТА МИ ШУ

Ри бе оша му ће не, ра ко ви у бе гу

ЈКП „ЗЕ ЛЕ НИ ЛО”

Би ра ју се нај леп ши
бал кон и ба шта

Једна необична прича

Раг би сти пан че вач ког „Ди на -
ма” би ли су про шле не де ље у
фо ку су па жње штам пе. Њи ма
су, кад су се на шли у не во љи,
по мо гли слу чај ни про ла зни -
ци. Али где је ту вест? Вест је
у чи ње ни ци да су се у не во љи
на шли у Хр ват ској и да су им
– иа ко је би ло вид но да су
дошли из Ср би је – по мо гли
Хр ва ти!

О за јед нич кој до го дов шти -
ни Зо ра на Ра ни сла ви ћа Жи ла -
вог, Омера Хамзагића, Вла ди -
ми ра Пар че ти ћа зва ног Пар че,
Бо ја на Га ће ше по зна тог и под
на дим ком Бокс, Дра га на Ђур -
ђе ва Ха ни ја и Вла ди ми ра Кри -
во ку ће Кри вог испричао је
„Пан чев цу” Омер:

– Ве те ра ни сплит ске „На -
де” би ли су у ок то бру про шле
го ди не го сти бе о град ског Раг -
би клу ба „Пар ти зан”. И ми из
„Ди на ма” би ли смо та да та -
мо, ис ко ри сти ли смо при ли -
ку да се ви ди мо са ста рим
при ја те љи ма. „Ди на мо” из
Пан че ва и „На да” из Спли та,
на и ме, би ли су брат ски клу -
бо ви у бив шој Ју го сла ви ји. Из
Бе о гра да смо их до ве ли у Пан -
че во и при ре ди ли им та кав
про вод да се о то ме и да нас, и
у Пан че ву и у Спли ту, при -
ча... Та да су нас по зва ли на

ве ли ки фе сти вал раг би ја овог
ју на у њи хо вом гра ду, па смо
нас ше сто ри ца кре ну ли на пут.
Ишли смо ком би јем пре ко
БиХ, ушли у Хр ват ску... На
пе де се так ки ло ме та ра од
Спли та по ква рио нам се ком -
би, па смо се за у ста ви ли на
бен зин ској пум пи. Док смо не -
моћ но гле да ли под по кло пац
мо то ра, при шла су нам два
мом ка и пи та ла да ли нам тре -
ба по моћ.

При ча да ље иде ова ко: Тео
и Да мир, мом ци ко ји су по -
нуди ли по моћ Пан чев ци ма,

телефо ни ра ли су свом дру гу
Кри сти ну, ко ји има ау то ме ха -
ни чар ску рад њу у бли зи ни.
Кри сти но је до шао за не ко ли -
ко ми ну та, али квар је био
озби љан, па су ком би од шле -
по ва ли до ње го ве рад ње. Пан -
чев це су Тео и Кри сти но у два
ау то мо би ла од ве зли до Спли -
та и раг би ста „На де”, а ком би
је остао код Кри сти на у ра ди -
о ни ци, ко ји га је по пра вио до
на ред ног да на.

Хр ват ски но ви на ри, ко ји су
пр ви пи са ли о овом до га ђа ју,
пи та ли су на ше раг би сте да ли

су из не на ђе ни та квим при ја -
тељ ским при је мом.

– Нај и скре ни је, је смо. При -
јат но смо из не на ђе ни. Зна ли
смо да мо же мо да ра чу на мо на
при ја те ље раг би ве те ра не из
Спли та, али по моћ су нам по -
ну ди ли, а он да и по мо гли, љу -
ди ко је смо пр ви пут ви де ли.
За то ће мо то са за до вољством
ис при ча ти свим на шим при ја -
те љи ма у Пан че ву и Ср би ји –
од го во ри ли су им Пан чев ци.

Ови ре до ви у „Пан чев цу” наш
су до при нос обе ћа њу ко је су
ди на мов ци да ли... Р. Т.

У по след ње вре ме при мет на је
по ја ва да та ми шка во да ме ња
бо ју, као и да ри бе де лу ју оша -
му ће но, a да их, ре ђе, има и
мр твих, те да ра ко ви бе же из
ре ке. Љу ди ко ји су стал но на
ре ци об ја шња ва ју да узро ци по -
ја ве „там не” во де мо гу би ти
рас па да ње би ља ка и то по ле,
од но сно да се ра ди о ре дов ном
при род ном про це су на ко ји љу -
ди не мо гу да ути чу. Цве та ње
ал ги, ко је убр за но тро ше ки се -
о ник, ме ња pH вред но сти во -
де, што не по го ду је ра ко ви ма
и ри ба ма.

Уз вод но од Пан че ва круп не
де ве ри ке, ша ра ни и со мо ви
оша му ће ни плу та ју, а љу ди их
без ика кве ри бо ло вач ке опре -
ме ску пља ју и по том про да ју,

иа ко то ни је ри ба ко ју би тре -
ба ло је сти јер је угу ше на мањ -
ком ки се о ни ка.

Не ки ри бо лов ци твр де да је
ре ка за га ђе на, тј. да је у Та -
миш не што ис пу ште но, што
ар гу мен ту ју тврд њом да би ра -
ко ви оста ли у во ди да је у пи -
та њу са мо ма њак ки се о ни ка и
по ве ћа на тем пе ра ту ра у њој.

Пра ве узро ке, ме ђу тим, тре -
ба ло би да утвр де ана ли зе во де
ко је ће уско ро по че ти да вр ши
За вод за јав но здра вље.

Ре ке су у над ле жно сти По -
кра ји не и Ре пу бли ке, од но сно
ин спек то ра за за шти ту при ро -
де и ри бљег фон да, као и вод -
на ин спек ци је.

Са ша Га јић, вод ни ин спек -
тор, за „Пан че вац” је ре као да

„ка да се тем пе ра ту ра на гло ме -
ња, до ла зи до тзв. пре вр та ња
во де”, и до дао:

– Због ове појаве се сма њу је
кон цен тра ци ја ки се о ни ка у
речној во ди. Дру ги раз лог за
јављање ошамућених риба мо -
же да бу де нео вла шће но
пуштање ра зних суп стан ци у
во до то ко ве, што је уче ста ли је
от кад је за тво ре на фе кал на
депо ни ја.

Да за кљу чи мо: ка да се бу ду
ста би ли зо ва ле вре менске
прилике и по што нео д го вор -
ни пре ста ну да бацају ко му -
нал ни от пад у Тамиш – во да
ће по при ми ти „сво ју” стару
зелену бо ју. Ипак, ни та да вам
не пре по ру чу је мо ку па ње у
њој. С. Т.

Уко ли ко има те ле по уре ђе ну
ба шту или бал кон укра шен цве -
ћем ко ји сви при ме ћу ју и хва -
ле, ЈКП „Зе ле ни ло” вас по зи ва
да уче ству је те у тра ди ци о нал -
ном из бо ру за нај леп шу ба шту
или нај леп ше уре ђен бал кон у
Пан че ву и осво ји те при ма мљи -
ве на гра де.

При ја вљи ва ње ће тра јати до
1. ју ла. По треб но је да сво је по -
дат ке по ша ље те на адре су: ЈКП
„Зе ле ни ло”, Ули ца Ди ми три ја
Ту цо ви ћа 7-а, а мо же те се при -
ја ви ти и пу тем те ле фо на
013/346-923 или имеј ла: ko-
mercijala@jkpzelenilo.co.rs.

У „Зе ле ни лу” ка жу да је оби -
ла зак ба шта и бал ко на пла ни -
ран за пе ри од од 1. до 8. ју ла, а
по бед ник ће би ти про гла шен 9.
ју ла у На род ној ба шти. Д. К.

РАГ БИ СТИ ПАН ЧЕ ВАЧ КОГ „ДИ НА МА” СТЕ КЛИ НО ВЕ ПРИ ЈА ТЕ ЉЕ

СРЕ ЛИ СЕ НА ПУ ТУ СР БИН И ХР ВАТ...

Рагбисти из Панчева, Сплита и из Словеније (Омер Хамзагић стоји четврти слева)

У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ

Ба лет ско так ми че ње
Дру го ме ђу на род но ба лет ско
так ми че ње „Ко ста дин ка Ди на
Ни ко лић” би ће одр жа но од 21.
до 23. ју на у Кул тур ном цен -
тру, у ор га ни за ци ји Ба лет ске
шко ле „Ди ми три је Пар лић”,
под по кро ви тељ ством По кра -
јин ског се кре та ри ја та за обра -
зо ва ње и уз по др шку Гра да.

Так ми чар ски про грам од ви -
ја ће се у пе так и су бо ту од 16
са ти, док ће у не де љу, 23. ју на,
од 19 са ти, би ти при ре ђе но га -
ла ве че. У окви ру так ми чар ског
про гра ма пред ста ви ће се 44
мла да игра ча из це ле Ср би је.

Пре ма ре чи ма Ми ло ра да Ву -
ко бра то ви ћа, ди рек то ра шко -
ле, ово је је ди но про фе си о нал -
но так ми че ње ко је у Ср би ји ор -
га ни зу ју др жав не ба лет ске шко -
ле, ако се из у зме ре пу блич ко
так ми че ње.

– Циљ нам је да се у Пан че -
ву не гу ју умет ност и кул ту ра
умет нич ке игре и да се очу ва
тра ди ци ја кроз по што ва ње на -
сле ђа зна чај них ба лет ских пе -
да го га, по пут Ко ста дин ке Ди -
не Ни ко лић, ко ја је по ста ви ла
те ме ље ба лет ског обра зо ва ња
у Пан че ву – ис та као је Ву ко -
бра то вић.

Ово го ди шњи жи ри чи не еми -
нент на ба лет ска име на: Аш хен
Ата љанц, Ми ли ца Бје лић, Еди -
на Па по, То ни Ран ђе ло вић и
Ба храм Јул да шев. Д. К.

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

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

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

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

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

Су бо том спе ци ја ли стич ке
ОРЛ пре гле де ра ди др Го ран
Ми тев ски из пан че вач ке Оп -
ште бол ни це, ен до кри но ло -
шке др Гор да на Ве љо вић, та -
ко ђе из Оп ште бол ни це, а
уро ло шке њи хов ко ле га из
исте уста но ве др Не бој ша Та -
сић, док је за пре гле де из
обла сти ги не ко ло ги је за ду -
жен др Јо ван Ру дић из ГАК
„На род ни фронт”. Тре ба на -
по ме ну ти да су пре гле ди код
др Не бој ше Та си ћа тре нут но
на ак ци ји, па та ко ком пле -

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

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

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

По ред све га на ве де ног, За -
вод „Пан че вац” из два ја се и
по то ме што у хе ма то ло шко-

-би о хе миј ској ла бо ра то ри -
ји те уста но ве па ци јен ти
већи ну ве ри фи ко ва них, кон -
тро ли са них и су ми ра них
резул та та мо гу до би ти за
све га сат вре ме на.

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

Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све
ве ћи број Пан -
чев ки и Пан че -
ва ца би ра За вод
„Пан че вац”, по -
себ но он да ка да
је нео п ход но
ура ди ти пре гле -
де и ана ли зе на
јед ном ме сту и

до би ти ре зул та те што пре.
С тим у ве зи, тре ба под се -
ти ти и на то да се у За во ду,
при ме ра ра ди, све вр сте ле -
кар ских уве ре ња из да ју за
мак си мал но два са та.

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

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



Ми слим да се љу ди ко ји су до бри и слич ни по не ким
фун да мен тал ним по гле ди ма су сре ћу и ства ра ју но ве
све то ве ко ји не ма ју ви ше ве зе с гра ни ца ма. Се ти ћу се
јед не ре че ни це из овог ру ко пи са, да ми ка да сам би ла
ма ла, ни је би ло ја сно ка ко из ави о на, ка да гле да мо
до ле, не ви ди мо те гра ни це и не ви ди мо да пи ше, као
на кар ти, да је ту не ки град – Ан ко на, Бе о град, или
Љубља на.

(Спи са те љи ца Ана Вуч ко вић, „Еспре со”, 16. јун)

* * *
Не ми слим да ко му ни ка ци ја и уве зи ва ње на књи жев -
ној сце ни са ми по се би мо гу во ди ти по ли тич кој еман -
ци па ци ји; дру штве но по ли тич ки оквир на про сто је друк -
чи је по де шен. Сце на риј у ко јем књи жев ни ци на се бе
пре у зи ма ју не ка кву ди пло мат ску уло гу „убла жа ва ња
на пе то сти” из ме ђу по сва ђа них зе ма ља у овом ми вре -
ме ну дје лу је гро теск но. С дру ге стра не, у си ту а ци ји у
ко јој су на ше ма ле кул ту ре ме ђу соб но све оту ђе ни је, а
све за јед но су из ло же не про це си ма ка пи та ли стич ке
гло ба ли за ци је, ме ђу соб но по ве зи ва ње и (по нов но?) упо -
зна ва ње чи ни ми се им пе ра ти вом уко ли ко же ли мо оп -
ста ти, ма кар у не кој вир ту ал ној рав ни.

(Есе јист и књи жев ни кри ти чар Дин ко Кре хо, „Лу пи -
га”, 14. јун)

* * *
Ми не ма мо про фе си о на ли зам. Ни со ли дар ност. Ја не
мо гу да п(р)ози вам не ко га ко има 25.000 ди на ра пла ту и
дво је ма ле де це да због по ли тич ких уве ре ња гу би по сао.
Не мо гу, бар док ни сам спрем на да од сво је пла те из дво -
јим део у фонд со ли дар но сти за за шти ту та квих љу ди.
Кад дру штво пре ста не да ли чи на ри ја ли ти про гра ме,
он да ће и на род пре ста ти да их та ко оп се сив но гле да.
Та ко је би ло и за вре ме Ми ло ше ви ћа и шпан ских се ри -
ја. На ка рад но. Ми смо у ства ри по ли тич ки не пи сме ни.
У жи во ту сам се нај ви ше чу ва ла гор чи не. Бес и љут ња
са го ре, а гор чи на је под му кла кад се на се ли, отврд не
оно људ ско у чо ве ку, ци нич на је пре ма ра до сти.

(Глу ми ца Дра га на Ва ра гић, „Да нас”, 16. јун)

* * *

* * *
Пе сма „Дно дна” је ве о ма чит ко адре си ра на, али се
очи то и ту ома кла она до за уни вер зал но сти ко ја је по -
је ди не сти хо ве учи ни ла при ме њи вим и из ван Ср би је.
Дру га гре шка те пе сме је сте то што је ис па ла го то во оп -
ти ми стич на у од но су на истин ско дно дна, ко је су од -
мах на кон ње ног об ја вљи ва ња ре дом до та кли вла сни -
ци ра дио-ста ни ца хва ле ћи ми је кри шом и тра же ћи да
им опро стим, али да „баш ни је тре ну так да је еми ту ју”.

(Му зи чар Ђор ђе Ба ла ше вић, „Ве чер њи лист”, 15. јун)

* * *
Ако се да нас и чу ју не ки гла со ви, они ви ше де лу ју као
екс цес не го као де мо крат ски ко рек ти ви ко је сва ко дру -
штво мо ра да има да би би ло здра во. Нај ве ћи про блем
је што го то во ви ше ни ко и не тра жи исти ну и не по ста -
вља пи та ња ко је крив што смо се на шли у гу бит нич -
ким, ду бо ко ко рум пи ра ним ква зи де мо крат ским дру -
штви ма. Вр ло су рет ки они ко ји би ли ци ти ра ли сво ју
ег зи стен ци ју и би ли кон тра вла сти, и би ће их све ма ње.
Али не ке си ле фа ши зма и мр жње, на жа лост, по но во
ожи вља ва ју и у Евро пи, и то је оно што нај ви ше пла ши:
чо ве чан ство ко је је за бо ра ви ло шта му је учи нио Дру ги
свет ски рат, ка ква је звер ства и ге но ци де по чи нио.

(Ре ди тељ Лор дан За фра но вић, „Ве чер ње но во сти”,
14. јун)

* * *
На пра вље на је не ка вр ста про фе си о нал не чист ке. Не -
ко ли ко го ди на на кон то га до шли смо до тле да су но ви -
на ри све ти ши, да је као по сле ди ца по ли тич ке узур па -
ци је и за тво ре них си сте ма све че шћа ау то цен зу ра, као
не што што је уо би ча је на по ја ва, да је то ве ћин ски ма -
нир у но ви нар ству оних ко ји ни су до вољ но хра бри или
ни су до вољ но спрем ни да сво је ег зи стен ци је ста ве на
коц ку за рад оно га што им је оба ве за, а то је го во ре ње
исти не. То се не де ша ва са мо у ме ди ји ма, то се де ша ва
уоп ште у дру штве ном по љу у Ср би ји, то се де ша ва у
кул ту ри у ака дем ској за јед ни ци… Оно што је до бра
вест, је сте да има све ви ше љу ди ко ји су спрем ни да го -
во ре исти ну и да пре у зму свој део од го вор но сти. Бо јим
се да то још увек ни је ве ћи на.

(Кул ту ро лог Алек сан дра Бо снић Ђу рић, „Да нас”, 
17. јун)
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КОНЦЕПТ

Пан че во је би ло је дан од гра -
до ва у ко ји ма су се јед ном не -
дељ но одр жа ва ли гра ђан ски
про те сти. Пет ком су се љу ди
оку пља ли ис пред Кул тур ног
цен тра, слу ша ли го вор ни ке, да
би по том од ла зи ли у шет ње по
цен тру гра да. На по чет ку су
ску по ви би ли ма сов ни, да би
по сле не ко ли ко ме се ци енер -
ги ја спла сла и про те сти ста ли.

На пи та ња ка ко и за што се
то до го ди ло од го ва ра ли су нам
опо зи ци о ни од бор ни ци у Скуп -
шти ни гра да Пан че ва Де јан Јо -
ва но вић („Сло бод но Пан че во”)
и Зо ран Јо ва но вић (ДС).

Де јан Јо ва но вић сма тра да је
би ло кон тра дик тор но сти јер се
до га ђао гра ђан ско-по ли тич ки
про тест и да је све по че ло по -
што су гра ђа ни иза шли да про -
те сту ју про тив ло ших ства ри
ко је им се де ша ва ју. До да је:

– За то, од са мог стар та то је
био по ли тич ки про тест, иа ко
су ор га ни за то ри го во ри ли да
не же ле ни ко га из опо зи ци је
по ред се бе; од по ли ти ке се ов -
де пра ви нај ве ће бла то и го во -
ре тог ти па др жа ли су и љу ди с
би не у Пан че ву. Про те сти ни -
су кре ну ли у ар ти ку ли са ном
сме ру да тре ба да им се при -
дру же по ли ти ча ри ко ји ни ка -
да ни су би ли на вла сти, чи ме
је угу ше на бу дућ ност, јер је
про тест, по на вљам, био по ли -
тич ки, по што су и зах те ви би -
ли та кви. До го дио се дис ба -
ланс из ме ђу по ди за ња све сти
гра ђа на и при кљу чи ва ња по -
ли ти ча ра, јер је до шао мо ме -
нат ка да су они ко ји су већ би -
ли на вла сти, а не же ле да оду
у пен зи ју, схва ти ли да им је то

при ли ка да се ре по зи ци о ни ра -
ју и да до ка жу да су је ди ни
опо зи ци о на ри у зе мљи. Та ко је
спла сла енер ги ја гра ђан ства.

Од бор ник „Сло бод ног Пан -
че ва” ка же да су се про те сти
уга си ли јер ни су ство ри ли енер -
ги ју ко ја ће да про из ве де гра -
ђан ску оп ци ју, чи ји би „за да -
так” био да ство ри но ву еки пу
љу ди што ће се ба ви ти по ли -
ти ком, а да ни је би ла у прет -
ход ним струк ту ра ма вла сти.

– Мно го се лу та ло, ма ло је
шта би ло осми шље но ка да се
ра ди о усме ра ва њу по сто је ће
енер ги је и о кон крет ним, оства -
ри вим зах те ви ма с ро ко ви ма.
Све то је, као и увек, до ла зи ло
из Бе о гра да, а у Пан че ву се
пре сли ка ло. Фор си ран је Са -
вез за Ср би ју и та мо и ов де –
за кљу чио је Де јан Јо ва но вић.

Став Зо ра на Јо ва но ви ћа је да
про те ста у Пан че ву не би би ло
да прет ход но ни су ор га ни зо ва -
ни у Кру шев цу и Бе о гра ду.

– Од зив гра ђа на је све нас
по зи тив но из не на дио. Због ин -

фра струк ту ре и фи нан си ра ња,
три стран ке из Са ве за за Ср би -
ју је су од по чет ка би ле у ор га -
ни за ци ји. Ипак, до шли су стра -
нач ки нео пре де ље ни ин те лек -
ту ал ци, љу ди са угле дом и де -
лом иза се бе, ко ји су зах те ва ли
да то бу ду гра ђан ски про те сти,
с по ли ти ча ри ма у де се том ре -
ду. И наш став је био да не ма
го вор ни ка-по ли ти ча ра ни с ре -
пу блич ког ни воа ни из ло ка ла.
Из пет ка у пе так ску по ви су
ра сли, да би по чет ком фе бру а -
ра број до сти гао 3.000 при сут -
них, што је би ло фан та стич но.
Љу ди су бар тих сат вре ме на
осе ћа ли дух сло бо де. Сви су
би ли до бро до шли – ка же Зо -
ран Јо ва но вић.

Та ко је, пре ма ње го вим ре -
чи ма, би ло док су по сто ја ли го -
вор ни ци ко ји се не ба ве по ли -
ти ком рас по ло же ни да иза ђу на
би ну. Упра во он је у мар ту био
пр ви по ли ти чар-го вор ник.

– Про тест су при хва ти ле
стран ке, ни су га пре у зе ле. Хте -
ли смо да има мо зах те ве и ци -

ље ве ко ји мо гу на кра ју да бу ду
мер љи ви; тре ба ло је да их за
го вор ни цом из но се гра ђа ни. Ни -
ком ни су цен зу ри са ни го во ри,
али ни је би ло кон зи стен ци је у
зах те ви ма. На про те сти ма кра -
јем де ве де се тих би ла је пот пу -
но дру га чи ја си ту а ци ја: из бо ри
су по кра де ни, љу ди до кра ја ни -
су хте ли да од у ста ну. Би ло нам
је ја сно да ће ови про те сти има -
ти пик, а да ће по том је ња ва ти.
Кон тра про дук тив но је ка да се
ма ло љу ди по ја ви; та да и они
ко ји су на тво јој стра ни ми сле
да не што ни је у ре ду – об ја -
шња ва Зо ран Јо ва но вић.

Не ма про те ста без до бро ор -
га ни зо ва них стра на ка, гра ђа на
са енер ги јом и ја сних ци ље ва,
ње го ва је по ен та. До да је да не -
ма раз о ча ра ња, да су гра ђа ни
до би ли то што су на про те сти -
ма има ли при ли ку да ви де да
има ју мно го исто ми шље ни ка
жељ них про ме на, а да је до бит
за по ли тич ке пар ти је то што су
су гра ђа ни са зна ли да оне по -
сто је и ба ве се не чим ва жним.

ПОПЛАВА У НАСЕЉУ НА ОБО ДУ ГРА ДА

Сеп тич ке ја ме не угрожавају водовод
Ку ће и сеп тич ке ја ме
са зи да не у зо ни
санитар не за шти те
из во ри шта во де

ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци ја”
био је при мо ран да про шлог
пет ка у на се љу Ду бо ка ба ра због
из ли ва ња сеп тич ких ја ма, што
је по сле ди ца ви со ких под зем -
них во да и за тр па ва ња ка на ла
от па дом, не ко ли ко сво јих бу -
на ра ста ви ван функ ци је. Ра ди
се о на се љу на обо ду на шег гра -
да са око два де сет ку ћа, ко је
ад ми ни стра тив но при па да бе -
о град ској оп шти ни Па ли лу ла.
Дво ри шта и не ке ку ће су по -
пла вље ни, па их је део гра ђа на
на пу стио.

Алек сан дар Ра ду ло вић, ди -
рек тор ЈКП-а „Во до вод и ка -
на ли за ци ја”, ка зао је пред став -
ни ци ма ме ди ја да у овом слу -
ча ју про блем пра ви за гу ше на
ка нал ска мре жа, а њу одр жа ва
„Сиб ни ца” д. о. о. Ра ду ло вић је
до дао да су по је ди ни бу на ри
за тво ре ни и због из ли ва ња сеп -
тич ких ја ма окол них ку ћа, те

да је „не до пу сти во то што су
ку ће и сеп тич ке ја ме са зи да не
у зо ни са ни тар не за шти те из -
во ри шта во де”. Он је на гла сио
да сам град ни је угро жен ка да
се ра ди о снаб де ва њу во дом,
по што бу на ри у Град ској шу -
ми ра де.

Да је ја ва шлук гра ђа на, од -
но сно за пу ште ност ка нал ске
мре же основ ни узрок по пла ве,
став је над ле жних из „Сиб ни -
це”. На и ме, ка жу да је и по ред
бр зе ре ак ци је би ло ско ро не -
мо гу ће на ћи ме сто за че пље ња.
Ми ло рад Ко стић, за ме ник ру -
ко во ди о ца РЈ „Та миш” ВП-а
„Сиб ни ца”, до да је:

– Око пет са ти по под не
про шлог пет ка ушли смо с ме -
ха ни за ци јом и по че ли да
чисти мо нај у гро же ни је де ло -
ве ка на ла. Они су би ли за тр -
па ни ра зним ко му нал ним сме -
ћем, ве ге та ци јом... Да би
ситуа ци ја би ла бо ља, нео п ход -
но је и ви ше нов ча них сред -
ста ва да би се не са мо пар ци -
јал но већ у це ло сти ка на ли
одржавали.

Има и ста нов ни ка Ду бо ке ба -
ре ко ји сма тра ју да су и са ми,
због ба ца ња ко му нал ног от па -
да у ка нал, де ли мич но кри ви
за ову си ту а ци ју.

Ипак, је дан од ста на ра, Ми -
лан Сто шић, ка же да је и пан -
че вач ко јав но пред у зе ће по гор -
ша ло си ту а ци ју јер се у фа бри -
ци во де у бли зи ни на се ља ис -
пи ра ју ве ли ки фил те ри, што
зах те ва огром не ко ли чи не во -
де. У по не де љак, 17. ју на, он се
и пи сме ним пу тем обра тио ЈКП-
у „Во до вод и ка на ли за ци ја”.

Ди рек тор Ра ду ло вић је пот -
пи сао од го вор на Сто ши ће ву
мол бу у ко јој гра ђа нин по зи ва
слу жбе пред у зе ћа да иза ђу на
те рен ра ди утвр ђи ва ња чи ње -
нич ног ста ња. У од го во ру сто -
ји да ЈКП „Во до вод и ка на ли -
за ци ја” „сва ко днев но ис пи ра
фил тер ска по ља на пар це ли на
ко јој су са гра ђе ни објек ти овог
пред у зе ћа и та во да се на кон
ис пи ра ња од во ди це во во дом до
та ло жни це”, где се она пре чи -
шћа ва. До да је се да је та ло -
жни ца са гра ђе на на су прот ној
стра ни од стам бе них обје ка та
и на уда ље но сти од нај ма ње

140 ме та ра од њих. Та ко ђе,
пред мет ним „ка на лом упра вља
ДОО ’Сиб ни ца’ Бе о град, ко је
је ду жно да га одр жа ва у функ -
ци о нал ном ста њу”.

По себ но је на гла ше но да пан -
че вач ко јав но пред у зе ће „го ди -
шње упла ћу је на кна ду за од -
вод ња ва ње у из но су од око
800.000 ди на ра, из ко је би, по
свим пра ви ли ма, сред ства на -
мен ски тре ба ло да се ко ри сте
за одр жа ва ње ка на ла”.

За кљу чак у од го во ру на мол -
бу је да „во да на ста ла ис пи ра -
њем фил тер ских по ља ни је мо -
гла не по сред но да ути че на пла -
вље ње стам бе них обје ка та”, те
да би тре ба ло да се Сто шић
обра ти „Сиб ни ци”.

КА КО И ЗА ШТО СУ ГРА ЂАН СКИ ПРО ТЕ СТИ СТА ЛИ

БЕЗ ЈА СНИХ ЗАХ ТЕ ВА И ЦИ ЉЕ ВА

Зоран Јовановић (ДС)Дејан Јовановић („Слободно Панчево”)

Дубока бара у Дубокој бари

Александар Радуловић
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Пре су бо те за ра же них
кома ра ца би ло на пет
лока ци ја

За сад не ма обо ле лих

До бра вест гла си да је про шле субо тe,
15. ју на, ко мар це  нај зад сна шао цр -
ни пе так. На пад ну ти су из свих рас -
по ло жи вих оруж ја, а ако је не ки ипак
пре жи вео, о то ме не ће при ча ти, али
ће нас гри сти. Ти угри зи, међу тим,
ни су увек са мо до сад ни и бе за зле ни.

На и ме, у град ском Се кре та ри ја ту
за за шти ту жи вот не сре ди не за „Пан -
че вац” су по твр ди ли да су ко мар ци
за ра же ни ви ру сом За пад ног Ни ла,
на кон пр вог за пра ши ва ња, спро ве де -
ног прет про шле су бо те, про на ђе ни

на пет ло ка ци ја: код фа бри ке ста кла
и Оп ште бол ни це и у Гло го њу, Ба -
нат ском Бре стов цу и Стар че ву. Да ли
је на кон по но вље ног за пра ши ва ња
си ту а ци ја оста ла иста или су се ства -
ри про ме ни ле, са зна ће мо нај ве ро ват -
ни је тек у че твр так, 20. ју на, ка да у
Се кре та ри ја ту оче ку ју ре зул та те нај -
но ви јих ана ли за.

Име им је кул, они ни су

Бо лест мо гу да пре не су све вр сте ко -
ма ра ца, па и они обич ни, та ко зва ни
кућ ни ко мар ци из ро да Culex (зву чи
кул, али уоп ште ни је). При мар ни ре -
зер во ар за ра зе су за пра во пти це и
упра во оне су кри ве што се ло ка ци је
на ко ји ма се по ја вљу је ви рус вр ло че -
сто ме ња ју.

Гро зни ца За пад ног Ни ла је ви -
русна ин фек ци ја, ко ја да нас
представља зна ча јан здрав стве ни

проблем не са мо код нас већ у чи та -
вој Евро пи.

Ка ко ка же др Оли ве ра Ста ни шић,
спе ци ја ли ста епи де ми о ло ги је из За -
во да за јав но здра вље Пан че во, на ак -
тив ност ви ру са ути чу број ни фак то -
ри, као што су кли мат ске про ме не,
рас про стра ње ност ко ма ра ца, по пу ла -
ци ја пти ца и дру ги, а симп то ми гро -
зни це За пад ног Ни ла (ГЗН) на ста ју
од три до че тр на ест да на на кон убо да.

– Код око 80 од сто ин фи ци ра них
осо ба бо лест про ти че без симп то ма,
док оста ли има ју бла гу кли нич ку сли -
ку у ви ду гро зни це, гла во бо ље, муч -
ни не, по вра ћа ња, ото ка лим фних жле -
зда или оси па на ко жи. Код јед ног од
150 ин фи ци ра них до ла зи до раз во ја
те шке кли нич ке сли ке, од но сно не у -
ро ин ва зив ног об ли ка бо ле сти. Фак -
то ри ри зи ка за по ја ву тог те жег об ли -
ка су: ста рост пре ко пе де сет го ди на,

хро нич на обо ље ња код па ци јен та, иму -
но су пре си ја, ди ја бе тес и обо ље ња

карди о ва ску лар ног си сте ма – об ја -
сни ла је др Оли ве ра Ста ни шић.

Ен дем ско под руч је

Пре ма ње ним ре чи ма, те жак об лик
гро зни це За пад ног Ни ла на те ри то -
ри ји Ју жно ба нат ског окру га пр ви пут
је ре ги стро ван 2012. го ди не, да би
већ 2013. би ла при ја вље на епи де ми -
ја гро зни це.

– Пре се дам го ди на ус по ста вљен је
си стем се зон ског над зо ра на те ри то -
ри ји це ле Ср би је. Од та да се сва ке се -
зо не у ју жном Ба на ту ре ги стру ју слу -
ча је ви гро зни це За пад ног Ни ла, па се
на ше под руч је мо же сма тра ти ен дем -
ским за ово обо ље ње. Нај ве ћи број обо -
ле лих осо ба ре ги стро ван је про шле го -
ди не. Ово го ди шња се зо на над зо ра је
по че ла 1. ју на и за сад не ма мо по твр -
ђе них обо ле лих од не у ро ин ва зив ног
об ли ка гро зни це За пад ног Ни ла на на -
шој те ри то ри ји – ре кла је Ста ни ши -
ћева.

Ин фор ма ци је о ак ту ел ној епи де ми -
о ло шкој си ту а ци ји гро зни це За пад ног
Ни ла на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би -
је ре дов но се ажу ри ра ју, па нај но ви је
по дат ке увек мо же те про на ћи на сај -
ту Ин сти ту та за јав но здра вље Ср би је
„Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут”.

Д. Ко жан

Овог пута напад и из ваздуха

Сла ви ца Ђу кић Дејановић:
„Ком па ни је као што је НИС
да ју шан су и бу де на ду 
да има могућно сти да се 
у Ср би ји млад чо век
професионално оства ри”

У скла ду са опре де ље њем НИС-а да
су у фо ку су дру штве не од го вор но сти
ком па ни је мла ди љу ди и же ља да се
под стак не раз вој њи хо вих по тен ци ја -
ла и до при не се на сто ја њи ма да оста -
ну у сво јој зе мљи, одр жа на је па нел-
-ди ску си ја под на зи вом „Ула га ње у
мла де за одр жи ву бу дућ ност Ср би је”.
У њој су уче ство ва ли Сла ви ца Ђу кић
Де ја но вић, ми ни стар ка без порт фе -
ља за ду же на за де мо гра фи ју и по пу -
ла ци о ну по ли ти ку, Зла ти бор Лон чар,
ми ни стар здра вља, Мла ден Шар че -
вић, ми ни стар про све те, на у ке и тех -
но ло шког раз во ја, и Ки рил Тјур де -
њев, ге не рал ни ди рек тор НИС-а.

Ми ни стар ка Сла ви ца Ђу кић Де ја -
но вић и пред се да ва ју ћа Ме ђу ре сор не
рад не гру пе за спро во ђе ње Аген де Ује -
ди ње них на ци ја о одр жи вом раз во ју
до 2030. ре кла је да Вла да Ср би је ве -
ли ку па жњу по све ћу је мла дим љу ди -
ма и да ула же на пор да они оста ну у
сво јој зе мљи.

– Да би смо сти му ли са ли мла де,
ком па ни је као што је НИС да ју шан -
су и бу де на ду да има мо гућ но сти да
се у Ср би ји млад чо век про фе си о -
нално оства ри, да ко ри сти не са мо

дигитали за ци ју и ди ги тал ну пи сме -
ност као нео п ход ност без ко је се не
мо же не го и да ко ри сти сво је кре а -
тив не по тен ци ја ле, да упра во у при -
вред ним и при ват ним су бјек ти ма и
др жав ним ин сти ту ци ја ма ства ра мо
про стор за оне кре а тив це ко ји сво ју
па мет да ју не где да ле ко – ис та кла је
Сла ви ца Ђу кић Де ја но вић.

Зла ти бор Лон чар, ми ни стар здра -
вља, ре као је том при ли ком да је Ми -
ни стар ство здра вља у прет ход ном пе -
ри о ду уло жи ло пре ко 500 ми ли о на
евра у из град њу са вре ме них ме ди -
цин ских обје ка та, као и у на бав ку но -
вих апа ра та и опре ме, али да, по ред
по ме ну тих ма те ри јал них ула га ња,
кључ уна пре ђе ња у здрав ству ле жи

упра во у за по шља ва њу мла дог ка дра,
ле ка ра и ме ди цин ског осо бља.

– Же лео бих да из ра зим не из мер ну
за хвал ност ком па ни ји НИС, ко ја да је
при мер дру ги ма ка да је у пи та њу од -
го вор но по на ша ње, као и да је по -
треб но тај при мер сле ди ти. Оче ку јем
да на ша са рад ња на по љу уна пре ђе ња
здрав стве ног си сте ма бу де још бо ља
из го ди не у го ди ну – ре као је ми ни -
стар Лон чар.

Мла ден Шар че вић, ми ни стар про -
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја,
на гла сио је да су ула га ња у обра зо ва -
ње при о ри тет Вла де Ср би је.

– Мо ра мо да на у чи мо де цу да мисле,
да кре а тив но раз ми шља ју, да ства ра -
ју но ве иде је и вред но сти и ми правимо

обра зов ни си стем упра во на тим осно -
ва ма. НИС је ком па ни ја ко ја упра во
то ра ди, из ви ше раз ло га – дру штве не
од го вор но сти, ко ја је по ста ла јед но
оп ште ме сто, из раз ло га срп ско-ру -
ског при ја тељ ства, а ту су и по тре бе
са ме ком па ни је за ула га њем у обра -
зо ва ње због соп стве них ре сур са. НИС
је уло жио ви ше од шест ми ли о на евра
у обра зо ва ње у окви ру про гра ма „Енер -
ги ја зна ња”, а то су ак тив но сти по пут
опре ма ња ка би не та и кре и ра ња но -
вих про гра ма. У си сте му са рад ње с
НИС-ом су де се ти не на ших сред њих
шко ла, има мо за јед нич ке про јек те на -
ме ње не про мо ци ји на у ке, а ком па ни -
ја има и од лич не ви до ве са рад ње с
мно гим фа кул те ти ма. НИС је та ко ђе
по сре до вао у ус по ста вља њу са рад ње
с број ним ру ским уни вер зи те ти ма, а
ми упра во же ли мо да осна жи мо на -
ше уни вер зи те те ин тер на ци о нал ном
са рад њом – ре као је на кра ју ми ни -
стар Шар че вић.

Ру ско-срп ски нафт ни ги гант ор га -
ни зо вао је па нел-ди ску си ју „Ула га ње
у мла де за одр жи ву бу дућ ност Ср -
бије” у окви ру ово го ди шње ма ни -
феста ци је по све ће не об ја вљи ва њу
извешта ја о одр жи вом раз во ју.

ПАНЕЛ-ДИСКУСИЈА

Струч ни скуп о одр жи вој бу дућ но сти
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ВОЈ ВО ЂАН СКА ЕКО-АК ЦИ ЈА

Пан чев ци по но во 
на гра ђе ни

ПУ „Деч ја ра дост” и ОШ „Жар ко
Зре ња нин” из Ка ча ре ва до бит ни ци
су ово го ди шње на гра де „За чи сти је
и зе ле ни је шко ле у Вој во ди ни”. Реч
је о про гра му По кра јин ске вла де
ко ји се ре а ли зу је де сет го ди на с ци -
љем да се у вр ти ћи ма, шко ла ма и
ло кал ним за јед ни ца ма ши ром Вој -
во ди не по диг не свест и раз ви је лич -
на од го вор ност за сво ју око ли ну од
нај мла ђих да на. У ак ци ји су уче -
ство ва ле сто ти не шко ла и обра зов -
них ин сти ту ци ја ши ром Вој во ди не,
а у овој, ју би лар ној го ди ни по стиг -
ну ти су и нај бо љи ре зул та ти. На ово -
го ди шњи кон курс за уче шће у про -
гра му при ја ви ло се 128 шко ла и
пред школ ских уста но ва, а на гра ђе -
но је 60 у ко ји ма су ма ли ша ни, уче -
ни ци и на став ни ци-мен то ри по каза -
ли нај ви ши сте пен еко ло шке свести.

Ово го ди шња ак ци ја је ор га ни зо -
ва на у са рад њи и парт нер ству с до -
ма ћи ном, Оп шти ном Срем ски Кар -
лов ци. У По кра ји ни ис ти чу да је
им пре сив но то што су де ца и мла ди
са ку пи ли ско ро че ти ри то не ли мен -
ки чи сте ћи дво ри шта сво јих шко ла.
Ка ко ка жу, циљ је по стиг нут и све
ви ше ма ли ша на се тру ди да оно што
су на сле ди ли од сво јих пре да ка учи -
не леп шим, чи сти јим и здра ви јим
за оне ко је до ла зе по сле њих.

У овој ју би лар ној, де се тој го ди ни,
због зна ча ја ко ји има у из гра ђи ва -
њу еко ло шке кул ту ре, про грам је
до дат но оја чан. Ово го ди шњи фонд
за на гра де по ве ћан је на 4,2 ми ли о -
на ди на ра, а про гра му, ко ји ре а ли -
зу је пет по кра јин ских се кре та ри ја -
та с парт не ри ма из ци вил ног сек то -
ра – По кре том го ра на и „Ри кен”
фон дом за ре ци кла жу ли мен ки, при -
дру жи ли су се и Јав но пред у зе ће
„Вој во ди на шу ме”, На ци о нал ни парк
Фру шка го ра, Град Но ви Сад, Град
Бе о град и ве ли ке ком па ни је као што
су НИС и Бе о чин ска це мен та ра.

КРИ ЈУМ ЧА РЕ ЊЕ ЖИ ВО ТИ ЊА

Под не те при ја ве

У окви ру ме ђу на род не опе ра ци је
су зби ја ња кри јум ча ре ња за шти ће -
них жи во тињ ских вр ста, ко ју је ор -
га ни зо вао Ин тер пол, ин спек то ри за
за шти ту при ро де и ри бљег фон да
По кра јин ског се кре та ри ја та за ур -
ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди -
не и при пад ни ци по ли циј ских упра -
ва Пан че во и Но ви Сад 11. и 12. ју -
на спро ве ли су ак ци је у ко ји ма су
за пле ње не за шти ће не ди вље жи во -
ти ње. На те ри то ри ји Пан че ва за -
пле ње ни су: два кај ма на, че ти ри пи -
то на, че ти ри игу а не, је дан лоп та сти
пи тон и је дан ка ме ле он, а на те ри -
то ри ји Но вог Са да: јед на игу а на, два
при мер ка лоп та стог пи то на, при -
ме рак ко лум биј ске ду ги не бое, је -
дан кар пет пи тон, два при мер ка та -
ран ту ле и је дан бур ман ски пи тон.

Ове жи во ти ње за шти ће не су пре -
ма CITES кон вен ци ји о ме ђу на род -
ном про ме ту угро же них вр ста ди -
вље фло ре и фа у не. Све за пле ње не
жи во ти ње аде кват но су збри ну те у
при хва ти ли шту за за шти ће не вр -
сте. Про тив ли ца код ко јих су угро -
же не жи во ти ње про на ђе не под не -
те су при ја ве. Вре ди ис та ћи да је
по ли ци ји то ком ак ци је струч ну по -
др шку пру жио По кра јин ски за вод
за за шти ту при ро де.

ПО ШУ МЉА ВА ЊЕ

До на ци ја др жа ве
Град Пан че во је до био пет ми ли о -
на ди на ра за на бав ку сад ни ца и из -
во ђе ње ра до ва ра ди по шу мља ва ња
зе мљи шта ау тох то ним вр ста ма др -
ве ћа и жбу ња, на зе мљи шту ко је је
у над ле жно сти је ди ни це ло кал не
са мо у пра ве. Др жа ва је сред ства обез -
бе ди ла из тзв. зе ле ног фон да Ре пу -
бли ке Ср би је. По ред на шег гра да,
по моћ су до би ли Бе ла Па лан ка, Ки -
кин да, Вр њач ка Ба ња и Ша бац.

КАКО ИМ СТАТИ НА ПУТ

Стручњаци кажу да је најбоља и

најефикаснија превентивна мера

– спречити убод комарца.

Ево сета препорука Завода за

јавно здравље који ће нам помо-

ћи да се бар донекле заштитимо.

На отвореном простору најмање

једном недељно испразните воду

из саксија за цвеће, посуда за хра-

ну и воду за кућне љубимце, кан-

ти, буради и лименки; уклоните

одбачене гуме и друге предмете

који могу да прикупљају воду.

У затвореном простору кори-

стите заштитне мреже на вратима

и прозорима.

ЈЕ СУ ЛИ ПЧЕ ЛЕ МО РА ЛЕ ДА СТРА ДА ЈУ

ПРСКАЊЕ СА

ЗЕМЉЕ 

У ЧЕ ТВР ТАК

Пред у зе ће „Еко сан”

оба ве шта ва гра ђа не

да ће, ако ме те о ро -

ло шки усло ви то до -

зво ле, у че твр так,

20. ју на, од 19 до

22 са та, уре ђа ји ма

са зе мље би ти из -

вр шен још је дан

трет ман су зби ја ња

од ра слих ко ма ра ца.

Из „Еко са на” мо -

ле пче ла ре да пре -

ду зму све нео п -

ход не ме ре за за -

шти ту својих пче ла.

Код јед ног од 150
инфицира них до ла зи 
до компликација.

КО МАР ЦИ ПРОТИВ ПАНЧЕВАЦА, ЗАСАДА НЕРЕШЕНО

ПРЕ ТИ ЛИ НАМ ГРО ЗНИ ЦА ЗА ПАД НОГ НИ ЛА?

Ф
от

о:
 Д

. 
К

ож
ан

Пан че вач ки пче ла ри прет ход них да -

на жа ли ли су се на шем ли сту да су

им при ли ком по след њег за пра ши ва -

ња ко ма ра ца из ави о на стра да ле ко -

шни це.

Та ко Вој кан Ми лу ти но вић ка же да

је са ак ци јом тре ба ло че ка ти док се

пче ле не вра те у ко шни це, бар до 20

са ти, уме сто што је ави он на пра вио

пр ви круг над гра дом у 19.19. А

Мар ко Шиц из Стар че ва на во ди да

је за пра ши ва ње у том ме сту по че ло

још у 19 са ти.

– По сле ди це ни су ка та стро фал не,

али у овој из у зет но ло шој го ди ни по

пче лар ство ни је дан гу би так ни је бе -

зна ча јан – ка же он.

Зден ка Миљ ко вић, се кре тар град -

ског Се кре та ри ја та за за шти ту

животне сре ди не, ка же да су све ме -

ре про пи са не за ко ном по што ва не и

до да је:

– По љо при вред на ави ја ци ја не

мо же да ле ти по мра ку, што зна ју и

пче ла ри. У су бо ту се смркло око

20.30 и до та да је трет ман мо рао 

да се за вр ши и да авиони буду у

хангарима.

Пче ла ри су, ка же она, би ли оба ве -

зни да пче ле за тво ре или да ко шни -

це из ме сте пет ки ло ме та ра да ле ко од

обла сти где се за пра ши ва ње вр ши...

Пче ла ри, са сво је стра не, под се -

ћа ју да це ло днев но за тва ра ње пче -

ла на па кле ној вру ћи ни мо же да

до ве де до ра зних ком пли ка ци ја.

Мо жда се због све га то га ко ри -

шће ње ави о на у ове свр хе у мно гим

зе мља ма ЕУ не пре по ру чу је. Ј. Ф.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

По сто је три ти па зра че ња:
UVA, UVB и UVC, а сва ко од
њих де лу је раз ли чи то на ко -
жу љу ди.

UVA зра че ње ства ра спон -
та ну пиг мен та ци ју по ве ћа ном
про из вод њом ме ла ни на. Про -
ди ре у ду бље сло је ве ко же,
узроку ју ћи оште ће ња и мо гу -
ћи раз вој ра ка ко же у ка сни -
јој фа зи жи во та. Иза зи ва пре -
у ра ње но фо то ста ре ње ко же и
пиг мента ци је на ко жи у ви ду
фле ка, кера то за и не у јед на -
че не бо је те на.

UVB зра че ње, ко је не про -
ди ре у ду бље сло је ве ко же,
иза зи ва акут но оште ће ње ко -
же (ери тем, цр ве ни ло) у об -

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

Не га тив ни ефек ти 
UV зра че ња

На гли пре лаз ки шо ви тог и
про хлад ног про ле ћа у вре ло
ле то од у зео нам је мо гућ ност
би ло ка кве адап та ци је на но -
во на ста ле вре мен ске при ли -
ке. Али не ма пре да је – до -
вољ не ко ли чи не теч но сти и
по ште да од ве ли ких на по ра
у усло ви ма ви со ке спо ља шње
тем пе ра ту ре нај моћ ни ја су
оруж ја у бор би про тив раз ли -
чи тих об ли ка то плот не бо ле -
сти. Под се ти ће мо са мо да по -
ре ме ћа ји мо гу би ти бе за зле -
ни то плот ни едем или цр ве -
ни ло ко же, али и то плот ни
удар, ко ји зах те ва све еле мен -
те ин тен зив ног бол нич ког
трет ма на. Ве о ма је ва жно ра -
но пре по зна ва ње и ле че ње
ових бо ле сти, јер то ума њу је
њи хо ву озбиљ ност и смрт ност.

Тре ба ло би има ти у ви ду
фак то ре ко ји до при но се то -
плот ној бо ле сти, јер њи хо во
по зна ва ње ути че на ефи ка -
сну пре вен ци ју. Нај зна чај нији
су ин тен зи ван на пор у усло -
ви ма ви со ке спо ља шње тем -
пе ра ту ре, де хи дра та ци ја, боле -
сти пра ће не ви со ком те лесном
тем пе ра ту ром, кар ди о ва ску -
лар не бо ле сти, хи пер ти ре о -
за, пре ко мер на те ле сна те жи -
на, зло у по тре ба ко ка и на и
амфе та ми на, ан тип си хо тич -
ни ле ко ви. Не тре ба за бо -
равити да по зни је до ба и ло -
ши со ци о е ко ном ски усло ви

живота по ве ћа ва ју мо гућ ност
то плот ног уда ра и дру гих ком -
пли ка ци ја. Ко жа је глав на
„рас хлад на је ди ни ца” на шег
те ла и наш за да так је да јој
омо гу ћи мо бес пре кор ну функ -
ци ју. У оно што са ми мо же -
мо да ура ди мо спа да ју: аде -
кват но оде ва ње, до вољ не ко -
ли чи не теч но сти, по ште да од
ак тив но сти и при ла го ђе на ам -
би јен тал на тем пе ра ту ра. Ор -
га ни зам ће, с дру ге стра не,
ак ти ви ра ти рад зној них жле -
зда, по ја ча ти функ ци ју кар -
ди о ва ску лар ног си сте ма и
пре у сме ри ти кре та ње то пло -
те из уну тра шњо сти те ла ка
спо ља. Про блем на ста је оног
мо мен та ка да су то пло та ва -
зду ха и вла жност то ли ко ве -
ли ки да ме ха ни зми ода ва ња
то пло те и зно је ње, као нај -
зна чај ни ји, гу бе сво ју ефи ка -
сност.

Та да на ста ју ма ни фе ста ци -
је то плот не бо ле сти, од бе за -
зле ног оти ца ња ру ку и но гу,
цр ве ни ла ко же, за па ље ња зној -
них жле зда, све до то плот них
гр че ва, ис цр пље но сти и то -
плот ног уда ра. По зив на уз -
бу ну су симп то ми и зна ци то -
плот не ис цр пље но сти у ви ду
вр то гла ви це, не све сти це, сла -
бо сти, муч ни не, по вра ћа ња,
гла во бо ље, ми шић них гр че -
ва, убр за ног ди са ња и ра да
ср ца. По ре ме ћај све сти и пре -
ста нак зно је ња су глав ни зна -
ци то плот ног уда ра и па ци -
јент је у тим мо мен ти ма жи -
вот но угро жен.

Пру жа ње пр ве по мо ћи се
ба зи ра на уда ља ва њу па ци -
јен та од усло ва екс трем не то -
пло те, на док на ди теч но сти,
ква ше њу ко же мла ком во дом
и по мо гућ но сти обез бе ђе њу
аде кват ног стру ја ња ва зду ха
ко је ће убр за ти од во ђе ње то -
пло те с те ла. Сва ки то плот ни
удар зах те ва бол нич ко ле че -
ње због по ре ме ћа ја функ ци је
ви ше ор ган ских си сте ма и у
том слу ча ју се при ме њу је ин -
тен зив на те ра пи ја.

То плот на бо лест

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

ли ку опе ко ти на, ко је до во де
до де гра да ци је ко же, ње ног
ста ре ња, а мо же иза зва ти и
рак ко же због оште ће ња ге на
за об но ву ће ли ја ко же.

UVC зра ци не про ди ру до
по вр ши не Зе мље (ако ни је
оште ћен озон ски омо тач), па
ни до на ше ко же, јер се ап -
сор бу ју у озон ском сло ју ат -
мос фе ре. Ако би про др ли, не
би би ло до бро, јер би ути ца -
ли на ра за ра ње ДНК у ко жи.

Ин тен зи тет UV зра че ња за -
ви си од мно го чи ни ла ца, ко ји
укљу чу ју ду жи ну пу та кроз ат -
мос фе ру, као што су го ди шње
до ба, део да на, над мор ска ви -
си на... UVB зра че ње знат но за -
ви си од угла сун че вог све тла,
знат но је сла би је зи ми, ују тру
и ка сно по под не, а нај ја че ле -
ти у под не. С дру ге стра не,
UVA зра че ње због ве ће та ла -
сне ду жи не ма ње је за ви сно
од по ло жа ја сун ца и дру гих
ути ца ја. Ста кло и не ка вр ста
пла сти ке пот пу но бло ки ра ју
UVB зра че ње, а уоп ште не сме -
та ју UVA зра че њу да про дре.

Тре ба ми сли ти о то ме да
пре пла ну лост ни је здра ва ни
си гур на за ко жу. Чак и ако
има те там ни ји тен, знај те да
он ни је при род но за шти ћен
од сун че вог зра че ња, па и та -
кву ко жу тре ба јед на ко шти -
ти ти. Упо тре ба за штит них
кре ма ни је до вољ на, већ тре -
ба ми сли ти и на фи зич ку за -
шти ту у ви ду ла га не оде ће и
ше ши ра. Од ла зак у со ла ри -
јум је јед на ко опа сан и тре ба
га из бе га ва ти.

У про шлом бро ју смо вам пред -
ста ви ли чу де сне мо ћи хај ду -
чи це и бо кви це, а са да вам от -
кри ва мо шта све мо гу мај чи на
ду ши ца и ра ста вић.

О биљ ка ма са ис це љу ју ћим мо -
ћи ма ко је су нам то ли ко до -
ступ не да се о њих бу квал но
са пли ће мо, јер ра сту на сва кој
ли ва ди и крај сва ког пу тељ ка,
на пре да ва њу одр жа ном у Град -
ској би бли о те ци не дав но је го -
во ри ла проф. др Мир ја на Сто -
ја но вић Пе тро вић, до цент на
Ин сти ту ту за би о ло ги ју При -
род но-ма те ма тич ког фа кул те -
та у Кра гу јев цу.

Нај ја чи при род ни ди у ре тик

– Још је рим ски ле кар Га лен, у
дру гом ве ку пре но ве ере, от -
крио у ра ста ви ћу при род ни лек
за бо ле сти бе ши ке и бу бре га,
ту бер ку ло зу, чир на же лу цу и
ар три тис. Ки не ска ме ди ци на
ову биљ ку, по зна ту и под на зи -
ви ма пре сли ца и коњ ски реп,
пре по ру чу је као сред ство за
сузби ја ње гро зни це, гри па, ди -
зен те ри је, хе мо ро и да, ин фек -
ци је ока и као лек про тив неких
бо ле сти ро жња че. Ра ста вић је

је дан од нај ја чих при род них
ди у ре ти ка. У ком би на ци ји с
кан та ри о ном ко ри сти се код
не кон тро ли са ног мо кре ња. Та -
да тре ба пи ти две шо ље ча ја
днев но. Ин те лек ту ал но пре мо -
ре ни љу ди узи ма ју ра ста вић с
ве ро ни ком, јер овај дво јац по -
спе шу је пам ће ње – ре кла је ова
про фе сор ка.

Она је на гла си ла и то да је
ра ста вић по знат и као лек ко ји
ја ча плу ћа, те га упо тре бља ва -
ју осо бе обо ле ле од ту бер ку ло -
зе или оне ко је му чи упо р ни
ти хи ка шаљ.

– Ако има те про бле ма са
осте о по ро зом, ре у мом и ис тро -
ше ном хр ска ви цом, са ве ту јем

плу ћа. Са ве ту јем га ују тру уме -
сто ка фе ако же ли те да се бр зо
раз бу ди те, јер ства ра осе ћај све -
жи не и при јат но сти и бу ди до -
бро рас по ло же ње. Пи ће га си -
гур но и де ца јер има леп укус.
Не ки по зна ти на род ни ле ка ри
са ве ту ју да си па те ли тар ча ја у
тер мос или пла стич ну фла шу и
да то но си те са со бом и пи је те
по ма ло то ком це лог да на – то
ће вам из у зет но оја ча ти иму -
ни тет, па вас ки ја ви ца, грип и
дру ге за ра зе не ће ни до та ћи.
Мо же те до да ти ма ло ли му на и
ме да и на пи так ће би ти уку -
сни ји не го не ки ку пов ни сок –
пре по ру чи ла је про фе сор ка Сто -
ја но вић Пе тро вић.

Мај чи на ду ши ца ће вам по -
пра ви ти рас по ло же ње, и то не
са мо због то га што је ве о ма
укусна већ и за то што са др жи
етерич на уља. Чи ње ни ца је да

екс тракт мај чи не ду ши це ни је
баш јеф тин, али не мо ра те га
ку по ва ти – до вољ но је да је са -
мо про тр ља те из ме ђу пр сти ју
и да ужи ва те у том див ном
мирису.

– Код про бле ма с мул ти плом
скле ро зом, мо жда ним уда ром
или ре у мом, ка да су због тих
обо ље ња уко че ни удо ви, мно го
ће вам по мо ћи уље или тинк -
ту ра за ма си ра ње од мај чи не
ду ши це, али и чај на ме ша ви на
од мај чи не ду ши це, ка ми ли це
и хај ду чи це. Мно ге осо бе обо -
ле ле од ан ги не пек то рис ве о ма
су анк си о зне и на пе те. Њи ма
ће те го бе олак ша ти ком би на -
ци ја ва ле ри ја не, кан та ри о на,
мај чи не ду ши це и ки ма. Про -
тив де пре си је узми те мај чи ну
ду ши цу, бо си љак и ма тич њак
– пре по ру чи ла је проф. др Мир -
ја на Сто ја но вић Пе тро вић.

вам да са ме ље те ра ста вић и да
га сва ки дан ко ри сти те као пра -
шак или да пи је те чај од ове
биљ ке. За хва љу ју ћи то ме што
са др жи са ли цил ну ки се ли ну,
ра ста вић ја ча ко сти и хр ска -
вицу, а ујед но по пра вља и

квалитет ко се и нок ти ју. По -
ред то га, ова биљ ка је до бра за
зглоб но-ко шта не про бле ме и
за хва љу ју ћи то ме што под сти -
че ап сорп ци ју кал ци ју ма – обја -
сни ла је проф. др Мир ја на Сто -
ја но вић Пе тро вић.

Аро ма тич ни цвет

Јед на од нај по пу лар ни јих би -
ља ка у на шој на род ној ме ди ци -
ни сва ка ко је мај чи на ду ши ца.
Ре зак, оштар и аро ма ти чан чај
од мај чи не ду ши це сви во ли -
мо, али не мој те за бо ра ви ти да
мај чи ну ду ши цу мо же те ко ри -
сти ти и као за чин – она мо же
би ти ваш тај ни са сто јак у па су -
љу и ку пу су, а мај сто ри ку ли -
нар ства је ста вља ју и на пи цу.

– Мај чи на ду ши ца има ан ти -
бак те риј ско и ан ти сеп тич но деј -
ство. Чај је од ли чан за же лу -
дач не про бле ме и за за па ље ње

ШТА СЕ КРИ ЈЕ У РИ ЗНИ ЦИ ПРИ РО ДЕ (2)

ЛЕ КО ВИ С ЛИ ВА ДЕ: МАЈ ЧИ НА
ДУШИЦА И РА СТА ВИЋ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ТАЈ НИ ЛЕК ЗА АЛ КО ХО ЛИ ЗАМ

– Ако ску ва те ма ло ја чи чај од мај чи не ду ши це не ко ме ко је

по пио пре ви ше ал ко хо ла, тај на пи так мо же да иза зо ве муч -

ни ну и да та ко тој осо би ога ди пи ће – от кри ва проф. др Мир -

ја на Сто ја но вић Пе тро вић.

Чај се при пре ма од ша ке мај чи не ду ши це на ли тар ки пу -

ће во де. Узи ма се на сва ких пет на ест ми ну та по јед на су пе -

на ка ши ка, све док не до ђе до не ла го де у сто ма ку, муч ни не

и по вра ћа ња. Осо ба ко ја пи је из гу би ће во љу за да љим ужи -

ва њем ал ко хо ла.

ЛИ ПЕ ЦВА ТУ, СВЕ ЈЕ ИСТО КО И ЛА НИ

Ни је Пан че во пре по зна тљи во са мо по ми ри си ма из ју жне зо -

не и с фар ми, да ле ко би ло. Кад поч не ле то и кад про цве та ју

ли пе, ма ло ко ји град ми ри ше та ко ле по као наш. Овог ле та

на ше ли пе ко мен та ри шу и пут ни ци на мер ни ци из дру гих гра -

до ва, јер је ми рис, чи ни се, ин тен зив ни ји не го ра ни је.

– У Пан че ву за и ста ра сте мно го ли па, а по сто је три вр сте:

сит но ли сна, круп но ли сна и сре бр но ли сна. Цве та ју у ју ну и

ју лу, а ком би на ци ја то пло те и ва зду ха ка кву до но се ак ту ел -

ни вре мен ски усло ви ли па ма по себ но по го ду је – ре кла нам

је Же ња Ма рин ко вић, ин же њер пеј за жне ар хи тек ту ре из

ЈКП-а „Зе ле ни ло”.

Ка ко је ли па и ле ко ви та биљ ка, ин те ре со ва ло нас је сме

ли се она бра ти у гра ду и да ли из дув ни га со ви и дру ги об -

ли ци за га ђе ња на ру ша ва ју ње на бла го твор на свој ства:

– Као и у слу ча ју свих дру гих би ља ка, за ху ма ну упо тре бу

упут ни је је бра ти ли пу ван гра да, а ако то ипак чи ни те у гра -

ду, би рај те оне ко је су уда ље ни је од из во ра за га ђе ња. Ако

су ста бла гру пи са на, бо ље је убра ти цве то ве с оних ко ја су

ду бље у гру пи. На рав но, не мој те ло ми ти гра не и чу вај те др -

ве ће – по ру чи ла је Ма рин ко ви ће ва.

ЧАЈ ЗА ЈА ЧА ЊЕ
ОР ГА НИ ЗМА

По ме шај те пет ка ши ка ки -

чи це, че ти ри ка ши ке кан та -

ри о на, три ка ши ке ко ре на

ма слач ка, две ка ши ке

раста ви ћа и јед ну ка ши ку

ши пур ка.

Јед ну ка ши ку те ме ша -

ви не уве че пре лиј те шо -

љом хлад не во де. Ују тру

за греј те до кљу ча ња и

оста ви те да сто ји че тр де сет

ми ну та. Про це ди те и пиј те

по тре ћи ну шо ље пре је ла,

у гу тља ји ма.

ОПРЕЗ: ПА ЗИ ТЕ КО ЈИ РА СТА ВИЋ БЕ РЕ ТЕ!

Ако са ми бе ре те ра ста вић, проф. др

Мир ја на Сто ја но вић Пе тро вић на -

гла ша ва да ни ка ко не бе ре те онај

ви со ки, ко ји је раз гра нат као др во.

– Ви со ки ра ста вић, онај ко ји ра -

сте до 80 цен ти ме та ра, ко ри сти се

са мо за спо ља шњу упо тре бу. Ње га

фран цу ски тра ва ри че сто упо тре -

бља ва ју за пар не куп ке и обло ге,

али он не сме да се пи је и ње га ни -

ка ко не ко ри сти мо као чај. За уну -

тра шњу упо тре бу тре ба ко ри сти ти

ис кљу чи во ни ски ра ста вић, ко ји ни је раз гра нат.

Још је римски лекар
Гален открио у
раставићу природни
лек за болести
бешике и бубрега,
туберкулозу, чир на
желуцу и артритис.

Високи раставић

Ниски раставић



ри бљих ре сто ра на, ко јих је та -
мо чак пет.

Ма ње је по зна то да по сто ји
и Вр шач ко је зе ро, на обо ду Вр -
шца, по вр ши не око 32.000 ква -
дра та. Пре ма ви ше на во да, тре -
ба ло би да је та мо шња во да
здра ва, ле ко ви та и то пла.

Посто је и те о ри је да је тај из -
вор оста так Па нон ског мо ра, а
да сла на тер мал на во да до ла -
зи са две ста ме та ра ду би не и
да је ве о ма бо га та ми не ра лима.

Неки во ле да оду, па чак и да
ле ту ју као на мо ру, и на сто ти -
нак ки ло ме та ра уда ље ном Сре -
бр ном је зе ру, у бли зи ни Ве ли -
ког Гра ди шта.

И то би углав ном би ло све
што се ти че по ну да за бек ство
од вре ли не, не ра чу на ју ћи,

нарав но, бе о град ску Аду Ци -
ган ли ју, бу ду ћи да се то ком
ле та та мо рас хла ђу ју сто ти не
Пан че ва ца.

Ј. Фи ли по вић

Ис прав ност во де је -
дан од кри те ри ју ма
при из бо ру ме ста за
рас хла ђи ва ње

Ка ча ре вач ко је зе ро
ле по уре ђе но,
безбедно и бес плат но!

Гра ђа ни Пан че ва, по ред град -
ског ба зе на и не ко ли ко при -
ват них, то ком нај вре ли јих да -
на мо гу да се рас хла де и на
обли жњим во до то ко ви ма.

Ка да је реч о тим при род -
ним пла жа ма, веч на те ма је
без бед ност на њи ма, ко ја се
огле да у не ко ли ко фак то ра, пре
све га у обез бе ђи ва њу спа си лач -
ке слу жбе, као и у по сто ја њу
нео п ход не ин фра струк ту ре у
ви ду уре ђе но сти оба ле.

Сва ка ко не за о би ла зан фак -
тор пред ста вља ис прав ност во -
де. Она се про ве ра ва на осно -
ву Уго во ра о вр ше њу услу ге
ис пи ти ва ња ква ли те та по вр -
шин ских во да за кљу че ног
изме ђу Град ске упра ве Пан -
че ва и За во да за јав но здра -
вље Пан че во.

Чи ње ни ца је да по ме ну та
уста но ва сва ког ле та тај по сао
оба вља у од го ва ра ју ћој ди на -
ми ци, али је исто та ко за ни -
мљи во и то што се ве о ма че сто
до га ђа да су не ка ме ста у јед -
ном мо мен ту при клад на за ку -
па ње, а у дру гом ни су.

С дру ге стра не, у по след ње
вре ме, зва нич но или не зва -
нич но, ни је се чу ло за слу чај
да је не ко до жи вео би ло ка -
кве здрав стве не про бле ме као
по сле ди цу ку па ња на би ло ко -
јој ло ка ци ји.

Од дру ге до пе те кла се

Пре ма пре ђа шњим ис ку стви -
ма, го то во са си гур но шћу се
гра ђа ни ма мо же пре по ру чи ти
осве жа ва ње у ка ча ре вач ком је -
зе ру, ко је се углав ном мо же по -
хва ли ти фил три ра ном во дом
дру ге кла се. То ме сто пред ста -
вља до бар из бор за жи те ље град -
ског је згра и због то га што се
на ла зи на све га пет на е стак ки -
ло ме та ра или два де се так ми -
ну та ла га не во жње.

Баш ових да на та мо шња Ме -
сна за јед ни ца и ло кал но ко -
му нал но пред у зе ће отво ри ће
и зва нич но се зо ну. Они ујед -
но фи нан си ра ју ком плет но
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одржа ва ње, у шта спа да и спа -
си лач ка слу жба, па је то прави
из бор за све ко ји во ле без бед -
но ме сто, као и ле по уре ђен
ам би јент са све буј ни јом ве -
ге та ци јом, што зна чи с до вољ -
но хла до ви не. И ве о ма бит на
на по ме на – улаз је бес пла тан!

Што се ти че дру гих во да у
нај бли жој око ли ни, ку па ње је
у ве ћи ни слу ча је ва до зво ље -
но, иа ко су па ра ме три не што
ни же тре ће кла се, и на та ми -
шким пла жа ма Пе сак и Ске -
ла, на до мак Ја бу ке и Гло го ња,
као и на Бе лој сте ни, рај ској
ду нав ској ади ко ја при па да
Пан че ву, али при вла чи и мно -
ге Бе о гра ђа не.

Пре ма ре зул та ти ма За во да
за јав но здра вље у по след њих
не ко ли ко го ди на нај про бле ма -
тич ни је су пла же на По ња ви -
ци у Омо љи ци и Бре стов цу. Та -
мо ква ли тет во де че сто од го -
ва ра пе тој кла си, то јест ло -
шем еко ло шком ста ту су, што
се мо же ре ћи и за ку па ли ште у
Ива но ву, и то нај ви ше због од -
сту па ња јед ног па ра ме тра (pH
вред но сти).

Ко вин или Ко ва чи ца

Ме ђу тим, ве о ма че сто на ши су -
гра ђа ни, на ро чи то љу би те љи
оа за при ро де, на сво ју ру ку,

што зна чи го то во без ика квих
са зна ња о ис прав но сти во де,
без бед но сти и дру гим фак то -

ри ма, кре ћу ка уда ље ни јим
лока ци ја ма.

Јед но од оми ље ни јих је и ве -
штач ко је зе ро Шљун ка ра у бли -
зи ни Ко ви на, ко је се на ла зи на
че тр де се так ки ло ме та ра ју жно
од Пан че ва. Те шко да је ико ко
је по се тио ову оа зу пре ле пе
при ро де мо гао да се не сло жи
с тим да је реч о из у зет ној ви -
зу ел ној ле по ти.

С дру ге стра не, не ки ма је та -
мо во да пре вру ћа, а сме та им и
ма ло ве ће во де но ра сти ње у по -
је ди ним де ло ви ма је зер це та.

Не да ле ко ода тле, у бли зи ни
Га ја, на ла зи се у по след ње

време атрак тив на пла жа зва на
Рај, ло ци ра на на се дам ки ло -
ме та ра ду гом ру кав цу Ду на ва.
Мно ги је сма тра ју нај леп шом
на на шем то ку дру ге нај ве ће
европ ске ре ке. И она се на ла -
зи у при род ном окру же њу, с
бла го наг ну том оба лом по су -
том шљун ком, слам на тим сун -
цо бра ни ма и про сто ром на ме -
ње ним кам пе ри ма, а ту да про -
ла зи и би ци кли стич ка ста за
„Евро ве ло 6”.

Се вер но од Пан че ва је „Ре -
лакс цен тар” у Ко ва чи ци, ко ји
ну ди ра зно вр сне са др жа је.
Поред ба зе на, ре сто ра на, сме -
шта ја, у по ну ди су и ма са жа,
са у на, те ре та на...

Ни Бе ла Цр ква и Вр шац
ни су пре да ле ко

Мно го Пан че ва ца во ли да скок -
не и до бе ло цр кван ских је зе ра,
уда ље них одав де осам де се так
ки ло ме та ра. Та мо по сто је два
уре ђе на ку па ли шта – Град ско
је зе ро и Вра чев гај ско. Оста ле
пла же су ди вље, али мир не и
опу ште не. Пра ви ку ри о зи тет су
скулп ту ре од др ве та на оба ла -
ма ре ке Ка раш. У тој оп шти ни
про ти че и Не ра, је ди на пла -
нин ска ре ка у Вој во ди ни. По -
ред из ле та у при ро ду, по се ти -
о ци ма се ну ди и кар не вал у Бе -
лој Цр кви, ко ји ће би ти одр -
жан 28. и 29. ју на.

Не да ле ко ода тле је и Ба нат -
ска Па лан ка, на бај ко ви том ме -
сту где се по ме ну та Не ра ули -
ва у Ду нав, ко ји је у том де лу
нај ши ри. Ово се о це од око пет -
сто жи те ља пра ва је ме ка за
гур ма не, пре све га за љубитеље

КА КВУ ПО НУ ДУ КУ ПА ЛИ ШТА ПАН ЧЕВ ЦИ МО ГУ ОЧЕ КИ ВА ТИ ОВОГ ЛЕ ТА

РЕКЕ ИЛИ БАЗЕНИ, ВАЖНО ДА ЈЕ ВОДА

ТА МИ ШКА ВО ДА НАЈ ЛО ШИ ЈА

Про ве ра ква ли те та во де за ку па ње већ го ди на ма је у над -

ле жно сти пан че вач ког За во да за јав но здра вље. Уго вор из -

ме ђу ЗЗЈЗ-а и Гра да пот пи су је се по за вр шет ку тен де ра,

ко ји је мо мен тал но у то ку.

Др Љи ља на Ла зић, ди рек тор ка За во да, ка же да је уо би -

ча је но да се ме сеч но ра де две про ве ре ква ли те та во де на

свим ку па ли шти ма у са мом гра ду, као и око ње га. Ло гич но,

нај ло ши ја си ту а ци ја је на Та ми шу, али и она мо же да ва ри -

ра у за ви сно сти од, ре ци мо, то га да ли је би ло по пла ва то -

ком про ле ћа. Др Љи ља на Ла зић до да је да За вод ни ка да

ни је за бра њи вао ку па ње на пан че вач кој ре ци, али ка да би

се утвр ди ло да је во да пре ко ме ре не ква ли тет на, јав ност би

би ла оба ве шта ва на о то ме, а ЗЗЈЗ би на ла гао ме ре пре вен -

ци је за оне ко ји се ипак од лу че да уђу у Та миш.

До са да шња ис ку ства го во ре да је ре дов но нај пре по ру чи -

вљи је „ква ше ње” на Бе лој сте ни и на ка ча ре вач ком је зе ру.

С. Т.

БА ЗЕН ЋЕ РА ДИТИ ОД КРА ЈА ЈУ НА

Отво ре ни град ски ба зен тре ба да про ра ди до кра ја овог ме -

се ца. Ка ко нам је ре че но у ЈКП-у „Мла дост”, тре нут но се у

окви ру про јек та „За јед ни ци за јед но” ас фал ти ра ру ко мет ни

те рен ко ји се на ла зи тик до ба зе на. По том ће усле ди ти по -

ста вља ње тар та на. По што се ови по сло ви за де се так да на

за вр ше, би ће ство ре ни усло ви да ба зен при ми ку па че.

Ула зни це ко шта ју јед на ко као про шле го ди не: де ца до пет

го ди на не пла ћа ју улаз, за клин це од пет до де сет го ди на

це на кар те је 105 ди на ра, а за од ра сле 150. По сто је и се то -

ви ка ра та од де сет ко ма да. За де цу тре ба из дво ји ти 800, а

сви ста ри ји од де сет го ди на сет мо гу на ба ви ти по це ни од

1.275 ди на ра. С. Т.

(НЕ)ПО ПУ ЛАР НЕ ЦЕ НЕ ЗА ОСВЕ ЖЕ ЊЕ

У „Ре лакс цен тар” у Ко ва чи ци очи глед но је мно го уло же но,

па су за то и це не „ја че”. Ре ци мо, ви кенд за дво је та мо ко -

шта око 8.500 ди на ра, у шта спа да ју до ру чак, два пи ћа у

ре сто ра ну, као и „вел нес” про грам – ма са жа, са у на, те ре та -

на... Све оста ле по ну де ви дљи ве су на зва нич ном сај ту .

С дру ге стра не, дан у лет њем ба ру с ба зе ном у Омо љи ци

мо же се ре зер ви са ти по це ни од 350 ди на ра.

Уко ли ко се не што не про ме ни, ка ча ре вач ко је зе ро би ће и

да ље бес плат но за ку па че. Ј. К.

Градска плажа

Тамиш код Јабуке

Качаревачко језеро
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За што је про би јен 
за кон ски рок за пен зи ју

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Ре дак ци ји „Пан чев ца” обра тио се је -
дан наш су гра ђа нин ко ји је оп ту жио
фи ли ја лу ПИО фон да у на шем гра ду
да је про би ла рок у ко ме је тре ба ло да
он оства ри пра во на ста ро сну пен зи ју.

„То се де си ло 7. ју на, два ме се ца
по сле мог 65. ро ђен да на, иа ко сам
бла го вре ме но под нео зах тев, 2. апри -
ла ове го ди не. Мо ји па пи ри су у ре ду,
а по да ци из рад не књи жи це су иден -
тич ни с ли стин гом ко ји ми је ПИО
фонд у Пан че ву из дао 12. ја ну а ра ове
го ди не. Зна чи, ни је тре ба ло да бу де
ни ка квих про бле ма, али је до њих
ипак до шло. Ми слим да је узрок то га
би ро кра ти ја у ПИО фон ду”, на пи сао
је из ме ђу оста лог он у свом пи сму.

Наш су гра ђа нин је до дао да је по -
след њих осам го ди на и пет ме се ци
без ика квих при хо да, као и да ни је
до би јао ни ка кву по моћ од На ци о нал -
не слу жбе за за по шља ва ње. На гла сио
је да од Фи ли ја ле ПИО фон да у на -
шем гра ду оче ку је са мо да ис по шту је
за кон ске ро ко ве.

Да би смо чу ли и дру гу стра ну, обра -
ти ли смо се над ле жни ма у пан чевачкој

фи ли ја ли Фон да за пен зиј ско и ин -
ва лид ско оси гу ра ње. Ди рек тор ка те
слу жбе Та ња Вер гић То пић ре кла нам
је да је у овом слу ча ју све у ре ду и да
наш су гра ђа нин не ма ни ка квих раз -
ло га за бри гу, јер му је ура ђе но ре ше -
ње за пен зи ју. Она је до да ла да је рок
за ре ша ва ње ње го вог зах те ва про би -
јен за че ти ри да на, али је об ја сни ла
да је би ло раз ло га за то.

– Тач но је да је он пре дао 2. апри -
ла зах тев за ста ро сну пен зи ју. Пра -
во на пен зи ју је сте као 7. апри ла, а
до од ла га ња на ко је се он жа лио до -
шло је са мо због то га што смо про -
ве ра ва ли ње гов рад ни стаж у НИС-
у, где је он ра дио, за 1978. го ди ну.
Ми смо упу ти ли зах тев тој фир ми
да нам по ша љу по дат ке ко је смо тра -
жи ли, тј. да ка жу да ли су му упла -
ћи ва ли рад ни стаж 1978. го ди не.
Ме ђу тим, на њи хов од го вор смо че -
ка ли ме сец да на – об ја сни ла је Та ња
Вер гић Топић.

По сле раз го во ра с њом са зна ли смо
да је наш су гра ђа нин до био ре ше ње о
пен зи ји.

На те ри то ри ји на шег гра да и Ср би је
још увек има ра ди о ак тив них гро мо -
бра на, ко ји зра че и са мим тим пред -
ста вља ју опа сност по љу де, иа ко је
рок за њи хо во де мон ти ра ње и укла -
ња ње ис те као још 2014. го ди не. Пре -
ма про це на ма Ди рек то ра та за за шти -
ту од јо ни зу ју ћег зра че ња Ср би је, има
их још 700, од че га их је ше зде сет се -
дам на стам бе ним згра да ма.

Они су нај о па сни ји по љу де уко ли -
ко су ис кри вље ни или по сто ји мо гућ -
ност да пад ну с ме ста где су по ста -
вље ни, јер та да нај ви ше зра че. Пре ма
од го во ру на пи та ње ко је је „Пан че -
вац” упу тио Ди рек то ра ту за за шти ту
од јо ни зу ју ћег зра че ња, на те ри то ри -
ји Пан че ва још увек ни су ски ну та че -
ти ри ра ди о ак тив на гро мо бра на, а у
Ка ча ре ву, До ло ву, Ба нат ском Но вом
Се лу, Ба нат ском Бре стов цу и Стар че -
ву има их још два де сет осам.

– Ме ђу тим гро мо бра ни ма ни је дан
ни је на стам бе ним згра да ма, већ су
на објек ти ма не ка да шњих дру штве -
них и по љо при вред них пред у зе ћа,

од ко јих су не ка при ва ти зо ва на, а
не ка су дав но пре ста ла да ра де и за -
кљу ча на су. Пре ма на шим по да ци -
ма, нај ви ше ра ди о ак тив них гро мо -
бра на има у До ло ву, на објек ти ма

ло кал ног ПИК-а „Та миш”, где их је
чак је да на ест. По сле тог ме ста је Ба -
нат ски Бре сто вац, где их је се дам на
објек ти ма та мо шњег по љо при вред ног
пред у зе ћа, па он да Ка ча ре во, где их
је шест на објек ти ма по љо при вред -
ног пред у зе ћа у том се лу. На кра ју
ли сте је Банатско Но во Се ло, са са мо

јед ним гро мо бра ном. Што се Пан че -
ва ти че, на не ка да шњој фа бри ци ста -
кла се на ла зе три ра ди о ак тив на гро -
мо бра на, а на бив шој Кр зна ри је је -
дан – из ја вио је наш са го вор ник из
Ди рек то ра та за за шти ту од јо ни зу ју -
ћег зра че ња, ко ји је за тра жио да оста -
не ано ни ман.

Он је до дао да ски да ње ра ди о ак -
тив них гро мо бра на сме ју да вр ше са -
мо три фир ме ко је су је ди не у це лој
Ср би ји овла шће не за ту вр сту по сла,
и то на зах тев вла сни ка пар це ле на
ко јој се на ла зи обје кат с гро мо бра -
ном или вла сни ка са мог објек та. По -
се бан про блем је то што тро шко ве
ски да ња, укла ња ња и без бед ног скла -
ди ште ња ра ди о ак тив ног гро мо бра на
сно се ис кљу чи во вла сни ци пар це ла
или обје ка та на ко ји ма су они по ста -
вље ни, а ти тро шко ви из но се од 2.500
до 3.000 евра. Још увек се не зна ко
ће сно си ти тро шко ве укла ња ња ра ди -
о ак тив них гро мо бра на са обје ка та бив -
ших пред у зе ћа ко ја су пре ста ла да
ра де и не зна се њи хов вла сник.

ПРО БЛЕМ КО ЈИ НИ ЈЕ РЕ ШЕН

У СР БИ ЈИ И ПАН ЧЕ ВУ ЈОШ ИМА
РА ДИ О АК ТИВ НИХ ГРО МО БРА НА

Лет ње тем пе ра ту ре још ни су до сти -
гле сво је нај ви ше вред но сти, а мно -
ги ма је већ те шко да под не су вру ћи -
ну. Ни је ни чу до кад је то плот ни та -
лас на сту пио на гло, а про ле ће прак -
тич но ни смо ни има ли. Не ма да шка
све жег ва зду ха, зе мља го ри, бе тон
иси ја ва то пло ту... Ужи ва ти у ле ту мо -
гу ће је са мо ка да се рас хла ђу је мо на -
пи ци ма, сла до ле дом, уз ку па ње, на
мо ру или је зе ру, ка да ра ди кли ма-
-уре ђај, или ако нам при ја ју ве чер ње
шет ње.

Ево ка ко на ши су гра ђа ни пре жи -
вља ва ју вре ле лет ње да не.

МИ ЛОШ АН КИЋ, пен зи о нер:
– Ве ро ват но ће мо не куд пу то ва ти.

Во лим во ду и стал но сам на бе ло цр -
кван ским је зе ри ма. Та мо је див но.
Је зе ра во лим, али не и ба ње. Та мо

не ћу још,  док ме не бу ду по сла ли
док то ри (смех). На Вр шач ком је зе ру
је та ко ђе из у зет но ле по. Има ју и сла -
ну во ду, пре див но је. Пре по ру чу јем
Пан чев ци ма ку па ње у Вр шцу, уко ли -
ко не зна ју.

АНА КЕ РЕ КЕШ, ма шин ски тех ни чар:
– Ле то ћу нај ве ро ват ни је про ве сти

код ку ће. Ићи ћу у шет њу, али тек
пред ве че, кад ми ну ви со ке тем пе ра -
ту ре, под ра зу ме ва се. Ове го ди не не -
ће мо ни куд пу то ва ти.

ДРА ГИ АР СИЋ, во зач:
– Ле то ва ње ће мо ве ро ват но пре -

ско чи ти ове го ди не. До са да сам пет
го ди на за ре дом ишао у Цр ну Го ру са
же ном и де те том. Ра до бих не куд
ишао, али ово ле то ће нам из гле да
про ћи рад но.

ВОЈ КАН ЈО ВА НО ВИЋ, учи тељ:
– Ле то ћу углав ном про ве сти на ре -

ка ма, и то у око ли ни Но вог Са да, на
Ду на ву и Ти си. Ићи ћу и на Фру шку
го ру. Да кле, по ред по сла, би ће од ма -
ра ња и ку па ња.

МИР ЈА НА ГА ЈИЋ, 
рад ни ца у Оп штој бол ни ци:

– Ле то ћу про ве сти рад но. Ка да бу -
дем ишла на од мор, от пу то ва ћу нај -
ве ро ват ни је у ба њу. Нај леп ше вре ме
то ком ле та је уве че, та да сам у пар ку
и на Та ми шу, у шет њи са уну ци ма.

ВИ КИ НИ КО ЛИЋ, про да вац:
– Не мам вре ме на за од мор и ре -

лак са ци ју. То ком да на ра дим и увек
сам у по кре ту. Ово ле то ће про ћи у
рад ном рас по ло же њу.

Јелена Катана

В. ЈОВАНОВИЋД. АРСИЋ М. ГАЈИЋ В. НИКОЛИЋ

ДА ЛИ ЋЕТЕ ИЋИ НА ГОДИШЊИ ОДМОР?

Уме сто мо ра, ле то ва ње на ре ка ма, 
је зе ри ма и у ба ња ма

А. КЕРЕКЕШМ. АНКИЋ

НАША АНКЕТА

До ла зак не струч ног мај сто ра ко ји вам
не по пра ви квар због ко јег сте га зва -
ли, али вам без об зи ра на то узме но -
вац, је сте не што што би ужа сну ло сва -
ког од нас. Та кво ло ше ис ку ство ових
да на је има ла јед на на ша чи та тељ ка
ко ја жи ви на Ко те жу 2. Код ње у ста -
ну би ли су мај сто ри из јед не бе о град -
ске при ват не фир ме од ко је је прет -
ход но пре ко те ле фо на до би ла обе ћа -
ње да ће јој по по вољ ној це ни оба ви -
ти чи шће ње, до пу ну фре о на и сер ви -
си ра ње кли ма-уре ђа ја.

„Мај сто ри” ни су за вр ши ли по сао
до кра ја, али су јој без об зи ра на то
на пла ти ли!? Тре ба ло би да овај слу -
чај бу де по у ка на шим чи та о ци ма да
до бро раз ми сле пре не го што окре ну
бро је ве мај сто ра у огла си ма, или при -
ста ну на њи хо ве при ма мљи ве по ну де
пре ко те ле фо на.

– На кон што је за вр шио ин тер вен -
ци ју на мом кли ма-уре ђа ју, сер ви сер
је на сил но све за тво рио и при том по -
ло мио пла стич ни део. Са мо што је
ни је иш чу пао из зи да, а шра фо ви су
ис па ли и оста ли на по ду – из ја ви ла је
на ша чи та тељ ка.

„Пан че вац” је по звао фир му чи ји
су мај сто ри би ли у ње ном ста ну. Та -
мо нам је ре че но да не ма по тре бе да
бри не, јер ће по прав ка ње ног кли ма-
уре ђа ја уско ро би ти за вр ше на. Са го -
вор ник с ко јим смо раз го ва ра ли ре -
као је да је по прав ка пре ки ну та јер
„ни је мо гло да се на ђе ре ше ње за вра -
ћа ње ти пло ва у њен зид с об зи ром на
то да је пре ви ше ме кан”.

– Чим сми сли мо не ко дру го ре ше -
ње, вра ти ће мо се у њен стан и за вр -
ши ће мо по прав ку ње ног кли ма-уре -
ђа ја – обе ћао је он.

Кад мај сто ри пре ва ре

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

У пе так, 21. ју на, због пла ни ра них
ра до ва на елек трич ној мре жи не ће
би ти стру је у ви ше ули ца у Пан че ву.
На спи ску за ис кљу че ња су нај пре Ка -
ра ђор ђе ва (од Ма ти је Гуп ца до Мо ше
Пи ја де), Мо ше Пи ја де (од Бран ка Ра -
ди че ви ћа до Ка ра ђор ђе ве), Сте ви це
Јо вано ви ћа (од Ка ра ђор ђе ве до Син -
ђе лићеве), не пар на стра на Ули це Све -
тог Са ве (од Сте ви це Јо ва но ви ћа до
Ма ти је Гуп ца), пар на стра на Ули це
Све тог Са ве (од бро ја 58 до бро ја 82)
и Ули ца Ма ти је Гуп ца (од Ка ра ђор -
ђе ве до Све тог Са ве). На ши су гра ђа -
ни ко ји жи ве у овим ули ца ма би ће
без стру је од 8 до 9 са ти.

Истог да на (21. ју на) стру ја ће би ти
ис кљу че на и ста на ри ма Пи лот ске шко -
ле, као и они ма ко ји жи ве у Ули ци
Сте ва на Шу пљик ца 139–147, и то од
9.15 до 11.15. Та ули ца је на спи ску
за ре стрик ци је и од 11.45 до 13.45,
ка да ће би ти ис кљу чен део од бро ја
127 до бро ја 137. Два де сет пр вог ју на
не ће би ти стру је ни у Шар пла нин ској
ули ци, и то од 9 до 13.30.

За су бо ту, 22. јун, пла ни ра но је ис -
кљу че ње стру је са мо у јед ној ули ци.
Ре стрик ци је ће би ти са мо у Ули ци
Влади ми ра Же сти ћа, у де лу од ули це
Ца ра Ла за ра до Ца ра Ду ша на. Они
који жи ве у том де лу гра да без елек -
трич не енер ги је ће би ти чак шест са -
ти: од 9 до 15.

„Елек тро ди стри бу ци ја” ће оба вља -
ти ра до ве и у не де љу, 23. ју на, због
че га ће тог да на би ти ис кљу че ни Ба -
нат ски Бре сто вац, До ло во и Мра мо -
рак, од 8 до 15 са ти.

На спи ску за ре стрик ци је
ви ше ули ца

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Највише радиоактивних
громобрана има у Долову,
на објектима локалног
ПИК-а „Тамиш”, 
где их је чак једанаест.
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При ча ко -
ја го во ри о
за ко па ном
бла гу убр -
зо пре ра -
ста у пра -
ву де тек -
т и в  с к у
аван ту ру
исто  риј  -
ских раз -
ме ра. Ова
са вре ме на
по тра га за
Гра лом до но си нам увид у ши фро -
ва не по ру ке на пер га мен ти ма, са -
зна је мо мно го о тај ним удру же њи -
ма, тем пла ри ма, је ре ти ци ма из 12.
ве ка, као и о мрач ним фра нач ким
кра ље ви ма ко ји су вла да ли пре ви -
ше од 1.300 го ди на.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
ко ја је ва ша при ча. Књи ге из „Вул -
ка на” до би ће ау то ри сле де ћих по -
ру ка:

„Мо ја при ча је ’При че из Не -
при ча ве’. Не ис при ча на, не ис тра -
же на, а ве руј те, да се на пи ше књи -
га, би ла би свет ски бест се лер.”
063/7485...

„Мо ја при ча је дра ма, с при ме -
са ма хо ро ра и три ле ра, а по чи ње
ова ко: ’Жи вео је у Ср би ји кра јем
20. и по чет ком 21. ве ка...’”
064/1597...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње због че га се нај и -
скре ни је сме је те:

„Сва ки пут кад на те ле ви зи ји чу -
јем ка ко жи ви мо све бо ље и бо ље
и ка ко су нам ’огром не’ пла те, не
мо гу а да се искре но не на сме јем.”
062/2137...

„Пред из бор ним обе ћа њи ма, иа -
ко знам да ћу ка сни је пла ка ти.”
064/4836... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 26. ју на, у 12
са ти, СМС-ом на број 1201 по ша -
љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та -
ње: „Да ли во ли те да бу де те не чи -
ји?”, на гра ди ће мо по јед ном књи -
гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у на -
ред ном бро ју „Пан чев ца”.

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

М е м  ф и с ,
1939. Без -
бри жно де -
тињ ство два -
на е сто го ди -
шње Рил
Фос и ње не
три мла ђе
се стре и бра -
та би ће на -
гло пре ки ну -
то ка да их
не  по  зна  ти
љу ди отрг ну
из њи хо вог до ма на оба ли Ми си -
си пи ја. Ба че на у си ро ти ште, де ца
ће убр зо схва ти ти да ви ше ни ка да
не ће ви де ти сво је ро ди те ље. Ми -
сте ри о зно Удру же ња до мо ва за не -
збри ну ту де цу Те не си ја за у век ће
од ре ди ти њи хо ву судбину.

„Док још ни смо
би ле ва ше”

Лизе Вин гејт

Све та крв, 
Све ти грал

Два чи та о ца ко ји до 26. ју на, у 12
са ти, СМС-ом на број 1201 по ша -
љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Ко ја је ва ша при ча?”, на -
гра ди ће мо по јед ном књи гом. Од -
го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном
бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Пан че во се ва зда ди чи ло сво јим пи -
сци ма. Од про те Ва се Жив ко ви ћа,
пре ко Ми ла на Ћур чи на и Мла де на
Мар ко ва, до Ми ро сла ва Ан ти ћа, Вла -
де Стој ши на, Ми ло ша Ни ко ли ћа, Ву -
ле та Жу ри ћа и мно гих дру гих.  

Сре ћа у Ва ље ву

Ја сми на То пић (42) ро ђе на је у Пан -
че ву и ту је за вр ши ла Гим на зи ју
„Урош Пре дић”. Ди пло ми ра ла је на
бе о град ском Фи ло ло шком фа кул те -
ту. Ба ви ла се и но ви нар ством у „Пан -
чев цу” и сло ве нач ком „Днев ни ку”.
Од 1998. го ди не уре ђу је Збо р ник
поези је и крат ке про зе мла дих с про -
сто ра бив ше Ју го сла ви је „Ру ко пи си”,
чи ји је из да вач пан че вач ки Дом омла -
ди не, а та ко ђе је у уред ни штву ма -
гази на „Ква р тал” Удру же ња књи -
жевника и књи жев них пре во ди ла ца
Панче ва.

Об ја ви ла је шест пе снич ких књи га
и при че у не ко ли ко зби р ки. Пе сме
Ја сми не То пић пре ве де не су на не ко -
ли ко је зи ка.

– У че твр том раз ре ду гим на зи је
про фе сор ка Је ле на Жу рић ме је на -
го во ри ла да при пре мим пе сме ко је
имам у ру ко пи су и да то по ша ље мо
на сред њо школ ски кон курс „Де сан -
ка Мак си мо вић” у Ва ље ву. То се до
та да ву кло што по ро ков ни ци ма, што
по це ду љи ца ма, а пи са ла сам го то во
сва ко днев но, и био је за и ста пра ви
тре ну так да ви дим где сам и шта бих
мо гла с тим. Про шла сам у фи на ле,
као јед на од два на е сто ро сред њо шко -
ла ца, мла дих пи са ца, и иа ко ни сам
до би ла пр ву на гра ду, ко ја је под ра -
зу ме ва ла штам па ње књи ге, то је био
знак. Уз по моћ Дра га на Ла ки ће ви ћа,
књи жев ни ка и чла на жи ри ја, и про -
фе сор ке Жу рић, ру ко пис се уоб ли -
чио у књи гу, па смо је по ну ди ли та да
За јед ни ци књи жев ни ка Пан че ва и
Бог да ну Мр во шу. У то вре ме сам упо -
зна ла и ди рек то ра фир ме „Ме те ор”
из Бе о гра да, ко ји је био оду ше вљен
ти ме што стал но не што чи там – док
пра вим дру штво мај ци, ко ја је с њим
са ра ђи ва ла – и сам је по ну дио да
фи нан сиј ски по мог не штам па ње ове
мо је пр ве књи ге. Сви усло ви су се
по кло пи ли и све је ишло ла ко и ре -
ла тив но бр зо. Кон курс је био у ма ју
1996, а књи га је иза шла из штам пе
кра јем ја ну а ра 1997. го ди не, ка да
сам већ би ла сту дент ки ња књи жев -
но сти. На зва ла сам је „Сун цо кре ти.
Ски ца за дан” и ис пу ни ла сам је соп -
стве ним илу стра ци ја ма, што ће и ка -
сни је би ти на не ки на чин мој ма нир:
по тре ба да се ви ше умет нич ких ме -
ди ја спа ја с по е зи јом – ка же Ја сми -
на То пић.

Ро ђе но у ко ви тла цу

Алек сан дра Ми хај ло вић (50) ро ђе на
је у Бе о гра ду. Ди пло ми ра ла је на Фи -
ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, а
тре нут но за вр ша ва док тор ску те зу.
Пре да је срп ски је зик и књи жев ност
у пан че вач кој гим на зи ји. Об ја ви ла
је ро ма не „За при ча ва ње. За ва ра ва -
ње. За ви ри ва ње.” и „Кроз пр сто хват
ци ме та” (пре ве ден и на фран цу ски),
а пе сме су јој пре ве де не на ма ке дон -
ски, арап ски, сло ве нач ки и ита ли -
јан ски. Ау тор је и број них на уч них
ра до ва.

– Пр ви ро ман „За при ча ва ње. За -
ва ра ва ње. За ви ри ва ње.” иза шао је у
ју ну 2012. И би ло је те шко. Мно го -

стру ко. Нај пре ни сам ми сли ла да ће
од то га да се из не дри обим ни је шти -
во. У пи са њу сам на пра ви ла ве ли ку
па у зу. Као сред њо школ ка и сту дент -
ки ња об ја вљи ва ла сам пе сме и крат -
ке при че. Он да сам у 25. и 27. го ди -
ни до би ла си но ве. Та да сам за пло ви -
ла дру гим во да ма. И ба ви ла се књи -
жев но шћу као про фе сор ка... По том
се не што пре ло ми ло, за ко ви тла ло.
По че ла сам на но во да пи шем. Тре -
ба ло је вре ме да се раз мах ну и ми -
сли и ре че ни це. И у све му је ве ли ка
не во ља ба ви ти се чи тав жи вот књи -
жев но шћу. Та да се вр ло до бро зна
шта је осред ње, шта је до бро и шта
ис ка че из кон тек ста вре ме на. Тре ба -
ло је из бо ри ти се и с тим. Да кле,
уну тра шња бор ба је би ла му ко трп на.
А он да су тек на сту пи ле спо ља шње.
Пр ви ро ман је те шко об ја ви ти. Књи -
жев ни кру го ви су за тво ре ни, као и
сви умет нич ки. Тре ба вре ме на да се
неко ту до ка же. „За при ча ва ње”, као
пр ве нац, на шло се на по при лич ној
ве тро ме ти ни. И мно го су га лак ше
при хва ти ли у Бо сни, па и у не ким
де ло ви ма Хр ват ске, не го ов де. На из -
да ва ње сам че ка ла ско ро две го ди не.
Та да сам има ла по др шку по ро ди це
и при ја те ља. Ве ли ку. Но ни ко ни је
био све стан да ће се пи са ње на ста ви -
ти. Да ће ме ома ђи ја ти и пре ћи у по -
тре бу, страст. И ту до ла зи мо до пи -
та ња ко је је у књи жев но сти и умет -
но сти на про сто за го нет ка. Ка ко жи -
ве ти с тим и во ди ти уо би ча јен по ро -
дич ни жи вот? На ро чи то у дру штву
ко је је, по пут на шег, па три јар хал но
ори јен ти са но. Вр ло че сто ми слим да
се лак ше опра шта ка да же на гле да
оп се сив но се ри је, или ра ди би ло шта
дру го до да пи ше, сли ка, ва ја, сни -
ма, кре и ра. Али то је већ до мен со -
ци о ло ги је и пси хо ло ги је...

Ни ко га ни је хтео

Иван Ивач ко вић (54) ро ђен је у Зре -
ња ни ну, а с је да на ест година се пре -
се лио у Пан че во, где је за вр шио основ -
ну шко лу и гим на зи ју. У Бе о гра ду је
сту ди рао со ци о ло ги ју, a но ви нар ску
ка ри је ру за по чео је 1982. у ли сту

„Омла дин ске” (ка сни је НОН). Об ја -
вљи вао је у свим ва жним но ви на ма у
СФРЈ, СРЈ и Ср би ји. За књи гу „Ка ко
смо про пе ва ли” до био је на гра ду за
пу бли ци сти ку „Де си мир То шић”, а
об ја вио је и збир ку есе ја, три би о -

граф ске књи ге, пе снич ку зби р ку и ро -
ман „Без вер је”. Књи га о Џо ни ју Шту -
ли ћу и Азри „Из ме ђу крај но сти” из -
ла зи из штам пе у ав гу сту.

– Пр ва књи га ко ју сам на пи сао би -
ла је о „Ро линг стон си ма”, зва ла се
„Умет ност по бу не” и ни ко ни је хтео
да је штам па. Сву да сам до би јао исти
од го вор: не мо же то да се про да; мно -
го ко шта да се на пра ви, а ма ло љу ди
ће књи гу да ку пи... Ру ко пис је на стао
усред де ве де се тих, а та да го то во ни -
ко ни је ве ро вао ни у ка кву ли те ра ту -
ру, па ма кар би ла и о „Стон си ма”.
Ипак, књи га је – ко нач но – иза шла
1997. го ди не. Из да вач је био Б92, ма -
да је њи хов он да шњи ди рек тор Ве -
ран Ма тић та ко ђе био про тив об ја -
вљи ва ња. Али ју је Жељ ко Дра шко -
вић, ди рек тор мар ке тин га, об ја вио на
соп стве ну од го вор ност. Да се то пр во
из да ње ни је про да ло, до био би от каз.
Али се про да ло, чак ве о ма бр зо. Као
и сле де ће... И сле де ће... И сле де ће...
И упра во ових да на при пре мам још
јед но. Што је нај леп ше, пр во из да ње
те књи ге ни је ута ба ло пут са мо на -
ред ни ма, не го и на чел но тој вр сти
ли те ра ту ре код нас. По сто ја ле су и у
не ка да шњој Ју го сла ви ји књи ге о ро -
кен ро лу, али об ја вљи ва не су рет ко и
углав ном су про ла зи ле ти хо. „Умет -
ност по бу не” је има ла ве ли ки од јек и
пре о кре ну ла је си ту а ци ју, па су да -
нас до ма ће књи ге о рок му зи ци уо -
би ча је на ствар. Ни сам мо гао ни да
прет по ста вим да ће се то до го ди ти.
Као што ни сам ни по ми шљао да ће
Мик Џе гер, на про сла ви свог ро ђен -
да на у Па ри зу, до би ти мо ју књи гу на
по клон. Али ме је, ето, суд би на и ти -
ме на гра ди ла.

Ис ку ство јед не мај ке

Гор да на Вла јић (60) ро ђе на је Пан -
чев ка. Ди пло ми ра ла је на но ви нар -
ском сме ру Фа кул те та по ли тич ких
на у ка у Бе о гра ду, а са да је са вет ник у
Се кре та ри ја ту за за шти ту жи вот не
сре ди не Град ске упра ве Пан че ва.
Објави ла је пет књи га за де цу, две

зби р ке пе са ма, две зби рке при ча и
„Ро минг”, пр ви ро ман на све ту ко ји
је у це ло сти на пи сан у ди ја ло шкој
СМС фор ми.

– Пр ву књи гу об ја ви ла сам пре 23
го ди не. То ни је би ло књи жев но де ло,
већ при руч ник за „ма ме по пр ви пут”,
ко ји је и да нас чи тан. На кон што сам
ро ди ла че твр то де те, по ве ро ва ла сам
да сам ква ли фи ко ва на да на пи шем
књи гу „Мо ја ма ма нај леп ше ку ва” и
да мла дим ма ма ма ре шим про бле ме
с ко ји ма сам се и ја су о ча ва ла. На -
слов ни је по сле ди ца мо је ку ли нар -
ске са мо љу би во сти, већ по др шка ма -
ма ма да сво је бе бе до је и да им ку ва -
ју, јер је деч ја „ло јал ност” мај ка ма
не при ко сно ве на и де ца нај ви ше во ле
да је ду оно што им ма ма „нај леп ше
ску ва”. Ако та ко не ми сле у пу бер те -
ту, ми сли ће пре и/или ка сни је... Из -
да вач је би ла „Са на” из Срем ске Ми -
тро ви це, а ја сам до жи ве ла суд би ну
сва ког пи сца де би тан та. Осим пра ва
да ко ри стим њи хов ло го, ни сам до -
би ла ви ше ни шта. Ка сни је ћу схва ти -
ти да сам до бро про шла, јер не ке из -
да вач ке ку ће ау то ри ма на пла ћу ју чак
и ко ри шће ње ло га! Да кле, све оста ло
је тре ба ло да пла тим: илу стра то ра,
гра фич ки ди зајн, штам пу, лек то ра…
Он да сам се из пи сца „пре сву кла” у
сво ју стру ку – на кон Фа кул те та

политич ких на у ка спе ци ја ли зи ра ла
сам од но се с јав но шћу – и по сла ла
до пис ком па ни ји „Цеп тер”, ко ја је
при ста ла да сно си тро шко ве. Ипак,
као пи сац сво је пр ве књи ге, мо ра ла
сам би ти ме на џер, пре го ва рач, агент
про да је, ди стри бу тер, во зач, књи го -
во ђа, про мо тер… Ме ди ји су, сре ћом,
ту књи гу про мо ви са ли а да ни сам мо -
ра ла да „тра жим ве зу”, јер па ни ка
мла дих ма ма не је ња ва, па ве ру јем
да ће и мо ја де ца ужи ва ти тан ти је ме
од про да је, ко је су у Ср би ји и два од -
сто од про да тог при мер ка на име ау -
тор ских пра ва, на рав но ка да се од би -
је мар жа (?!).

Вест у но ви на ма

Ва са Пав ко вић (66) ро ђен је у Пан че -
ву 1953. Об ја вио је по де се так пе -
снич ких и при по ве дач ких књи га, не -
што ви ше ан то ло ги ја, па но ра ма и хре -
сто ма ти ја из срп ске књи жев но сти, три
ро ма на, шест ко лек ци ја есе ја и кри -
ти ка, че ти ри књи ге о стри пу и две

књи ге о днев ним леп ти ри ма.... По сле
че ти ри де це ни је лек си ко граф ског ра -
да на Ин сти ту ту за срп ски је зик пен -
зи о ни сан је фе бру а ра 2018. у свој ству
уред ни ка Реч ни ка СА НУ.

– Мо ја пр ва књи га, пе снич ка зби -
р ка „Ка ле и до скоп”, по ја ви ла се 1981.
као из да ње та да шње Књи жев не омла -
ди не Ср би је, у чу ве ној еди ци ји „Пе -
газ”. Ру ко пис сам, под ши фр ом, по -
слао на њи хов го ди шњи кон курс за
тзв. пр ву књи гу, на на го вор су пру ге
Ду ши це. Би ло је то кра јем 1980. Ле -
то ва ли смо у Хер цег Но вом, по чет -
ком сеп тем бра, и игром слу ча ја ку -
пио сам за пла жу „По ли ти ку екс -
прес”. Ни сам ве ро вао очи ма ка да
сам при дну тре ће стра не угле дао
ин фор ма ци ју о шест иза бра них на -
сло ва пр ве књи ге, ме ђу ко ји ма је био
и „Ка ле и до скоп”. Ту је би ла и по ру -
ка да се ау то ри, с раз ре ше њи ма ши -
фа ра, по ја ве у ре дак ци ји КОС-а што
пре. По по врат ку са од мо ра и по сле
ма ло окле ва ња оти шао сам на на -
зна че ну адре су. На сте пе ни ца ма су -
сре тох Сне жа ну Ми нић, чи ји је ру -
ко пис, та ко ђе, ода бран. Она ме из -
не бу ха упи та: „Да ни си ти мо жда Ва -
са?” По што ни сам по зна вао ни јед -
ног пи сца, па ни њу, ре кох збу ње но:
„Тај сам”. Од ла зе ћи низ сте пе ни це,
Сне жа на до ба ци: „По жу ри, го ре те
сви че ка ју!”

У ства ри, пет мо јих ко ле га су се
већ ја ви ли КОС-у и сре ди ли ру ко пи -
се за штам пу, а ја сам ока снио, па су
се уред ни ци пр ве књи ге за бри ну ли.
По ми сли ли су да се ано ним ни ау тор
мо жда не ће ни по ја ви ти! Да ље је све
ишло ла ко. Ру ко пис је тог да на оти -
шао у штам па ри ју. Књи гу сам др жао
у ру ка ма по ла ме се ца ка сни је. Ле по
је из гле да ла, кре ну ле су про мо ци је
итд. До био сам и „Бран ко ву на гра -
ду”! Та да је по ло жај књи жев но сти
био мно го стру ко бо љи но да нас, па
сам за ин тер вју на РТВ-у Но ви Сад
за ра дио су пер хо но рар и по ми слио:
од овог ће из гле да мо ћи да се жи ви.
Го ди не ко је су до шле де ман то ва ле
су ме. Од 60-70 ау тор ских књи га ко -
је сам на пи сао или при ре дио бар по -
ло ви ну сам ура дио „за џ”. Би ло је то -
ком књи жев не ка ри је ре и див них
(више!) и ру жних (ма ње!) љу ди и
догађаја – и бр зо је ми ну ло че тр де -
сет го ди на!

Мирјана Марић

НА ШИ СУ ГРА ЂА НИ ПИ СЦИ

ПУТ ДО КО РИ ЦА

Александра Михајловић

Јасмина Топић

Гордана Влајић

Васа Павковић

Иван Ивачковић
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СА ТЕ ЛИТ СКИ ПРО ГРАМ ОД СА ДА БИ ЛО ГДЕ У СР БИ ЈИ

М:SAT ТВ – НАЈ БО ЉА ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ЈА 
ЗА СЕ ЛА И ВИ КЕНД-НА СЕ ЉА

Све што је по треб но је сте да се по ста ви

са те лит ска ан те на и ин ста ли ра ри си вер

(при јем ник) и ужи ва ње мо же да поч не

мтс је не дав но тр жи шту пред ста вио но ву

услу гу m:SAT тв, ко ја пру жа мо гућ ност

гле да ња те ле ви зиј ског про гра ма путем са -

те ли та на би ло ко јој ло ка ци ји у Ср би ји.

Основ на пред ност ове услу ге огле да се

упра во у не по сто ја њу пре пре ка, тех нич ких

ни ти би ло ко јих дру гих, да се ко ри сни ци -

ма омо гу ћи гле да ње ве ли ког бро ја те ле ви -

зиј ских ка на ла у вр хун ском ква ли те ту сли -

ке без об зи ра на то где се они на ла зе. На

ква ли тет сли ке не ути чу ни вре мен ске не -

при ли ке, ја ке падави не или ве тр о ви. Све

што је по треб но је сте да се по ста ви са те -

лит ска ан те на и ин ста ли ра ри си вер (при -

јем ник) и ужи ва ње мо же да поч не.

Но ве ко ри сни ке не тре ба да бри ну тро -

шко ви, јер ће пр вих пет ме се ци услу гу

m:SAT тв пла ћа ти је дан ди нар ме сеч но.

При то ме, за ко ји год па кет да се од лу -

чи те, пр ва три ме се ца на рас по ла га њу

ће вам би ти свих 130 ка на ла ко ји су у

по ну ди. Мо же те би ра ти из ме ђу три

пакета чи ја се ме сеч на

це на, након ис те ка

промо тивног пе то ме -

сеч ног пери о да,

креће од 799 за по -

чет ни пакет START

до 1.999 ди на ра за

нај ве ћи пакет МАX.

На рас по ла га њу су и

до дат ни па ке ти ТВ ка на ла

који ну де вр хун ске филм ске и

сериј ске про гра ме, као и те ле -

ви зиј ске ка на ле на ма ђар ском и ру мун -

ском је зи ку. Ин ста ла ци ју ком плет не

опре ме, по це ни од јед ног ди на ра, вр ше

струч не еки пе.

Иа ко на ме ње на сви ма, услу га m:SAT тв

по себ но је ин те ре сант на ста нов ни ци ма

под руч ја до ко јих ни је сти гла оп тичка,

ка блов ска или би ло ко ја дру га теле ко му -

ни ка ци о на ин фра струк ту ра. Упра во су из

тог раз ло га се ла и ви кенд-на се ља нај -

че шће ло ка ци је где већ мо же мо ви де -

ти да кро во ве ку ћа кра се m:SAT са те -

лит ске ан те не.

ПРВ
ИХ

ПЕТ

МЕ
СЕЦ

И

1 ДИНАР

месечно

МЕ ЂУ НА РОД НИ СПЕК ТАКЛ НА НА ШИМ УЛИ ЦА МА

КАР НЕ ВАЛ СТИ ЖЕ У ГРАД
Сви про гра ми
бесплат ни

Ло ка ли отво ре ни 
до 3 ују тру

У пе так и су бо ту, 21. и 22. ју на,
би ће одр жан „Ин тер на ци о нал -
ни кар не вал” у Пан че ву, ту ри -
стич ка атрак ци ја ко ја сва ке го -
ди не уго сти две хи ља де уче -
сни ка из око пет на ест зе ма ља,
а по се ти је пре ко сто хи ља да
љу ди.

Ма ни фе ста ци ја ко ја се на -
ла зи на кар не вал ској ма пи све -
та одр жа ва се у ор га ни за ци ји
удру же ња „При ја те љи Пан че -
ва” од 2003. го ди не. Пан че вач -
ки кар не вал је пр ви члан Фе -
де ра ци је европ ских кар не вал -
ских гра до ва (FECC) из Ср би -
је, од 2004. го ди не.

У пе так, 20. ју на, од 17.45,
на Тр гу Ђор ђа Вај фер та би ће
одр жа но фи на ле фе сти ва ла му -
зи ке за де цу „Рас пе ва но про -
ле ће Ср би је 2019”, а од 19 са ти

деч ји кар не вал ски про грам.
Ма ни фе ста ци ја ће зва нич но

по че ти у пе так, 20. ју на, у 21
сат, ка да на Тр гу Ђор ђа Вај -
фер та гра до на чел ник пре да
кљу че ве Пан че ва ма е стру кар -
не ва ла. На кон то га усле ди ће
пер фор манс умет нич ких, кар -
не вал ских и пле сних гру па и
бра зил ски шоу клу ба „Capoei-
ra Пан че во”. У 23.30 по се ти о -
ци ће ужи ва ти у ве че ри ста ро -
град ске му зи ке.

Дру гог да на у 20 са ти ме ђу -
на род на кар не вал ска по вор ка
кре ну ће из прав ца глав не ау -
то бу ске ста ни це, а на кра ју ће
тра ди ци о нал но би ти упри ли -
чен кар не вал ски ва тро мет.

Про грам по чи ње у 18 са ти на
цен трал ној би ни. Нај пре ће би -
ти одр жа на ба лет ска пред ста ва
„Пи но кио” Пле сног клу ба „Ба -
ле ри на”, а од 20.30 на сту пи ће
„Ба нат ски ки цо ши”. Пле сна гру -
па „Mantock Dance Internatio-

nal” из во ди ће бра зил ске игре од
22.30, а са став „Cubalcanica” ку -
бан ску му зи ку, од 23 са та.

У окви ру ма ни фе ста ци је, у
19 са ти у ка феу „Га ле ри ја” би -
ће отво ре на из ло жба фо то гра -
фи ја „На пу ту – Ма ро ко”, умет -
нич ки про јект ака дем ског фо -
то гра фа Иго ра Ан дри ћа. У пи -
та њу су фо то гра фи је на ста ле
тех ни ком ду пле екс по зи ци је.
Том при ли ком би ће по слу же на
хра на ин спи ри са на тра ди ци о -
нал ном ма ро кан ском ку хи њом.

У Ули ци Ни ко ле Те сле оба
да на у 18 са ти би ће по ста вље -
ни штан до ви на ко ји ма ће по -
се ти о ци кар не ва ла мо ћи да ку -
пе до ма ћу хра ну, ви но, ра ки ју
и ру ко тво ри не. Пра те ћи про -
грам ће се од ви ја ти у ка фе и ма
„Хе до нист”, „Ко фи шоп”, „Ба -
бис”, „Штаб По гон”, „Кру зер”
и „Ама ре то”. М. М.

Културни телекс
Му зи ка
Пе так, 21. јун, 18 са ти, Кул тур ни цен тар: дру го Ме ђу на род но
ба лет ско так ми че ње „Ко ста дин ка Ди на Ни ко лић”.
Пе так, 21. јун, 21 сат, ба шта До ма омла ди не: р’н’б жур ка
„Опо зит”.
Су бо та, 22. јун, 21 сат, ба шта До ма омла ди не: му зич ко ве че
„Radioactive Night Vol. 6 – Open Air Edition”.
По не де љак, 24. јун, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон -
церт пле сне шко ле „Елек тра”.
По не де љак, 24. јун, 21 сат, пла то Кул тур ног цен тра: кон церт
аме рич ког омла дин ског хо ра „ACC Youth Choir”.

Из ло жбе
Че твр так, 20. јун, 18 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: из ло жба
пла ка та Би је на ла умет но сти Пан че ва.

Уто рак, 25. јун, 20 са ти, Све ча на са ла На род ног му зе ја: из ло -
жба уче сни ка 50. ли ков не ко ло ни је „Де ли блат ски пе сак”.

Те мат ски про грам
Че твр так, 20. јун, 20 са ти, Шко ла цр та ња До ма омла ди не:
пре да ва ње фо то-ре пор те ра Алек сан дра Стој ко ви ћа „Тре ну так
за бе ле жен у веч но сти”.

Сцене с прошлогодишњег карневала

ПРЕДСТАВА 

Циркус „Фантастико”
У Народном музеју Панче-
во у недељу, 23. јуна, од
20.30, биће изведена пред-
става „Циркус ’Фантасти-
ко’” драмске секције Клу-
бова за одрасла и стара ли-
ца, која је основана 2014.
године. Текст и режију је
радила Александра Ксени-
ја Милосављевић.

До сада је у разним про-
јектима драмске секције
учествовало преко триде-
сет чланова узраста од осам
до седамдесет осам годи-
на, изведене су четири
представе и све су по жан-
ру комедије. Они су насту-
пали двадесет пута пред
публиком у Геронтолошком
центру Панчево, дворани
„Аполо”, Народном музеју
и домовима културе у До-
лову, Старчеву, Качареву,
Омољици и Параћину.

ИЗЛОЖБА

Акрилне „Надушице”
После годину дана панчевач-
ки сликар Александар Алим-
пић поново има изложбу. Под
називом „Надушице” он је 11.
јуна, у галерији Градске би-
блиотеке представио ве сли-
ке великих формата, рађене
углавном техником акрил на
платну. Настојао је, каже, да
из најдубље дубине душе и уз
помоћ свог специфичног сти-
ла опише широк дијапазон
тема – од традиционалистич-
ких до свакодневних. Алим-
пић је досад био препозна-
тљив и по осликавању и кон-
зервацији већег броја право-
славних цркава и храмова, па
у његовим делима има и ре-
лигијских мотива.

Бројним љубитељима умет-
ности том приликом обрати-
ли су се и његов колега Зоран
Деранић, академски сликар,
као и директор Градске би-
блиотеке Дејан Боснић. Ј. Ф.
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НАШ ГОСТ: ИВАН РА КИ ЏИЋ, РЕ ДИ ТЕЉ

НЕ МАМ ВРЕ МЕ НА ДА ОСТА РИМ
Иван Ра ки џић ро ђен је у Пан -
че ву 1947. и ту је за вр шио гим -
на зи ју. Је дан је од пр вих чла -
но ва „Ате љеа мла дих”, а уче -
ство вао је у фор ми ра њу Ки но-
-клу ба, ко ји је ка сни је пре ра -
стао у „Пан филм”. Као та лен -
то ва ни сред њо шко лац осво јио
је ше сна ест на гра да за филм
„Про ле ће је дошло у стан мог
бра та Чар ли ја” у Пу ли. Ди пло -
ми рао је на Ака де ми ји за по зо -
ри ште, филм, ра дио и те ле ви -
зи ју на од се ку за филм ску и
по зо ри шну ре жи ју, у кла си про -
фе со ра Алек сан дра Пе тро ви ћа.
Хо но рар но је са ра ђи вао с те ле -
ви зиј ским цен три ма бив ше Ју -
го сла ви је, а од 2001. го ди не во -
ди гру пу за филм при Ре ги о -
нал ном цен тру за та лен те „Ми -
хај ло Пу пин” у Пан че ву.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка да се код вас
јавила љу бав пре ма фил му?

ИВАН РА КИ ЏИЋ: Ово још
ни ко ме ни сам ис при чао до са -
да... Све је по че ло 1955. го ди не,
ка да сам био у дру гом раз ре ду
основ не. Сти ца јем окол но сти тај
раз ред сам по ха ђао у Ру ми код
ба ке и уја ка, јер је ма ма те го -
ди не по че ла да ра ди. Ро ди те љи
су ми не до ста ја ли и стал но је
би ла при сут на та же ља да их
ви дим, па сам од лу чио да упот -
пу ним вре ме та ко што ћу по че -
ти да пи шем. И та ко сам на пи -
сао свој пр ви сце на рио за филм.
Био сам ин спи ри сан не ким фил -
мом с рат ном те ма ти ком, па
сам на пи сао не ку слич ну при -
чу. Се ћам се да сам на пр вој
стра ни на цр тао знак „Ме тро Гол -
двин Ме је ра”. У су шти ни сам
до ста фил мо ва гле дао с ро ди -
те љи ма. Они су ме во ди ли у би -
о ско пе „Зве зда” и „Вој во ди на”.
Ка сни је сам се че сто с дру штвом
играо сни ма ња фил мо ва, док

1962. го ди не ни сам у из ло гу
Кул тур ног цен тра ви део да „Ате -
ље мла дих” рас пи су је ау ди ци ју
за при јем но вих чла но ва. До го -
во рио сам се с дру га ри ма, при -
пре мио мо но лог Ле о на из „Го -
спо де Глем ба је вих” и оти шли
смо на ау ди ци ју. Нас тро ји ца-
-че тво ри ца би ли смо при мље -
ни та да. За ни мљи во је да смо
тог ју тра при мље ни и да смо
већ уве че хте ли да уђе мо у „Ате -
ље”, али нам ни су до зво ли ли
док ни смо до би ли члан ске кар -
те. У по чет ку сам чак и играо у
не ким по зо ри шним пред ста ва -
ма као ама тер.

l Ка ко је по че ла ва ша ре ди -
тељ ска ка ри је ра?

– На кон го ди ну или две ка -
ко сам по стао члан „Ате љеа”,
по ја вио се кон курс за ре ди те -
ље ама те ре. Се ми нар је во дио
Јо ван Пут ник и одр жа вао се у
Срп ском на род ном по зо ри шту
у Но вом Са ду. Не где у исто
вре ме ми смо у „Ате љеу” по че -
ли да се ин тен зив но ба ви мо
фил мом, да сни ма мо. Ту је био
Гра да Стој ко вић, би ли смо не -
раз двој ни, за јед но смо ра ди ли.
По че ли смо да сни ма мо фил -
мо ве осмо ми ли ме тар ском ка -
ме ром. Пр ви филм ко ји смо
сни ми ли звао се „Н-ова ноћ”
(ноћ не по зна тог). То је сни ма -
но у јед ној ста рој ку ћи, где је
са да „Вој во ди на пут”. По сле то -
га је Гра да Стој ко вић на пи сао
сце на рио за филм „Ме сто ми -
ра”. Цео филм смо сни ма ли на
Ка то лич ком гро бљу. То је би ла
јед на фик ци ја и пр ви филм ко -
ји смо за вр ши ли. Глав ну уло гу

је има ла Љи ља на Дво р жак, Гра -
ди на пр ва же на. Та да су се још
сни ма ли рат ни фил мо ви. Гра -
да је на пи сао сце на рио за рат -
ни љу бав ни филм „Ве ли ка
ствар”. Оти шли смо до Ге не -
рал шта ба у Бе о гра ду и до би ли
одо бре ње да сни ма мо вој ску.
Ра ди ли смо на на си пу у Бе о -
гра ду. Би ло је фан та стич но, оп -
шта пуц ња ва. Не ко је ко мен -

та ри сао да је при ме ће но вид -
но по ме ра ње тру па с ру мун ске
стра не. Та да су по че ле на гра -
де, нпр. на фе сти ва лу у Сом бо -
ру. Он да је Гра да оти шао да се
ба ви про све том. Ми оста ли убр -
зо смо пре шли у Ки но-клуб да
сни ма мо озбиљ ни је фил мо ве
на тра ци од 16 мм.

l Он да је усле ди ла Ака де -
ми ја?

– Кон ку ри сао сам 1966. го -
ди не и био при мљен у пр вом
кру гу. Имао сам сре ће да су ми
пре да ва ли сјај ни про фе со ри.
Пр ве две го ди не смо ра ди ли по -
зо ри шну и филм ску ре жи ју, да
би смо по след ње две ра ди ли са -
мо филм ску. Имао сам сре ћу
да ми је по зо ри шну ре жи ју пре -
да вао Ху го Клајн, ле ген да те а -
тра. Он да Вје ко слав Афрић, ко -
ји је сни мио је дан од пр вих по -
сле рат них фил мо ва у Ју го сла -
ви ји. Фа кул тет сам за вр шио у
кла си Алек сан дра Пе тро ви ћа.
У то вре ме сам не ка ко уле тео и
на Те ле ви зи ју Бе о град, јед но
вре ме ра дио сам и као сни ма -
тељ. Са ра ђи вао сам и с Ка мен -
ком Ка ти ћем на оним вре мен -
ским из ве шта ји ма, да би он да
из За гре ба до шла чу ве на уред -
ни ца Зо ра Ко раћ, ко ја је од мах
оку пи ла нас мла де и по че ла да
нас спре ма за Дру ги про грам, а
тре ба ло је да се он еми ту је у
ко ло ру. То је би ла се дам де се та
го ди на. Ја сам се опре де лио за
за бав но-му зич ки про грам, та да
ме је то при вла чи ло. Ра дио сам
не ко ли ко уза стоп них но во го ди -
шњих про гра ма, чак је јед на
еми си ја сни ма на и у Пан че ву.
По сле сам ра дио и до ку мен тар -
не про гра ме. Ра дио сам сам по -
лу ча сов ну еми си ју „Пе снич ке
ве дри не” о пи сци ма као што су
би ли Ђу ра Јак шић, Ми лан Ћур -
чин... До ста то га сам сни мао у
Пан че ву јер сам по зна вао ло -
ка ци је. Из „Ате љеа мла дих” смо
узи ма ли ста ти сте. То је би ла
сјај на са рад ња.

l Са рад ња са „Ате ље ом” је
тра ја ла...

– На кон вој ске сам ско ро го -
ди ну да на ра дио на Те ле ви зи -
ји За греб, а он да сам се 1973.
го ди не вра тио у Пан че во. Зо -
ран Ро тар и ја смо по ку ша ли
да ожи ви мо „Ате ље мла дих”.
Зо ран се при хва тио да бу де
пред сед ник и за мо лио ме да
на пра вим не ку ле пу пред ста ву
да при ву че мо пу бли ку. На пра -
вио сам „У ле пом вр ту мом”.
То ли ка је гу жва би ла на пре -
ми је ри да је сто ти нак љу ди
оста ло ис пред вра та. Он да смо
на пра ви ли не што не сва ки да -
шње: пред ло жи ли смо глум ци -
ма да ко мад од и гра ју још јед -
ном, па смо та ко има ли две

пре ми је ре за јед ну ноћ. На кон
то га сам на пра вио пред ста ве
„Ка ко су се ве се ли ли ста ри у
њи хо во вре ме” и „Хо ће те ли
би ти мо ја љу бав, пи там?” Та да
је, од ’75. до ’77. го ди не, усле -
дио про цват „Ате љеа”. Има ли
смо мно го чла но ва. Ра дио сам
и „Ушо ђа во у Пан чев це” Ми -
ше Ни ко ли ћа. Био је до бар пе -
ри од, а Зо ран Ро тар је јед но -

став но био та кав чо век: где год
је до шао, све је ишло на бо ље.
Био је ја ко по све ћен и во лео је
по зо ри ште.

l Је сте ли се па ра лел но ба -
ви ли и фил мом?

– У ме ђу вре ме ну сам сни -
мао до ку мен тар це за „Пан
филм”. То су би ли фил мо ви
„Ду нав се ули ва у Та миш”, за
ко ји је сце на рио ра дио Ми ро -
слав Ан тић. Он је пе сму под
тим на сло вом на пи сао на мен -
ски за овај филм. Дру ги је био
„Но ва ју тра ста ре ва ро ши”. Сце -
на рио је ра дио Дра гу тин Ил -
кић Бир та. За тим су на и шли
ти крат ки фил мо ви и те ле ви -
зиј ске еми си је, а ка сни је сам
по чео да се ба вим не ким при -
ват ним би зни сом.

l Ка да је на стао Ки но-клуб,
а ка да „Пан филм”?

– Ки но-клуб је на стао 1965.
го ди не. Не где се дам де се тих је
по стао „Пан филм”. Ки но-клуб
је осно вао Бо ра Ми ла но вић зва -
ни Бо ра Коњ. У са мом ста р ту
смо ту би ли и ми чла но ви „Ате -
љеа”. Ја сам та да сни мио филм
„Про ле ће је до шло у стан мог
бра та Чар ли ја”, ко ји је до био
ше сна ест на гра да у Пу ли. Сле -
де ће го ди не сам ура дио „Кон -
церт за две да ме и тре ћи свет -
ски рат”, за ко ји сам до био
„Злат ну аре ну”, а по сле то га
сам био дру ги или тре ћи.

l Ка кве су ре ак ци је у гра ду
би ле ка да сте 1966. осво ји ли
ше сна ест на гра да?

– Кад сам се вра тио из Пу ле,
у из ло гу Кул тур ног цен тра би -
ле су ди пло ме и мо ја ве ли ка
фо то гра фи ја. Цео град је бру -
јао то ме, а те го ди не сам до био
и Ок то бар ску на гра ду. То је би -
ла ве ли ка ствар за Пан че во, јер
је у том тре нут ку по ста ло филм -
ски град. Мо жда ни је скром но
кад ово при чам, али то је чи -
ње ни ца. То се из у зет но це ни -
ло. Све но ви не су пи са ле.

l Ко ли ко вам је зна чи ло дру -
же ње с та лен то ва ним љу ди ма
из „Ате љеа”?

– „Ате ље мла дих” је за нас
био уни вер зи тет. Све што сам
у жи во ту на у чио је одан де. Та -
мо се ску пљао кул тур ни крем
гра да и ши ре. До ла зи ли су и
Бра на Пе тро вић, Ми лош Цр -
њан ски... Имам књи гу ко ју ми
је он пот пи сао. До ла зи ли су и
мно ги глум ци. „Ате ље” је пред -
ста вљао је згро кул ту ре.

На углу Кор зоа и Ње го ше ве
би ла је ка фа на „Ср би ја”. Че сто
смо ста ја ли за шан ком. Јед ном
су у бли зи ни ста ја ли Ба та Бир -
та, еру ди та и сја јан тип, и Пе -
тар Ђу рић, уред ник кул тур ног
про гра ма на РТБ-у. Ка же Ђу -
рић: „Еј, је си ли чи тао ону нову

књи гу, ’Сто го ди на са мо ће’, не -
ки Га бри јел Гар си ја Мар кес?”
Ба та од го во ри да је чи тао и
поч ну да при ча ју о Мар ке су.
Ми сто ји мо и гле да мо их, а од -
мах по сле тога тр чи мо у би -
бли о те ку да узме мо књи гу, да
мо же мо с њи ма да по ле ми ше -
мо. То је био „Ате ље мла дих”,
то је би ло то дру же ње.

l Да ли сте на и ла зи ли на по -
др шку у ра ду?

– Ни је би ло кон кур са као да -
нас. Јед ном смо та ко се де ли у
„Ате љеу”, би ло нам је ја ко до -
сад но. Ни смо има ли шта да ра -
ди мо, ни ти не ког нов ца за но -
ву пред ста ву. Обу кли смо ко -
сти ме и оти шли пра во код пред -
сед ни ка оп шти не. Се кре та ри -
ца нас је на ја ви ла као „пет на -
ест ма ски ра них, у ко сти ми ма
из ’Ате љеа мла дих’”. Та да је
пред сед ник био Ми лен ко Ста -
нић, и сам сво је вре ме но члан
„Ате љеа мла дих”. Он нас пи та
ко јим по во дом смо до шли, а
ми му од го во ри мо да нам је
до сад но, али да не ма мо па ра
за но ву пред ста ву. Ка же нам
да са че ка мо, а он да те ле фо ни -
ра у Ко ми тет Са ве за ко му ни -
ста, да они по зо ву Ра фи не ри ју,
„Азо та ру” и Ста кла ру, да се на -
ђе но вац. Та ко је то функ ци о -
ни са ло. Мо ра ле су да се на ђу
па ре, ка да се ви ди да је не што
до бро.

l Ка да сте по че ли да са ра -
ђу је те с Ре ги о нал ним цен тром
„Ми хај ло Пу пин”?

– По чео сам да се ба вим пе -
да го шким ра дом у Ре ги о нал -
ном цен тру за та лен те 2001. го -
ди не. То је фан та стич на при ча:
јед на де вој ка је с на ма од 2002.
го ди не, има мо мом ка ко ји је
оти шао у Хо ли вуд, па де цу ко ја
су сту ди ра ла у Мо скви. Њих
ше сто ро-сед мо ро упи са ло је
ФДУ... За до во љан сам јер ми
смо ско ро де сет го ди на ту др -
жа ли и Шко лу глу ме. Дра го ми
је да има то ли ки пу но де це ко -
ја су се од лу чи ла за филм. Не -
ки су по ста ли филм ски рад ни -
ци, дру ги сце на ри сти, ре ди те -
љи, глум ци, сни ма те љи, а тре -
ћи ква ли тет на филм ска пу бли -
ка. На пр вом ча су им увек ка -
жем: „Ви ће те ов де до би ти мно -
го, али и из гу би ће те не што, а
то је не ви ност филм ског гле да -
о ца. Ло ви ће те гре шке и по сма -
тра ће те филм дру гим очи ма”.

l На шта сте нај ви ше по но -
сни до са да?

– На сво је лу до сти. Ми слим
да су оне не што што је у ме ни
нај вред ни је и дан-да нас. Дра го
ми је што се ни сам мно го про -
ме нио и што ме оне одр жа ва ју.
Све сам ра дио це лим сво јим
би ћем. Ра дио сам с де цом и
омла ди ном. Ни ти же лим, ни -
ти имам вре ме на да оста рим.
Мо ја љу бав пре ма фил му не ће
се ни ка да уга си ти. То је трај но,
а с об зи ром на то да не ћу има -
ти пен зи ју, ра ди ћу док сам жив,
као Ку ро са ва.

l За што во ли те Пан че во?
– Ро дио сам се и од ра стао

ов де. Во лим Ба нат, рав ни цу.
Иа ко сам по при ро ди ди на ми -
чан, за и ста сам им пре си о ни -
ран ши ри ном, ми ром и ла год -
но шћу ба нат ског жи вље ња. Чо -
век из Ба на та је сја јан лик, по -
љо при вред ник, бо рац. Ме ни су
и де да и отац би ли агро но ми.
Ту има јед на до бра при ча. Ми
смо у дво ри шту има ли раз не
жи во ти ње: ор ла, со ко ла, коп -
ца, ћу ка… Стал но су ми дру га -
ри до ла зи ли јер су се оду ше -
вља ва ли овим пти ца ма. Та та је
ра дио као аси стент на По љо -
при вред ном фа кул те ту. Јед ном
је до нео ке су пољ ских ми ше ва
да хра ни пти це и ста вио их у
фри жи дер. Мај ка ни је зна ла и
кад је отво ри ла, по че ла је да
ври шти.

l Па ва ма је жи вот био филм,
ка ко сте и мо гли да ода бе ре те
дру га чи је…

– Баш та ко.
Мир ја на Ма рић

Пан че во је би ло ме ђу пр вим
гра до ви ма у Ср би ји у ко ји ма
је отво ре на јед на бан ка – још
1868. го ди не. Са гра ђе на је на
по чет ку да на шње ули це Жар -
ка Зре ња ни на на осно ву про -
је ка та бу дим пе штан ских ар -
хи те ка та Кал ма на и Ул ма на
у сти лу се це си је, а ње на ле па
згра да по сто ји и дан-да нас и
пред ста вља је дан од сим бо ла
Пан че ва.

Ге не ра ци ја ма ста нов ни ка
на шег гра да та гра ђе ви на је
би ла по зна та као Пуч ка бан -
ка. Кра јем 1944. го ди не но ве
вла сти су је кон фи ско ва ле и
про ме ни ле на зив у Пан че вач -
ка град ска ште ди о ни ца. Од
1948. до 1955. го ди не зва ла
се Ко му нал на бан ка, а 1965.
го ди не је по ста ла Ко мер ци -
јал на бан ка.

Је дан од ва жни јих да ту ма
у исто ри ји Пуч ке бан ке је и
31. ок то бар 1977. го ди не, ка -
да је од мах до ње отво ре на
но ва пе то спрат на згра да, ко ја
та ко ђе по сто ји и дан-да нас.
Го ди ну да на ка сни је пан че -
вач кој бан ци је
про ме њен на зив у
При вред на бан ка
Пан че во и он се за -
др жао све до 21. ја -
ну а ра 2010, ка да је
на осно ву од лу ке
Вла де Ср би је бан -
ка при по је на По -
штан ској ште ди о -
ни ци из Бе о гра да.

Пр ву бан ку у
Пан че ву фор ми ра -
ла је гру па углед -
них пан че вач ких
Не ма ца, с Хер ма -
ном фон Гра фом
на че лу. По сло ва -
ла је успе шно, па
су ње ни осни ва чи
фор ми ра ли ак ци -
о нар ско дру штво,
ко је је у ка сни јим
го ди на ма кон -
стант но уве ћа ва ло
сво ју имо ви ну и ка -
пи тал.

За хва љу ју ћи то -
ме Пуч ка бан ка је
има ла екс по зи ту ре
у Ко ви ну, Али бу -
на ру, Ко ва чи ци,
Омо љи ци, До ло ву, Ба нат ском
Но вом Се лу, Ба ва ни шту, Пер -
ле зу и Па ди ни, као и свој ма -
га цин за чу ва ње раз не ро бе
(згра да по зна та Пан чев ци ма
као Цр ве ни ма га цин).

Пуч ка бан ка је из најм љи -
ва ла два ло ка ла у при зе мљу,

вла сни ци ма кро јач ког са ло на
и про дав ни це бо ја и ла ко ва, а
са зи да ла је и згра ду у ко јој су
ста но ва ли ње ни чи нов ни ци.
Она је са гра ђе на у Ули ци Жар -
ка Зре ња ни на 56. Кон фи ско -
ва на је 1945. го ди не.

Вла сни ци Пуч ке бан ке сма -
тра ли су да би би ло ле по ка -
да би про ши ри ли сво ју де лат -
ност, па су 1914. го ди не фор -
ми ра ли огром ну би бли о те ку,
ко ја је бро ја ла 7.500 раз ли -
чи тих на сло ва штам па них на
ма ђар ском, срп ском и не мач -
ком је зи ку и би ла ме ђу нај ве -
ћи ма у Вој во ди ни и Ср би ји.
Књи ге су мо гли да узи ма ју
са мо за по сле ни у Бан ци, чла -
но ви управ ног од бо ра и де о -
ни ча ри, као и 150 чи та ла ца.
Ни је по зна то да ли су то би -
ли са мо углед ни Пан чев ци
или и не ки дру ги.

Згра да Пуч ке бан ке je под
за шти том др жа ве као спо ме -
ник кул ту ре, па је град ски За -
вод за за шти ту спо ме ни ка пре
три го ди не ини ци рао са на ци -
ју мо за и ка на вр ху че о ног дела

згра де, нај леп шег де та ља на
ње ној фа са ди. Ште та је што
уну тра шњост згра де ни је до -
ступ на за раз гле да ње, јер се у
њој мо же ви де ти ви ше из у -
зет но ста рих за ни мљи во сти,
као што су сте пе ни це или
лифт. М. Г.
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ЗГРА ДА ПУЧ КЕ БАН КЕ

Ле по том пр ко си времену

Кад сам се са
„Златном ареном”
вратио из Пуле, 
у излог Културног
центра ставили су
моју велику слику.

Иван Ракиџић

Пучка банка

Рајко Дураћ
(1921–2019)

Један од последњих носилаца Пар-
тизанске споменице 1941. годи-
не, пуковник ЈНА у пензији Рајко
Дураћ преминуо је 16. јуна.

Рајко Дураћ је рођен у срем-
ском селу Лаћарак 1921. године.
У јесен 1941, прикључио се Фру-
шкогорском партизанском одре-
ду и ратовао је против Немаца,
усташа и четника на Фрушкој го-
ри, али и у доњем Срему.

Рајко је од 1944. ратовао у
саставу Друге војвођанске бригаде. Током рата био је ко-
месар одреда, комесар чете, политички комесар батаљо-
на, а крај рата је дочекао на месту заменика политичког
комесара бригаде. После рата остао је на служби у Југо-
словенској народној армији, а пензионисан је у чину
пуковника ЈНА. Носилац је бројних ратних и мирнодоп-
ских одликовања и већег броја друштвених признања.

Током вишедеценијског живота у Панчеву учествовао
је у друштвеном и политичком животу. Сведок је и уче-
сник најинтензивнијег развоја града. Живео је и радио у
време када је Панчево од прашњаве банатске вароши по-
стало модеран град с развијеном индустријом, културом,
образовањем, здравством, социјалном заштитом, уз со-
лидан ниво животног стандарда.

Био је радан, одговоран, озбиљан и умерен човек, увек
спреман да помогне. Помагао је и преносио искуства на
сараднике, а дубоку старост је дочекао уз своју децу и
унука. Трајно остаје у сећањима свих који су га знали.

Рајко, иако си Сремац, нека ти је лака ова наша банат-
ска земља.

IN ME MO RI AM
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На сту па ју и
Ана Беку та и
Аца Илић

Ме ђу на род ни фе -
сти вал хар мо ни ке
„Злат на дир ка” –
Пр ва хар мо ни ка
Вој во ди не би ће
одр жан тре ћи пут
у не де љу и по не -
де љак, 23. и 24. ју -
на, у Ива но ву, у ор -
га ни за ци ји До ма
кул ту ре и Удру же -
ња естрад них умет -
ни ка „Бал кан” из
Пан че ва.

На нај пре сти -
жни јем так ми че њу
хар мо ни ка ша у
Вој во ди ни та лен те
из зе мље и ре ги о -
на оце њи ва ће ре -
но ми ра ни струч ни
жи ри, ко ји ће, по -
ред оста лих, чи ни -
ти и про славље ни хар мо ника -
ши Љу би ша Пав ко вић и Мир -
ко Ко дић.

Пр вог да на, од 12 са ти, у
До му кул ту ре би ће одр жа но
над ме та ње пе тли ћа, мла ђих
и ста ри јих пи о ни ра и мла ђих
ју ни о ра, а од 19 са ти на пла -
тоу ис пред по ме ну те уста но -
ве на про гра му ће би ти ре ви -
јал ни део, про гла ше ње по бед -
ни ка и до де ла на гра да. Том
при ли ком на сту пи ће и пе вач
на род не му зи ке Алек сан дар
Аца Илић.

Су тра дан на истом ме сту
од по дне ва так ми чи ће се ју -
ни о ри и се ни о ри, док ће уве -
че, по ред оста лих, кон церт
одр жа ти јед на од нај ве ћих
зве зда на род не му зи ке – Ана
Бе ку та, уз прат њу ор ке стра
Ми ки це Га чи ћа.

Ба нат ски Бре сто вац: ЈКП
„Ком брест” за вр шио је све
ра до ве на по ста вља њу

надстре шни це на гро бљу. Ре -
кон струк ци ја мо ста на По -
ња ви ци бли жи се кра ју, па
би тре ба ло да тај обје кат бу -
де функ ци о на лан за са о бра -
ћај до кра ја не де ље.

Ба нат ско Но во Се ло: Про те -
клог ви кен да при ре ђе ни су
број ни про гра ми по во дом обе -
ле жа ва ња се о ске сла ве – Ду -
хо ва: од спорт ских так ми че -
ња и кул тур них са др жа ја до
„Фи ја ке ри ја де”.

До ло во: Ре дов ни из бо ри за
Са вет Ме сне за јед ни це рас -
пи са ни су за не де љу 14. јул.
Удру же ње пен зи о не ра у че -
твр так, 13. ју на, ор га ни зо ва -
ло је јед но днев ни из лет на
ре ла ци ји Сре бр но је зе ро – твр -
ђа ва Го лу бац – ма на стир Ту -
ма не, а су тра дан је пр ви фол -
клор ни ан самбл КУД-а „Ба -
нат ски вез” уче ство вао на Ме -
ђу на род ном фе сти ва лу „Да -
ни Гер ле” у Ру му ни ји. До лов -
ка Ми ја Шкри јељ за по чи ње
тур не ју са сво јим екс по на ти -
ма из Ти то ве епо хе.

Гло гоњ: Удру же ње же на је у
не де љу, 16. ју на, от пу то ва ло
на тро днев ну екс кур зи ју у Со -
ко ба њу. Фол клор на сек ци ја
До ма кул ту ре на сту пи ла је у
сре ду, 19. ју на, у Пан че ву, на
це ре мо ни ји по во дом обе ле -
жа ва ња Да на по ли ци је. КУД
„Ве се ли ја” пред ста ви ће се у
не де љу, 16. ју на, у ру мун ском
ме сту Ма на шти ур. Жен ска
еки па ДВД-а оба ви ће пе то -

днев не при пре ме у Круп њу за
свет ску олим пи ја ду, ко ја ће
би ти одр жа на сре ди ном ју ла
у Швај цар ској.

Ива но во: Јав на ак ци ја у окви -
ру ре а ли за ци је про јек та „За -
бра на дис кри ми на ци је” при -
ре ђе на је у пе так, 14. ју на, у
школ ском дво ри шту. Тре ћи
Ме ђу на род ни фе сти вал хар -
мо ни ке „Злат на дир ка” би ће
одр жан 23. и 24. ју на, а так -
ми че ња ће стар то ва ти од по -
дне ва у ве ли кој са ли До ма
кул ту ре, док ће ре ви јал ни део
про гра ма по чи ња ти у 19 са ти
на пла тоу, ка да ће на сту па ти
и зве зде на род не му зи ке Ана
Бе ку та и Алек сан дар Илић.

Ја бу ка: Ре дов ни из бо ри за Са -
вет Ме сне за јед ни це рас пи -
са ни су за не де љу, 14. јул.
Уче ни ци тре ћег раз ре да при -
ре ди ли су из ло жбу ли ков них
ра до ва у пе так, 14. ју на, у га -
ле ри ји До ма кул ту ре.

Ка ча ре во: По че ло је пу ње ње
је зе ра на спорт ско-ре кре а тив -
ном цен тру, а пе то ро спа си -
ла ца оти шло је у Бе лу Цр кву
на спе ци ја ли стич ку обу ку.
Дом кул ту ре не дав но је об но -
вио би бли о теч ки фонд с ви -
ше ак ту ел них на сло ва.

Омо љи ца: Ре дов ни из бо ри за
Са вет Ме сне за јед ни це рас -
пи са ни су за не де љу 14. јул. У
то ку је по ста вља ње тар та на на
ру ко мет ном и ко шар ка шком
те ре ну у дво ри шту шко ле.

Стар че во: Ау тор из Ин ди је
пред ста вио је сво је сли ке на
из ло жби ко ја је отво ре на у
сре ду, 19. ју на, у га ле ри ји „Бо -
ем”. Ста ре ши на ОИ „На дел”
Пре драг Стан ко вић, као пред -
сед ник Из бор не ко ми си је Са -
ве за из ви ђа ча Ср би је, у не де -
љу, 16. ју на, уче ство вао је на
из бор ној скуп шти ни, а иду -
ћег ви кен да на смо три у Ка -
њи жи уче ство ва ће де се так
стар че вач ких ска у та.

Месне актуелности 

СЕЛО

Гла са ње у не де љу 
14. ју ла

Све ин фор ма ци је у
Град ској упра ви
Панче ва

На кон че ти ри го ди не от кад је
у три се о ске ме сне за јед ни це
одр жа но ван ред но гла са ње за
чла но ве та мо шњих са ве та пред -
сед ник Скуп шти не гра да је, по
сло ву За ко на о ло кал ној са мо -
у пра ви, 14. ју на рас пи сао из -
бо ре, ко ји ће ме сец да на ка -
сни је би ти упри ли че ни у До -
ло ву, Омо љи ци и Ја бу ци.

Том од лу ком омо гу ће но је
да че ти ри да на ка сни је поч ну
да те ку ро ко ви за оба вља ње из -
бор них рад њи, ко је ће спро во -
ди ти над ле жни ор га ни Град -
ске упра ве Пан че во.

СНС вла да(о) у свим 
ме сти ма

Под се ћа ња ра ди, те 2016. го -
ди не у Ја бу ци је ман дат та да -
шњој ме сној скуп шти ни пре -
ки нут због нео др жа ва ња са ста -
на ка у за кон ском ро ку од три
ме се ца, док је у пре о ста ла два
се ла ис ко ри шћен дру ги мо гу -
ћи основ за за рас пу шта ње по -
ме ну тог ор га на – не у сва ја ње
фи нан сиј ског пла на и про гра -
ма ра да ме сне за јед ни це до 31.
мар та те ку ће го ди не.

Из бо ри су та да, у ма ју, нај -
пре одр жа ни у по ме ну тој Ја бу -
ци, ка да је при лич но убе дљи во
три јум фо ва ла ли ста Срп ске на -

пред не стран ке, осво јив ши
десет сто ли ца у ме сној скуп -
шти ни (две ма ње не го 2013.
го ди не), док је пре о ста лих пет
при па ло ко а ли ци ји „Ује ди ње -
ни за Ја бу ку” (3) и Де мо крат -
ској пар ти ји Ма ке до на ца (2).

За ни мљи во је да је већ при -
ли ком кон сти ту и са ња вла сти
овај са зив до био епи тет
„крњи”, јер је је дан
члан под нео не по -
зи ву остав ку.
Реч је о
Драга ну

Си ља нов ском из ко а ли ци је „Ује -
ди ње ни за Ја бу ку”, а ње го во зва -
нич но обра зло же ње од у ста ја ња
би ло је ве за но за ло ше здрав -
стве но ста ње. Би ло ка ко би ло,
у на став ку сед ни це за пр вог чо -
ве ка иза бран је Сло бо дан Илић
(49), ко ји до да нас оба вља ту
во лон тер ску функ ци ју.

Не што ка сни је на ван ред ним
из бо ри ма у дру га два по ме ну -
та ме ста, одр жа ним кра јем ју -
ла 2015. го ди не, пред став ни ци
Срп ске на пред не стран ке
извоје ва ли су још ве ћу, бо ље

ре ћи ап со лут ну по бе ду, осво -
јив ши свих пет на ест сто ли ца.

На кон то га је јед но гла сним
од лу ка ма за пр вог чо ве ка скуп -
шти не до ло вач ке Ме сне за јед -
ни це „Ми та Ву ко са вљев” иза -
бран Дра го слав Гли го ри јев, чи -
ји је за ме ник та да по стао Бог -
дан Ан ку цић.

С дру ге стра не, чла -
но ви истог ор га на вла сти у
Омо љи ци за пр вог чо ве ка иза -
бра ли су Ду ша на Лу ки ћа, а за
ње го вог аси стен та Сре тен
Алек сић. Ови љу ди и да ље во -
де сво ја ме ста.

ДС бој ко ту је, оста так 
опо зи ци је за сад ћу ти

У ме ђу вре ме ну је не дав но про -
ме њен на зив ме сним скуп шти -
на ма, то јест вра ће но ста ро име
– са ве ти.

Мно го за ни мљи ви је би ће ко
ће се уоп ште кан ди до ва ти за

ове из бо ре, јер је у прет ход ном
пе ри о ду, за раз ли ку од не ких
дру гих вре ме на, би ло при мет -
но да опо зи ци је у се ли ма ви ше
го то во да не ма.

У ве зи с тим ових да на с ја -
сним ста вом огла си ла се за сад
са мо Де мо крат ска стран ка, чи -
ји је град ски од бор по звао гра -
ђа не на бој кот из бо ра у три на -
ве де на се ла, чи ме на ме ра ва да
„по ша ље ја сну по ру ку да не же -
ли да ва ти ле ги ти ми тет не де мо -
крат ском ре жи му, ни ти да при -
ста је на пра ви ла ко ја ре жим по -
ста вља”. У са оп ште њу при спе -
лом у ре дак ци ју „Пан чев ца” на -
во ди се још и да „у ова квим
усло ви ма не ма фер и по ште -
них из бо ра, па ће тaква влaст
би ти смaтрaна нeлeгитимнoм”.

Што се ти че дру гих ак те ра у
по ли тич ком жи во ту Пан че ва,
си гур но је да ће до са да шњи су -
ве ре ни вла дар у тим се ли ма
(као и дру где у гра ду), Срп ска
на пред на стран ка, има ти све
ком плет не ли сте.

Ње ни чла но ви су већ по че -
ли да при ку пља ју нео п ход них
три де сет пот пи са гра ђа на с пре -
би ва ли штем у тим ме сти ма, а
ва жно је ис та ћи да сва ко има
пра во да по др жи са мо јед ног
кан ди да та.

Све дру ге ин фор ма ци је о из -
бор ном про це су мо гу се до би -
ти од Ко ми си је за спро во ђе ње
из бо ра чла но ва са ве та ме сних
за јед ни ца, са се ди штем у Град -
ској упра ви Пан че во и рад ним
вре ме ном од 12 до 20 са ти (број
те ле фо на је 351-473).

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

У НЕ ДЕ ЉУ И ПО НЕ ДЕ ЉАК ФЕ СТИ ВАЛ
ХАРМО НИ КЕ У ИВА НО ВУ

Трећа „Злат на дир ка”

Ор га ни за ци је ко је оку пља ју жи -
те ље До ло ва, ка ко мла ђе, та ко
и оне нај ста ри је, по вре ме но ор -
га ни зу ју груп на пу то ва ња по
зе мљи и ино стран ству.

Та ко је пр ви фол клор ни ан -
самбл КУД-а „Ба нат ски вез” у
пе так, 14. ју на, го сто вао у Ру -
му ни ји, у окру гу Клуж. Два де -
се так мла дих До ло ва ца на сту -
пи ло је на Ме ђу на род ном фе -
сти ва лу фол клор ног ства ра ла -
штва „Да ни Гер ле”, ко ји је три -
де сет че твр ти пут упри ли чен у
исто и ме ном ме сту, уз уче шће
игра ча из Ру му ни је, Ср би је,
Грч ке, Бу гар ске, Не мач ке... Они
су се пред ста ви ли ко ре о гра фи -
ја ма „Врањ ско по ље” Мла де на

Не бри ги ћа и „Се ден ка” Зо ра -
на Ра дој чи ћа.

По ред успе шног на сту па и
апла у за број не пу бли ке, пред -

сед ни ца дру штва Дра га на Пен -
дић ис та кла је и да је го сто -
прим ство до ма ћи на би ло на
из у зет но ви со ком ни воу.

– До че као нас је лич но гра -
до на чел ник Гер ле, а по том
смо ор га ни зо ва но об и шли град
и обли жњи ма на стир Ми ку -
ла. На кра ју смо уз ср дач не
по здра ве до би ли по зив за сле -
де ћи фе сти вал – на во ди пред -
сед ни ца.

Дан ра ни је и Удру же ње пен -
зи о не ра из До ло ва је уз по моћ
Ме сне за јед ни це и До ма кул -
ту ре ре а ли зо ва ло јед но днев ни
из лет на ре ла ци ји Сре бр но је -
зе ро – твр ђа ва Го лу бац – ма -
на стир Ту ма не. Пу то ва ње је би -
ло успе шно, о че му го во ри рас -
по ло же ње пен зи о не ра и же ља
да се ова кве ак ци је на ста ве, и
то већ то ком ју ла и ав гу ста.

НО ВО СЕ ЉА НИ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ ДУ ХО ВЕ

Про сла ва уз кул ту ру, спорт и „Фи ја ке ри ја ду”
Сва ке го ди не у ово вре ме, по -
во дом ве ли ког пра во слав ног пра -
зни ка – Ду хо ва, у Но вом Се лу је
из у зет но жи во. Та ко је би ло и
про те клог ви кен да, па је то ком
три да на при ре ђен ве ли ки број
ра зно вр сних про гра ма за све
уку се – од спорт ских, пре ко кул -
тур них, до за бав них са др жа ја.

Све је по че ло у су бо ту, 15. ју -
на, так ми че њем у те ни су, на
ко јем је по бе дио Да вид Ве ља;
на „Тур ни ру при ја тељ ства” у
од бој ци за же не три јум фо вао
је клуб 013 из Пан че ва, док су
у фуд ба лу за де цу ро ђе ну 2006.
и 2010. го ди не пр ва ме ста за у -
зе ли „Ла во ви” из Ба тај ни це и
до ма ћа „Сло га”, а упри ли чен је
и два де сет тре ћи Mеђународни
пар ски тур нир у бри џу у ор га -
ни за ци ји клу ба БНС, уз при су -
ство мно гих го сти ју из це ле Ср -
би је. Дом кул ту ре је по но во
при ре дио до га ђа је из свог де -
ло кру га, а ве ли ку па жњу при -
ву кла је из ло жба „Ба нат, за о -
став шти на за бу дућ ност”, ко ја
се ба ви ла исто ри јом на овим
про сто ри ма у по след њих три -
ста го ди на, по ред оста лог и ви -
ше де це ниј ским хар мо нич ним
су жи во том Ср ба и Ру му на.

Су тра дан су у бо ћа њу по бе -
ди ли Бог дан Ту туш и Са ва и
То дор Бо снић, а ло кал на фан -
фа ра „Ти не ре ту” про де фи ло ва -
ла је и сво јим ли ме ним ин стру -
мен ти ма за гре ја ла ср ца су гра -
ђа на. Ак тив же на „Но во се љан -
ке/Boboacele” пе ти пут за ре дом
пред ста вио је раз не ру ко тво ри -
не, али пр ви пут у но вим про -
сто ри ја ма у Ме сној за јед ни ци.

Њи хо ва пред сед ни ца Сне жа -
на Ба ба ис та кла је да чла ни це
удру же ња ко је пред во ди још
увек при ку пља ју екс по на те за
свој ку так.

Дан је за вр шен на сту пом свих
деч јих фол клор них гру па, што
је око спо ме ни ка у цен тру се -
ла при ву кло из у зет но ве ли ки
број Но во се ља на.

За крај Ду хо ва, по тра ди ци -
ји, оста вљен је ве ро ват но нај а -
трак тив ни ји про грам – „Фи ја -
ке ри ја да”, ко ју је на хи по дро -
му Ва ша ри ште та ко ђе пра ти ло
мно го пу бли ке. Ову ле пу ма -
ни фе ста ци ју, пре све га за љу -
би те ље ра сних ли пи ца не ра, се -
дам на е сти пут је упри ли чи ла
ло кал на ко њич ка ор га ни за ци -
ја, а на са мом по чет ку ода та је
по шта ње ном не дав но пре ми -

ну лом ис так ну том чла ну – Кон -
стан ти ну Си ми ћу. По том су се
при сут ни ма обра ти ли Јо ван Ла -
за ров, по кра јин ски по сла ник,
Ау рел Ма лај ма ре, до не дав но
ду го го ди шњи уз га ји вач ли пи -
ца не ра, и Ђор ђе Ја неш, све -
ште ник ру мун ске пра во слав не
цр кве.

Усле ди ло је так ми че ње у ви -
ше ди сци пли на, а го то во сва
пр ва ме ста осво ји ли су ов да -
шњи уз га ји ва чи. Та ко су код
јед но пре га по бе ди ли па стув ко -
јим је упра вљао Кри сти јан Јо -
ва нов из ја буч ке ер ге ле Ве лич -
ко вић и ко би ла Сло бо да на Па -
вло ва из До ло ва. Ме ђу дво пре -

зи ма су ис пред оста лих би ли
зре ло гр ло Ми ће Вла ји ћа и мла -
до Бо ја на Ко ва че вић (обо ји ца
из Пан че ва). Бо рис Ми јал ков -
ски из ер ге ле „Ве лич ко вић” ску -
пио је нај ви ше по е на од су ди ја
ка да је реч о тро пре зи ма, а на -
по слет ку је про во зао и за пре гу
с пет ко ња, што је про пра ће но
ве ли ким апла у зи ма.

Истог да на одр жан је Отво -
ре ни бр зо по те зни тур нир у ша -
ху у про сто ри ја ма клу ба „Бо ра
Ив ков”, на ко јем је по бе дио
Панче вац Мар ко Ми ло ва но -
вић, а за ве су на ово го ди шње
Ду хо ве спу сти ла је рок гру па
„Пла ће ни ци”.

АК ТИВ НО СТИ ДО ЛО ВАЧ КИХ УДРУ ЖЕ ЊА

Фол кло ра ши и пен зи о не ри во ле да пу ту ју

ДО ЛОВ ЦИ, ОМОЉ ЧА НИ И ЈА БУ ЧА НИ БИ РА ЋЕ СВО ЈЕ ПРЕД СТАВ НИ КЕ

ИЗ БО РИ У ТРИ СЕ ЛА

КУД „Банатски вез”
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ИНФО/ЗАБАВА

РЕ ШЕ ЊА – Скан ди нав ка: СВ, Ро до пи, Ве зув, пас, Ерос, дерт, тов,
до нор, Ив, Тир, на, ОЗ, Ка са пи но вић, рок, ул ти ма ту ми, Но ви Слан -
ка мен, за пра во, но је ви.Сло гов ни ква драт 4 х 4: па у чи на, упи та ти,
чи та тељ ка, на ти ка че. Ма гич ни лик 6 х 10:  изо ме три ја, си ме трич но,
свет ко ви на, Ко тро ма нић, де ри ва ци ја, при чи ни лац.Ана гра ми: (1)
Ми лош Фор ман, (2) но ви свет ски по ре дак, (3) „Фа тал на при влач -
ност”. Ко њи ћев скок:Ко хо ће да га дру ги по шту ју, тре ба нај пре да
се сам по шту је.Ана грам у сти ху: Сан чо Пан са.

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Полицијска управа – централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

БОРАЦ ЗА
ПРАВА СРБА

ЊЕГОВО
ИМЕ

Доста
сигурно,
извесно

ИМА БИСТУ
У 

ГРАДСКОМ
ПАРКУ

Припадник
словенског

народа

Општинско
веће (скр.)

Ознака за
Немачку

Јаван, 
отворен
(енг.)

Реч 
изведена из
истог корена

Улудо
потрошити

Ауто-ознака
Свилајнца

Родопске
планине

Дозивање

Вулкан 
у Италији

Кер

Роман
Добрила
Ненадића

Хеленски
бог љубави

Жалост, бол
(турц.)

ФК из
Панчева

Узгој за
клање, 

товљење

Донатор

Холандски
шахиста

(Јан)

ДОКТОР
ПРАВА

(1839–1922)

Окидач,
обарач

Листопадно
дрво, 
базга

ПРЕЗИМЕ
ЛИЧНОСТИ
СА БИСТЕ 

Симбол
калијума

Певач
Монтан

Свечана
дворана

Стари
фенички

град
Боја у 

картама

Предлог уз
локатив

Овчије руно
(мн.)

Осигура-
вајући завод

(скр.)

Биста, 
статуа

Временски
термин

Место у
Срему

Захтеви уз
претње

Својеручно
(скр.)

Ознака за
тону

Ознака за
волт

Наиме, у
ствари

Птице
тркачице

Мо жда сме раш

да се сми риш,

НО ФИЛМ МО РАШ

нов да сни миш.

АНАГРАМИ

(2) ГЛО БАЛ НЕ ПРО МЕ НЕ

(3) АМЕ РИЧ КА ФИЛМ СКА ПРИ ЧА

(1) ЧЕ ШКИ РЕ ДИ ТЕЉ

СВЕ ДИЧ НО

ПО КВА РИ СТЕ (Ч = K)

ЧВР СТА, TOПЛА,

ФИ НАЛ НА...

КОЊИЋЕВ СКОК АНАГРАМ У СТИХУ

Пра вил но по ве жи те да те сло го ве ско ко ви ма ша хов ског

ко ња, по чев од по себ но обе ле же ног по ља, па ће те као ре -

ше ње до би ти јед ну на род ну по сло ви цу о по што ва њу и са -

мо по што ва њу.

-ЋЕ -ПРЕ -ШТУ- ПО- ГА

ПО- -ШТУ- ДА НАЈ- -ЈУ,

ДА ХО- ТРЕ- ДРУ- САМ

-ЈЕ. -ГИ СЕ КО -БА

ДРУГ ДОН 

КИ ХО ТА

Сер ван те сов

ју нак слав ни

не раз двој ног

има дру га,

ко ји му је

ЧА СНА СПО НА,

нa ма гар цу

вер ни слу га.

1 2 3 4

1

2

3

4

СЛОГОВНИ КВАДРАТ 4 x 4

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. ис пре пле те на влак на па у ко вих

мре жа, 2. по ста ви ти пи та ње, 3. жен ска осо ба ко ја чи та књи ге,

4. соб не па пу че.

ВА, ВИ, ДЕ, ЗО, И, ЈА, ЈА, КО, КО, ЛАЦ, МА, МЕ, МЕ, НА, НИ,

НИЋ, ПРИ, РИ, СВЕТ, СИ, ТРИ, ТРИ, ТРО, ЦИ, ЧИ, ЧНО.

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. ме ре ње на јед на ке де ло ве

(стр.), 2. рав но мер но, склад но, 3. сла вље, све ча на про сла ва, 4.

бо сан ски бан Сте пан (1322–1353), 5. ра чва ње, скре та ње (стр.)

6. из вр ши лац, учи ни лац.

МА ГИЧ НИ ЛИК 6 х 10

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Слушајте пажљивије кад вам
неко нешто прича. Ако већ
нешто питате, сачекајте одго-
вор. Паметно баратајте нов-
цем, без обзира на то колико
зарађујете, да не упаднете у
непланиране трошкове.

Налазите се у сулудој ситуа-
цији кад сте просто примора-
ни да бирате. Ако је икако
могуће, играјте још мало ту
игру – ствари ће се рашчисти-
ти саме од себе. Пред вама је
велики финансијски добитак.

Чини вам се да вам послови
и не иду баш онако како сте
планирали. Будите обазри-
ви с новцем, не залећите се
превише и избегавајте ве-
лика улагања. Штедња,
штедња...

Пружа вам се идеална при-
лика да рашчистите све несу-
гласице с партнером, али па-
жљиво бирајте речи. Финан-
сије су вам много танке, па
ћете бити принуђени да нађе-
те и неки хонорарни посао.

Партнерски односи су у мир-
ној фази. Кад је реч о послу,
немојте седети скрштених руку
– не оклевајте и прихватите се
свих оних наизглед досадних
послова, који ће вас лансира-
ти на положај који очекујете.

Пречесто користите речи
„касније” и „сутра”. Активи-
рајте се мало. Заостали дуго-
ви, наплате из разних изво-
ра, чак и кроз шпекулације...
Игре на срећу вам могу доне-
ти новац.

Ваша потреба за љубављу у
овом периоду је пренаглаше-
на, али на неки чудан начин
је потискујете и све сводите
на страст и гимнастику. Иде-
ално је време да поведете и
неке озбиљне разговоре.

Поново вам постаје актуелно
све што је везано за стране
просторе. Приватни послови
доносе највише новца, а по-
том и могућу сарадњу са
странцима. Свакодневни по-
слови су у паду.

Поведите мало више рачуна
о свом здрављу, могуће су
уринарне инфекције. Труди-
те се да не реагујете на
сплетке и закулисне радње
око себе, само се усредсре-
дите на себе.

Поведите рачуна о томе шта го-
ворите сарадницима, јер су на-
петост и љубомора на највишем
нивоу. Финансије се поправља-
ју, могући су и већи добици, али
све то вас не задовољава.
Здравље вам је угрожено.

Ваше мисли су ове седмице
усмерене на проширивање по-
родице или сређивање односа
са укућанима. Партнер вам је
наклоњен и пружиће вам ве-
лику финансијску подршку да
завршите започете пројекте.

Окрените се свакодневним
обавезама и завршите их да
бисте избегли последице.
Финансије су на доњој
граници, па ће било какво
улагање донети само велике
губитке.

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)



КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

МАШИНЕ

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs14 Петак, 21. јун 2019.

АПАРАТИ

ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци
комад                13.300
Штаваљ коцка  13.800
Пљевља           12.600
Костолац            8.000
Ковин коцка       7.500

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

ИСПОРУКА ОДМАХ

ВОЗИЛА

ПОНУДА

STOVARIŠTE SVE ZA GRADNJU

V A J B A L  doo
BAVANIŠTANSKI PUT 18a, TEL: 013/331-291, 331-292

RADNO VREME : 7.30 do 15.30,
SUBOTOM : 7.30 do 14 sati

NEVEROVATAN POPUST NA BETONSKO GVOŽĐE,
ARMATURNE MREŽE, GITER BLOK, ITONG BLOK,
CEMENT, KREČ, FERT GREDICE, CREPOVI RAZNI,
GREDE, DASKE, LETVE I SVE OSTALO ZA GRADNJU

NOVO: LIMOVI ZA POKRIVANJE oblik crepa i TR, Poc. i
plastific.

PREVOZ OBEZBEĐEN

• Vozimo šljunak, pesak, sejanac i rizlu (prevoz se plaća
prema količini)

• Mleveni mermer za teraco i grobna mesta
• Bukovo drvo u paletama 2 m³, briket i pelet

ХИТНО ПРОДАЈЕМ због
затварања локала: сола-
ријум марке „формула уно”,
шампоњеру са столицом,
угаону гарнитуру за салоне,
двосед и две фотеље за са-
лон. 064/355-84-82.

(4/279062)

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

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

• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара

062/873-19-80; 064/503-30-11

ФЛОРИДА 2007, солидна,
повољно. 064/194-53-96.
(278376)

ХЈУНДАИ санта фе, беспре-
коран, 2003. годиште.
064/194-53-96. (278376)

ПРОДАЈЕМ повољно рено
21 турбо дизел, одлично
стање, регистрован југо 65.
063/430-454. (4819)

ОКТАВИЈА 2008, 1.9 ТДИ,
регистрована, власник.
063/345-837. (278908)

ЗАСТАВА пунто, октобар
2009, 60.000, гас, први вла-
сник, гаражиран. 064/240-
93-84. (278880)

ПРОДАЈЕМ ситроен Ц 3,
2004. регистрован, прешао
185.000, цена 2.200.
064/682-58-00. 

ПУНТО 2002. годиште, ита-
лијанске производње, у до-
бром стању. 063/741-77-10.
(278904)

ОПЕЛ корса, тек регистро-
ван. 063/801-49-32. (278973)

ПУНТО 3, 1.3 мултиџет, ди-
зел, 2004/5, петора врата у
првој боји, фул опрема,
152.000 км. 064/587-50-24.
(279059)

ГРАНДЕ пунто 1.3 мултиџет,
2007, петора врата, у првој
боји, фул опрема, 214.000
км. 064/587-50-24. (279059)

ШЕВРОЛЕТ спратк, 800,
2006, клима, хаварисан, ма-
ло прешао, комлетан или у
деловима. 064/587-50-24.
(279059)

АСТРА 1.7 ЦДТ, исузу 2001,
у првој боји, фул опрема,
регистрован годину.
064/587-50-24. (279059)

ТОЈОТА рав Д4Д, 2.0 Д, пр-
ви власникм 160.000 км, по-
вољно. 063/270-492.
(279060)

ПЕЖО 206, 1.4, 16 В, 2004,
металик плав, власник, од-
личан. 064/142-55-93.
(279012)

ШЕВРОЛЕТ калос, 1.2, бен-
зинац, 2006. годиште, 1.500
евра. 060/656-59-18.
(279340)

СЕАТ кордоба 1.4 бензин,
2009. годиште, први вла-
сник. 064/136-42-00.
(279171)

РЕНО сеник, 2006, бензин,

1.6, 195.000. 064/624-33-

20. (279120)

ПРОДАЈЕМ брако приколи-
цу, мењам за скутер.
065/853-93-29. (279130)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катали-
затора, продаја делова, до-
лазим на адресу. 069/203-
00-44, 066/409-991. (277571)

ОТКУП возила, алата, гво-
жђа, остало, продаја дело-
ва, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/211-59-
15. (277571)

КУПУЈЕМ аутомобиле у би-
ло ком стању, 90 до 1.000
евра. 064/230-52-21,
063/892-08-25. (278940)

ПРОДАЈЕМ трактор Т 40,
исправан и шпедитер 1.600
евра. 063/881-23-08. (278598)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Тесли.
063/849-54-32. (278990)

ВЕШ-МАШИНА, кухињски
бојлер 10 л, мини ел. шпо-
рет и половни делови од
веш-машина. 013/252-05-
10, 063/703-76-07. (279077)

ПРОДАЈЕМ машину за про-

изводњу папирних врећа.

Тел. 064/424-95-10. (278683)

КОКЕ НОСИЉЕ, стаер 2.5

месеца, расе тетра СЛ, вак-

цинисане. 063/315-381.

(278860)

ДВА ДВОСЕДА, као нови,

сто, столице, фрижиер, те-

пих, телевизор, видеорекор-

дер. 064/206-30-24. (278911)

КАУЧ 105 х 220, сточић

стилски за дневни боравак

на развлачење 51,5 х

103/163, 5х52,5. Почица за

ТВ 50 х 70 х 49,5 цм. Бок-

серске рукавице 12-OZ.

Моб. 064/439-40-62.

(278993)

МАЛО коришћен двосед и

тросед на расклапаљње,

продајем повољно. Тел.

064/348-00-43, 064/258-91-

33. (278933)

ПРОДАЈЕМ прасиће, куку-

руз и прекрупару. Доносим

на кућну адресу. 064/129-

45-43. (278972)

ПОВОЉНО продајем исече-

не половне греде, погодно

за огрев. Звездан. 063/224-

435. (279002)

ПРОДАЈЕМ колица и храни-
лицу за бебе повољно.
061/24-45-67 (СМС)

ПРОДАЈЕМ две ТА пећи и
камин рустик. 064/155-89-
28 (СМС)

ПРОДАЈЕМ бицикле, коси-
лице и компресор из ино-
странства. 063/436-918.
(278662)

КОЗЕ и јариће продајем
јефтино. 062/807-78-23.
(278879)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
кухиња 12.000, нова. 371-
568, 063/773-45-97. (279009)

КОМБИНОВАНИ фрижидер
са два мотора, уградна рер-
на, судо-машина, барокни
сто са десет столица, угаона
гарнитура, тросед мојца.
Тел.063/861-82-66. (279014)

ПРОДАЈЕМ замрзивач 200 л
– сандучар, као нов и би-
цикл. 063/158-27-50. (279015)

ПРОДАЈЕМ мушко јаре 20
кг и женско 40 кг. Тел.
064/158-82-43. (279018)

ПРОДАЈЕМ бленде, соков-
ник, нов, перику, округлу
судоперу. Тел. 063/325-566.
(279047)

ПРОДАЈЕМ балирану дете-
лину, друго кошење.
063/839-79-07. (279073)

ПРОДАЈЕМ фрижидер, за-
мрзивач вертикални, веш-
машину, може компензаци-
ја неисправно ваше.
064/129-73-60. (279094)

КАЈСИЈА, јабука, бресква,
шљива за ракију, продајем.
Тел. 063/8908-53-08. (279091)

РАСПРОДАЈА новог наме-
штаја. Столице од 1.600,
столови од 4.500. 060/600-
14-52.

НОВИ КЛИК-КЛАК лежаје-
ви, од 12.900, избор мебла
по жељи. 060/600-14-52 

ПРОДАЈЕМ електрични ко-
тао, 24 кв. 065/853-93-29.
(279130)

ПРОДЈЕМ ТА пећ, шпорет
алфа врање и антидекубит
душек. 371-408. (279162)

ГАРНИТУРА тепиха „ламба-
да” продајем, цена по дого-
вору: 160 х 230; 120 х 70;
80 х 300; 80 х 150. 064/125-
22-20. (279174)

ПРОДАЈЕМ кухињски и ре-
сторански инвентар, врло
квалитетно. 064/128-37-25.
(279177)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/101-11-
47. (278364)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медање, новац, стаове, пен-
кала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-14-
77. (4819)

КУПУЈЕМ: перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, старо покућ-
ство. 335-930, 063/705-18-
18. (278976)

КУПУЈЕМО акумулаторе,
гвожђе, веш-машине, фри-
жидре, замрзиваче, телеви-
зоре, све остало, долазим.
061/322-04-94. (2791599

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, олово,
старе лимузине, веш-маши-
не, замрзиваче. 061/321-77-
93. (279159)

КУПУЈЕМО обојене метале,
гвоже, олово, веш-машине,
замрзиваче, шпорете, теле-
визоре, долазим., 061/206-
26-24. (279159)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, долазим на
кућну адресу. 064/`158-44-
10, 063/101-11-47. (279170)

ПРОДАЈЕМ двоспратну ку-
ћу у Качареву, 250 квм, ло-
кација одлична. Тел.
063/401-052. (277932)

НА ПРОДАЈУ плац на Куде-
љарцу, 28 ари. 064/256-61-
64. (СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу и 6 ари
плаца, Цара Душана 70-а,
Панчево. Тел. 063/372-260
(СМС)

ШИРИ центар, 100 квм, 5
ари, 58.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(278968)

БАВАНИШТАНСКИ пут, но-
ва кућа, усељива, 5 ари,
25.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (278968)

БАВАНИШАНСКИ пут, 10
ари, викендица, 20.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (278968)

КУЋА на Караули, са окућ-
ницом, легализована, вла-
сник, 1/1. 013/210-49-23,
064/250-49-15. (278947)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-
мље под засадом лешника,
потез Арвеница. 064/357-
81-50. (278984)

СТЕВАНА ШУПЉИКЦА
плац 8 ари са кућом,
57.000. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (278947)

ПЛАЦ на Јабучком путу, 30
ари, 25.000. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50. (278947)

СТРЕЛИШЕ, кућа 53 квм, на
три ара плаца, легализова-
но, 24.000 евра. 063/771-
42-24. (278998)

МИСА, три етаће, ЕГ,
65.000; Миса, две етаже,
63.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (279106)

СТАРА МИСА, 83 квм, 4
ара, трофазна, канализаци-
ја, 35.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (279052)

СТАРА МИСА, 46 квм + га-
ража, 2.5 ари, добра,
26.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (279052)

КУЋА, стрија, 5 ари, иза ам-
буланте Горњи град, само
71.500 евра. 069/113-96-04.
(278915)

ПРОДАЈЕМ викендицу, воћ-
њак 25 ари, приколицу пут-
ничку, цена повољна.
062/262-949, 313-716. (278928)

ПРОДАЈЕМ воћњак 18 ари,
1/1, Кудељарски насип.
063/472-669. (278930)

ПРОДАЈЕМ плац на Дево-
јачком бунару 39.85 квм,
Ул. Сунчани брег. Тел.
063/450-172. (278942)

ПРОДАЈЕМ кућу, плинске
боце и делове, скутер.
063/774-99-81. (278942)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војлови-
ци, I просек, Братства је-
динства. 062/322-298.
(278945)

ЈАБУКА, двособна, 64 квм,
4 ара плаца, чврста градња,
усељива, 19.000. (677), „Ни-
шић”, 362-027, 064/206-55-
74. (278946)

ХИТНО, продајем/мењам
стамбени са помоћним
објектима, 1/1. 062/886-91-
50. (278947)

КУЋА, Банатско Ново Село,
3. октобра 71, зидана после
1980, од чврстог материја-
ла, габарити 9,50 х 8.50,
приземље са помоћним
објектима, плац 19,50 ари.
Све легализовано, нема те-
рета. 064/140-15-39. (278882)

ВИКЕНДИЦА на погодном
месту викенд насеља Доло-
ви, својина 1/1. 061/604-99-
45. (278951)

ПРОДАЈЕМ кућу на Новосе-
љанском путу са помоћним
објектима и пластеницима,
48 ари плаца. Може замена
за стан, 42.000. 063/682-09-
79. (278869)

КУЋА са два стана, 106 квм,
плац 4.06 ара, има гас, До-
њи град. 064/214-41-14.
(4819)

КУЋА, 7 ари плаца, Панче-
во, у топу, без улагања. До-
говор. 064/510-67-81.
(278954)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси. 013/371-561,
063/360-165. (278604)

СТАРЧЕВО, кућа, 12 ари,
легализована, помоћни
објекти, поткровље неура-
ђено. 064/190-34-49. (278647)

ХЕКТАР земље, северна зо-
на, поред асфалта, само
16.500 евра. 069/113-96-04.
(278915)

ВИКЕНЦИЦА на Бавани-
штанском путу око 30 квм,
6.000 евра, пола ланца зе-
мље. Тел. 061/613-40-89.
(278876)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ за
пословне делатности кућу
100 квм, на Корзоу. Живо-
јина Мишића 6. Тел.
023/857-315, 064/575-57-
04. (278389)

ПРОДАЈЕ се намештена
комфорна кућа у Мрамор-
ку. 069/255-87-86. (278459)

КУЋА у Иванову, видети,
договор, 063/372-428.
(278249

ВИКЕНДИЦА, Девојачки бу-
нар, спратна са гаражом,
легализована. Тел. 062/876-
13-61. (2788254)

ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова,
кућа 206 квм, 14,5 ари, це-
на 37.000. 683-84-27,
064/071-15-41. (278677)

ПАНЧЕВО-ЦЕНТАР, укњи-
жена кућа/стан, 67 квм,
власник. 061/295-40-40,
064/132-36-63. (278702)
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СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

ТЕСЛА, 86 квм, 7.5 ари,
62.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (279052)

НА ПРОДАЈУ кућа 71 квм, 7
ари плаца, у Тополи.
066/464-340. (279044)

ПРОДАЈЕМ плац 18 ари, на
Кудељарцу. Тел. 062/818-
25-05. (279045)

КУЋА на продају, 5,4 ара,
Ц. Душана, Панчево. Тел.
064/119-65-63. (279004)

КУЋА, Качарево, 100 квм,
на 11 арти, реновирана,
усељива, повољно. 064/172-
86-12. (279010)

КУЋА, струја, вода, плац 4.5
асра, Раваничка 5, Стрели-
ште. 063/612-42-09,
064/555-03-36. (279022)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војлови-
ци, две стамбене јединице,
ЦГ. 062/348-137, 013/367-
261. (279056)

ПРОДАЈЕМ кућу, нова Ми-
са, може и етажно.
064/327-60-75. (279026)

КУЋА, центар, 140 квм, по-
моћни објекти, замена, до-
плаћујем, Иланџа. 064/075-
23-67. (279027)

КУЋА, две јединице, 5 ари,
помоћи објекти, Цара Ду-
шана. 064/075-23-67. (279027)

ПЛАЦЕВИ, Долово, 31 ар,
Саве Ковачевића, 16 ари,
Лоле Рибара. 061/654-50-
08. (279039)

ПРОДАЈЕМ кућу у Качаре-
ву. 013/602-011, 065/219-
59-73. (278671)

КУЋА у Црепаји, 130 квм и
17 ари плаца. 063/784-122-
73. (278952)

КУЋА, 49 квм, плац 2.5 ара,
Стрелиште (Утвина колони-
ја), усељива. 063/852-77-72.
(279110)

КУЋА, Тесла. Ј. Гаврилови-
ћа 16-а, усељива, , 78 квм,
55.000 евра. 064/295-50-95.
(279179)

КУЋА 100 квм, реновиран,
усељива, 4 ара, 27.000 евра,
1/1, Козарачка 10. 063/804-
07-85. 

ЦЕНТАР, салонска кућа на
5 ари, 115.000, близу цен-
тра куће за рушење. „Лајф”,
061/662-91-48. (279065)

КУЋА, нова, 170 квм, вла-
сник, хитно, Војловица,
48.000. 063/784-71-34,
063/771-75-96. (2791319

ПОГОДНО за инвеститоре,
16 ари, Предграђе, кућа,
замена за квадрате или но-
вац. 065/624-83-21. (279139)

СТАРЧЕВО, сређена кућа
са помоћним објектима, 9.5
ари. 063/725-99-37. (4819)

СТАРЧЕВО, 80 квм, 7 ари,
21.000; 50 квм, 5 ари,
13.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (279154)

НА ПРОДАЈУ плац 27 ари,
на старом црепајском путу.
063/803-85-66. (279115)

КУЋА, шири центар, 120
квм, 6 ари, хитно, 53.000.
(394), „Гоца”, 063/899-77-
00. (279154)

ВРЊАЧКА БАЊА, два
апартмана, 24 квм + тераса
30 и 20 квм, у викенд насе-
љу Борјак, код извора Сне-
жана, 40.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (279065)

КОТЕЖ 1, 155 квм, 3 ара,
самостална, договор. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(279154)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 116
ари, 58 ари, договор. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00. (279154)

ПЛАЦ, продајем, Миса, до-
звољена градња. 061/200-
73-09. (279160)

ЈАБУЧКИ пут, преко од Ал-
мекса, 60 ари, 60.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (279165)

ПРЕЛАПА салонска, 220
квм, 4.6 ари, 110.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(279165)

ВОЈЛОВИЦА, лепа, сређе-
на, 14,5 ари, 62.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(279165)

СТАРА кућа на 6 ари плаца,
шири центар. 064/136-42-
00. (279171)

КУЋА на продају у Иванову.
064/828-36-26, 062/415-359.
(278616)

КУЋА, монтажна, нова, 70
квм, 2 ара, усељива, 19.000
евра. Козарачка 10.
063/804-07-85. 

ДЕО куће, 60 квм, посебан
улаз, 2 ара, 13.000 евра.
Козарачка 10. 063/804-07-
85. (279183)

ПРОДАЈЕМ једнособан стан
са терасом, комплет наме-
штен, повољно, хитно.
061/641-53-55 (СМС)

ПРОДАЈЕМ леп стан на Ко-
тежу I и II хитно. 065/331-
59-60. (СМС)

66 КВМ, ПР + двориште,
22.000 евра, Миса, Марги-
та, 690 евра/квм. 063/377-
835. (277301)

ОМОЉИЦА, строги центар,
једноипособан, плац код
Бање, 7,6 ари. 064/021-19-
31. (и)

ДВОСОБАН СТАН, центар
Качарева, сређен, укњижен,
помоћни објекти. 062/163-
37-26. (4819)

НОВОГРАДЊА, двособан
50 квм, Котеж, 800
евра/квадрат. 063/801-56-
63. (278905)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан
до улице, Жарка Зрењани-
на, власник. 061/382-88-88.
(277314)

КОТЕЖ 2, код обданишта,
већи двособан, први спрат,
комплетно намештен,
45.000 евра. 064/205-03-15.
(277936)

ГАРСОЊЕРА, без грејања,
20 квм, са подрумом, рено-
вирана. 063/847-76-46.
(278594)

ПРОДАЈЕМ стан у строгом
центру, 79 квм. 063/368-
507. (279113)

ЧЕТВОРОСОБАН, Котеж 2,
две терасе, трећи спрат,
укњижен, сунчан,. 063/856-
74-02. (278961)

ВОЈНЕ зграде, троипосоан,
VI, ЦГ, лифт, велика тераса,
50.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (278968)

НОВ стан, 60 квм, II спрат,
близина школе, вртића, ам-
буланте. Власник. 060/388-
89-89. (279083)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
44 квм, V, ЦГ, 26.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(278987)

ЦЕНТАР, двособан, IV, ТА,
49 квм, 28.000. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50. (278987)

НОВА МИСА, нов трособан,
103 квм, II, 46.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. 

НОВА МИСА, нов трособан,
83 квм, I, 41.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (278046)

КОТЕЖ 1, двоипособан, 57
квм, III, ЦГ, 35.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (278046)

ТЕСЛА, сређен двоипосо-
бан, 54 квм, ¾, ЦГ, власник,
договор. 063/716-49-44.
(278989)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан,
61 квм, трећи спрат, ЦГ,
32.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(278946)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 квм,
први спрат, Радова зграда,
35.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(278946)

ТЕСЛА, двособан, 55 квм,
други спрат, ТА, тераса,
33.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(278946)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
квм, трећи спрат, ЦГ,
31.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(278946)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
46 квм, четврти спрат, ЦГ,
новија градњеа, 28.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (278946)

ХИТНО продајем дворишни
стан, 70 квм, и плац у Вој-
ловици. 064/212-32-94.
(279013)

КОТЕЖ 1, 50 квм, двостран,
двособан, са терасом, I
спрат. 064/121-58-06. (279106)

ШИРИ ЦЕНТАР, 25 квм, леп
једнособан, ТА, 20.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (278785)

КОТЕЖ, 65 квм, двоипосо-
бан, 42.000, 56 квм, двосо-
бан, 28.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-90-20.
(279017)

ШИРИ центар, 28 квм, јед-
нособан,т ераса, леп наме-
штен, усељив, 19.000. (324),
„Медиа”, 315-703, 064/223-
90-20. (279017)

ЈЕДНОИПОСОБАН, 45 квм,
ЦГ, ВП, центар Стрелишта.
(470), „Дива некретнине”,
345-534, 064/246-05-71.
(278721)

ДВОСОБАН, Котеж 2, 57
квм, велика тераса, ВП, по-
вољно. (470), „Дива некрет-
нине”, 345-534, 064/246-05-
71. (278721)

ТЕСЛА, трособан, ЦГ, 80
квм, IV, терасе, власник, до-
говор. 063/770-45-55.
(279041)

ПРОДАЈЕМ стан, дворишни,
50 квм, у Скробари. Тел.
063/325-566. (279047)

ЈЕДНОИПОСОБАН, 45 квм,

Горњи град, генерално сре-

ђен. (470), „Дива некретни-

не”, 345-534, 064/246-05-

71. (278721)

ТЕСЛА, Лава Толстојам,
Куткова зграда, дуплекс,
ЦГ, лифт, паркинг место,
видео надзор, 65 квм + по-
друм. „Лајф”, 061/662-91-
48. (278758)

СТРЕЛИШЕ, двоипособан, I,
57 квм, квалитетно ренови-
ран, 40.000. (049), „Му-
станг”, 064/151-18-93.
(279052)

СТАН 117 квм, Милоша
Обреновића, преко пута
„Авив парка”. 063/159-99-
62. (279032)

НОВА МИСА, сутерен +
приземље + спрат, 146 квм,
46.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (279052)

ОСЛОБОЂЕЊА, квалитетан
двособан, ЦГ, IV од V, 53
квм, 33.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901. (279052)

ТЕСЛА, троипособан, ЦГ,
VI, 70 квм, 48.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(279052)

СОДАРА, 2.0, ТА, 55,
23.000; Содара, 2.5, ЦГ,
42.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (279106)

КОТЕЖ 1, 1.0, ЦГ, 22.000;
Тесла, део куће, 55, 25.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(279106)

ТЕСЛА, 53 квм, III, ЦГ, дво-
собан, усељи, 33.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/234-
36-01. (278785)

НОВА МИСА, 50 квм, леп
једноипособан, две терасе,
I, TA, 25.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898. (278785)

КОТЕЖ 22, 66 квм, двоипо-
собан, II, ЦГ, одличан,
43.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(278785)

СТРЕЛИШТЕ, 66 квм, тро-
собан, VI, ЦГ, 30.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898. (278785)

СОДАРА, двособан, IV,
30.000, Содара, троипосо-
бан, VI, ЦГ, лифт, 50.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(278758)

ТЕСЛА, 37 квм, ВП, ком-
плетно реновиран, 28.000;
двособан, II, Та, одржаван,
34.000. „Лајф”, 061/662-91-
48. (278758)

КОТЕЖ 2, 64 квм, леп, VI II,
35.000, једнособан, V,
25.000; Котеж 1, двособан,
I, 35.000. „Лајф”, 061/662-
91-48. (278758)

ЦЕНТАР, нов трособан, 90,
квм, II, ЕГ, 73.000; једносо-
бан, 27 квм, II, 25.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(278758)

КОТЕЖ 1, 57 квм, двособан,
32.000; 40 квм, једнособан,
32.500. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (394), „Го-
ца”, 063/899-77-00. (279154)
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ПАКЕТ 1 

• КРВНА СЛИКА
(еритроцити, хемоглобин, леукоцити 
и тромбоцити) 
и ГВОЖЂЕ  Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

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

TSH – цена: 450 динара

ПАКЕТ 7 

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

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

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

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

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

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

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

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

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

ИЗДАЈЕМ локале 30 и 23
квм, код Аутобуске станице.
352-105. (279087)

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ Змај
Јовина 2. 065/853-93-29.
(279130)

ТЕСЛА, фризерско-козме-
тички салон, опремљен,
нов. 060/441-11-23. (279135)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ ло-
кал, угао Карађорђева-Ње-
гошева 60 квм + башта 50
квм, застакљена, кафић или
друга делатност. 060/441-
11-23. (279135)

ПРОДАЈЕМ локал 23 квм,
Тржни центар Змај Јовина
2. Тел. 061/600-27-82.
(279156)

ПОТРЕБНЕ жене за чишће-
ње. Контакт телефон
060/304-07-64 (СМС)

ИЗДАЈЕМ локал на новој
Миси, опремљен. 061/667-
29-58. (278602)

ПРОДАЈЕМ улични део
зграде 60 квм, сређени, по-
друм, 60 квм, високи тса-
ван, 60 квм, дворишну гара-
жу 20 квм. 063/208-114.
(278621)

ИЗДАЈЕМ повољно локал 40
квм, у центру. 064/850-70-
69. (278751)

ЛОКАЛ за издавање, 70
квм, Синђелићева 35.
064/217-48-56. (278434)

ИЗДАЈЕМ локал, пов. 25
квм, у центру Долова. Тел.
061/267-59-13. (278869)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (278923)

ЦЕНТАР, локале ста станом,
продајем повољно. Тел.
063/751-07-79, 0д 17 до 19
сати. (278924)

ПОТРЕБАН референт тран-
спорта са искуством за до-
маћи и међународни тран-
спорт. 069/301-17-00
(СМС)

ПОТРЕБАН радник за одр-
жавање базена, ресторана и
паркова. Салаш Ћуран у
Борћи. Звати на телефон
065/624-74-08, Бата (СМС)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у шивари, јавити се на
062/872-05-24 (СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е ка-
тегорија за превоз житари-
ца, пожељно млађи пензио-
нер. 065/334-76-21 (СМС)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза у
пијацу. Близина три школе.
060/351-03-56. (278931)

ПОСЛОВНИ простор у Ко-
вачици, издајем или прода-
јем. Површина 80 квм, три
просторије, тоалет, главни и
бочни улаз. Идеално за про-
давницу пића и сл. Власник.
062/438-353. (2789329

ИЗДАЈЕМ пословни простор
12 квм, у Његошевој, од 1.
07. 2019. 063/386-277.
(278909)

ИЗДАЈЕМ нов локал код Зе-
лене пијаце, Кочина 4.
063/617-421. (2789679

ПОТРЕБАН возач Ц и Е ка-
тегорије. 063/666-755 (СМС)

ПОТРЕБНА девојка, за рад
у продаји, у посластичарни-
ци „Голуб”. Пожељно иску-
ство. Звати искључиво од 8
до 16 сати, радним данима.
062/680-477. (279020)

ПОТРЕБНА радница са ис-
куством у кројачни-
ци.062/471-951 (СМС)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у кухињи и за роштиљем.
Почетна плата 30.000 +
пријава + топли оброк.
063/897-55-04. (278541)

ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА, издајем
локал 25 квм, одлично, по-
вољно. 064/226-91-30.
(279063)

ИЗДАЈЕМ локал 82 квм на
спрату, центар, преко пута
главне аутобуске станице.
062/388-103. (279043)

ТЕСЛА, сређен локал, кли-
ма, укњижен, 41 квм,
29.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (279052)

ИЗДАЈЕМ локал у Панчеву,
Немањина бр,. 5, 23 квм.
Тел. 064/134-06-08, Стајић.
(279074)

ИЗДАЈЕМ једнособан дво-
ришни стан, намештен,
Синђелићева 58-а. Тел. 352-
028. (278999)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен, грејање ТА, бли-
зу пијаце, клима, телефон.
063/810-27-74. (279057)

НАМЕШТЕН стан, нова Ми-
са, за војна лица, теренце.
063/839-56-81, 013/370-
398. (279024)

ТЕСЛА, издајем трособан
празан стан, лифт, централ-
но грејање. 060/142-21-64.
(279049)

ОПРЕМЉЕН стан 50 квм,
нов, центар, искључиво не-
мачким радницима, са рад-
ном дозволом. 064/354-69-
76. (279031)

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни стан, ТА, 80 евра,
код Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07. (р)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
без ствари, празан, Марка
Краљевића. 064/506-25-97.
(279181)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
опремљен стан, Котеж 1,
100 евра. 060/307-10-07.
(279112)

КУЋА, два стана, четворо-
собна, новије грејање, дво-
риште, паркинг, мирно, Ми-
лорадовић. 061/225-16-43.
(278748)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Тесла, без грејања, ненаме-
штен. 064/426-27-09,
064/238-09-46. (279071)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Стрелишту, усељив од-
мах. Тел. 066/497-374.
(279095)

ЈЕДНОСОБАН стан, 33 квм,
издајем самцима, Маргита.
Тел. 062/801-55-43. (2791259

ИЗДАЈЕМ тан за раднике и
самце. 064/305-73-01. (279122)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан на Стрелишту.
063/839-75-93. (2791339

ПОТРЕБНА кућа за изнајм-
љивање са ограђеним дво-
риштем, ненамештена,
предност стара Миса, Те-
сла. 061/135-64-14. (2791429

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан у центру. Тел.
063/819-37-33. (279145)

ИЗДАЈЕМ ненамештен дво-
собан стан на Тесли.
061/689-86-04. (279152)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, цен-
тар, наметшена, wi/fi, ка-
бловска, одмах усељива,
повољно. 065/691-88-23.
(179164)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал
од 39 квм, у центру Стрели-
шта. Тел 064/267-71-74
(СМС)

ИЗДАЈЕМ кућу, Стачрево,
на главном путу, полунаме-
штена, гаража. 064/842-91-
11, 064/125-86-86. (278935)

СТРОГИ центар, двособан,
56 квм, намештен, ренови-
ран, ЦГ, паркинг. 064/159-
79-54. (278398)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
самицама, у Војловици.
062/826-48-19. (278954)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан на Котежу 2.
063/321-130. (278960)

ИЗДАЈЕМ, Тесла, гарсоње-
ра, намештена, од 1. јула,
усељива. 063/617-421. (278967)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли. 061/208-60-97.
(279149)

ИЗДАЈЕМ намештен стан на
Тесли. 065/600-03-00.
(278927)

СМЕШТАЈ у Ковачици, за
Ваше госте, пословне парт-
нере, раднике. Студио-
апартмани са кухињом, ку-
патилом, кабловском ТВ,
интернетом. Паркинг обез-
беђен. За више информаци-
ја 062/438-353, Вила Кова-
чица. (278932)

НАМЕШТЕН стан, Стрели-
ште, 64 квм, ЦГ, четврти
спрат, без лифта, звати по-
сле 17 сати. 060/143-06-72,
060/502-50-72. (278934)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан, Тесла, ВП,
ЦГ, кабловска. 060/079-74-
80. (278981)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике и
самце, раднички смештај,
центар. 063/502-211.
(278993)

ТЕСЛА, мањи двособан, 42
квм, 25.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (279154)

СТРЕЛИШТЕ, 62 квм, дво-
собан, I, ЦГ. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (279154)

КОТЕЖ 2, 65 квм, двоипо-
собан, III, ЦГ. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (279154)

КАЧАРЕВО, дворишни стан,
50 квм, леп, хитно, 9.500.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(279154)

СОДАРА, двособан, 57 квм,
V, лифт, 35.000. „Кров”,
060/683-10-64. (279165)

СТАН, 46 квм, први спрат.
064/136-42-00. (279171)

КУПУЈЕМ једнособан/дво-
собан стан за реновирање,
исплата одмах. 064/206-55-
74. (278946)

ПОТРЕБНИ станови на свим
локацијама, брза исплата.
Агенција „Нишић”,
064/206-55-74. (278946)

АГЕНЦИЈИ „Лајф”, за купце
на чекању, потребни стано-
ви и куће у Панчеву.
061/662-91-48. (279085)

КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама, брза исплата.
(353), „Премиер”, 063/800-
44-30. (2791499

КУПУЈЕМ стан у Панчеву,
од 55 квм па на више.
066/646-45-53. (279134)

ПОРОДИЦИ потребан 2.5
или 3.0 стан на дужи пери-
од. Центар, Тесла. 064/306-
79-55 (СМС)

САМАЦ, запослен, потреб-
на соба са употребом купа-
тила. 065/504-55-77.
(278938)

ВОЈНО лице чувало би стан
или кућу у замену за стано-
вање у Панчеву и околини.
066/540-38-22. 

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан код Зелене пија-
це. 064/122-21-56. (4819)

ПРОДАЈЕМ једнособан
комфоран стан и локал у
Јабуци. 063/351-709. (279079)

ТЕСЛА, преко пута Лидла,
високо приземље, 50 квм,
ЦГ, реновиран, 40.000 евра.
060/441-11-23. (279135)

СТАН у Тамиш капији, 62
квм, IV спрат. 063/329-340.
(279914)

КОТЕЖ 1, двособан, II, 60
квм, ЦГ, 37.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (279149)

КОТЕЖ 2, четврособан, III,
84 квм, ЦГ, 55.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(279149)

ТЕСЛА, двособан, VII, 49
квм, ЦГ, ПВЦ, 29.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (279149)

МАРГИТА, четворособан, I,
105 квм, гаража, гас,
65.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (279149)

МАРГИТА, једнособан, II,
33 квм, гас, 26.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (279149)

ДВОИПОСОБАН, 66 квм,
строги центар, 60.000 евра.
064/171-22-70, 064/090-10-
92. (279153)

ЦЕНТАР, 60 квм, двоипосо-
бан, 45.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (279154)

КОТЕЖ, троипособан, III,
55.000; двоипособан, ду-
плекс, 42.000. „Кров”,
060/683-10-64. (279165)
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ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБНА
конобарица, помоћна
радница у кухињи
и помоћни кувар.

Ресторан „Шајка”
064/383-89-68 (2

/2
7

8
9

4
1

)

Потребан МАГАЦИОНЕР

за послове паковања и одвајања робе,

утовар-истовар и декларисање.

Неопходно минимум три године релевантног рад-

ног искуства, ССС, возачка дозвола Б категорије и

способност управљања виљушкарoм.

Пријaве слати на 

dario.bjelos@danijela-commerce.com

Cards Print doo raspisuje oglas za dve pozicije:

1. Asistent u prodaji

2. Inženjer tehničke podrške
______________________________________

1. Asistent u prodaji – kako izgleda vaš budući posao?

• Komunicirate sa stalnim i novim klijentima (telefon-

ski i uživo)

• Odgovarate na dolazne pozive i upite kupaca 

• Korisnike informišete o našim uslugama, cenama,

kao i novinama u našoj ponudi 

• Odgovorni ste da isporuka uzoraka i robe klijentima

teče bez teškoća i na vreme

• Preuzimate narudžbine klijenata i vršite korekcije

naloga 

• Usko sarađujete sa kolegama iz proizvodnje radi iz-

rade i štampe robe po klijentovoj želji

• Ažurirate baze podataka 

Potrebno iskustvo minimum godinu dana na sličnim

pozicijama.
______________________________________

2. Inženjer tehničke podrške

a) Uslovi:

– VI stepen elektro usmerenja

– posedovanje vozačke dozvole B kategorije (aktivan

vozač)

– poznavanje engleskog jezika

– Potreban je inženjer koji već poseduje tehničko

znanje ili ima želju i interesovanje da ga stekne u

određenom periodu uz našu mentorsku pomoć, iz

sledećih oblasti:

• razumevanje principa rada linija sa mehatroničkim

komponentama (servo motori, „motion“ kontroleri,

roboti): definisanje mašinskih parametara bitnih za

pravilan odabir uređaja (prenosni odnos, preciz-

nost, brzina) sigurnosni aspekt rada mašine – linije

međusobna zavisnost i sinhronizacija različitih po-

gona mašine i pogonskih osa mašine itd. 

• programiranje PLC-ova i industrijskih računara sa

„motion“ kontrolerima na platformama proizvođača

opreme OMRON, ROCKWELL, SIEMENS

Potrebno iskustvo minimum godinu dana na sličnim

pozicijama.
______________________________________

Ako sebe prepoznajete u ovom opisu, ne propustite

priliku da nam pošaljete svoj CV na imejl info@cards-

print.rs i pružite sebi priliku da steknete dragoceno

radno iskustvo u stabilnoj i uspešnoj kompaniji. 

SOULFOOD d. o. o. je jedan od vodećih preduzeća

u oblasti distribucije, maloprodaje i veleprodaje na te-

ritoriji Beograda i okruženju. Kvalitet ponude, profe-

sionalnost usluge, pristupačne cene, neprekidno

unapređivanje i razvijanje poslovanja, kao i širenje li-

nije asortimana i osvajaje novih tržišta, bili su principi

kojima smo se rukovodili od samih početaka.

U cilju daljeg unapređenja poslovanja i jačanja

stručnog tima raspisujemo konkurs za radno mesto:

1. KONOBAR m/ž

– mesto rada: Pančevo

– Opis posla:

Primanje narudžbine od gosta

Prenošenje narudžbine osoblju

Postavljanje stolova

Pospremanje stolova nakon upotrebe

Ispostavljanje računa

Naplata usluga

– Veštine i osobine koje bi trebalo da ima konobar:

Spremnost za timski rad;

Pedantnost

Opšta spretnost

Komunikativnost

Ljubaznost

– Uslovi:

SSS

Radno iskustvo poželjno

Poželjno znanje engleskog jezika

Nudimo:

Stimulativnu zaradu,

Prijavu – ugovor o radu,

Angažovanje na duži vremenski period.

2. BARMEN m/ž

Pančevo Soulfood

Opis posla:

– priprema koktela i raznih napitaka

– vodi računa da se goste posluži što brže 

i kvalitetnije

– briga o željama i potrebama gostiju -

– vrši pripremne i završne radove unutar bara -

– brine o čistoći opreme, inventara i prostora bara

Uslovi:

– tačnost i urednost

– poželjno poznavanje pića, raznovrsnih cocktaila

i rad na baru

– visoki stepen odgovornosti u obavljanju radnih 

zadataka

– spremnost na kontinuirano usvajanje novih znanja

i veština

– gostoljubljivost i profesionalni odnos prema gostu

– fleksibilnost, kreativnost

– usmerenost na kvalitetu rada i zadovoljstvo gostiju

– iskustvo rada poželjno

– poželjno znanje engleskog jezika

Nudimo

– Stimulativnu zaradu,

– Prijavu - ugovor o radu,

– Angažovanje na duži vremenski period.

3. KUVAR

Mesto rada: Pančevo

Potrebna ambiciozna osoba spremna da svoje

znanje i iskustvo iz ugostiteljstva primeni u našem re-

storanu, uz mogućnost napredovanja

Opis posla:

– Pripremanje jela;

– Upravljanje kuhinjom; 

– Brigo o ispravnosti i roku trajanja namirnica;

– Trebovanje namirnica i skladištenje istih.

Uslovi:

– SSS/VSS

– Poželjno radno iskustvo u ugostiteljstvu 

na rukovodećim pozicijama;

– Odlično poznavanje posla;

– Odgovornost, posvećenost, timski rad,

menadžerske sposobnosti;

– Poželjno posedovanje preporuka.

Nudimo zahtevnu i izazovnu poziciju uz dobre uslove

rada i mogućnosti profesionalnog napredovanja u

uspešnom timu.

Kontakt: marina.dodic@soulfood.co.rs ili

060/700-82-40, zvati radnim danom od 8 do 16 sati. 

Д. О. О. „ХИДРОВОД” Панчево
Ул. Боре Шипоша 25 (Топола, код Црне мачке)

013/341-292

ТРАЖИ:

1. Багериста – руковаоц грађ. машинама

2. Возач Ц категорије

3. Зидар-тесар

4. Физички – помоћни радник

Пријаве од 8 до 14 сати, радним данима, доћи лично.

ОДГОВОРНА жена водила
би домаћинство старијој
особи и неговала је 24 сата.
069/577-09-66. (278875)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалетни.
065/842-84-29, 013/252-03-
86. (278858)

МОЛЕРАЈ, глетовање, крече-
ње, фарбање столарије, пен-
зионерима попуст. 013/235-
78-82, 062/564-494. (4819)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: по-
правка старих, уградња но-
вих цеви, одгушења, монта-
жа санитарије. 063/812-48-
62. (278926)

КОМПЈУТЕРИ: сервис, по-
правка, инсталација нових
компоненти, одржавање,
брзо, повољно. 060/351-03-
54. (278931)

КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све оста-
ло, најповољније. 065/361-
13-13. (278937)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења кућа, бетона,
бетонирања, кошење траве,
итд. 064/122-69-78.
(278936)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, кре-
чење улаза у згради, гипс
радови. Чисто, повољно,
квалитетно. 063/304-476.
(278960)

ПОТРЕБАН радник за одр-
жавање салаша Ћуран. Зва-
ти на број 066/886-65-71 и
066/886-65-74, Раде (СМС)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венецијане-
ри, тракасте завесе, уграђу-
јем, поправљам. 063/882-
25-09. (278540)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Панче-
во, машински сечемо вла-
жне зидове. Гаранција.
060/691-01-13. (277277)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома повољ-
но. 064/280-26-15. (278081) 

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уград-
ња, одржавање воде, кана-
лизације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/836-
84-76. (278081) 

ПРАЊЕ тепиха, дубинско
прање намештаја, душека.
Наташа, 060/361-47-41,
066/361-474, 361-474. (278743)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88. (2278605)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, ре-
новирање кровова, бетони-
рање, стиропор, бавалит
фасаде. 063/865-80-49.
(278870)

ПЕКАРИ потребна продава-
чица. 063/193-75-30. (2790589

ПОТРЕБАН радник електро
струке и Б категорије. Сер-
вис „Ђурић”, 063/329-340.
(279141)

РЕСТОРАНУ потребна ко-
нобарице. 064/349-93-43.
(2791579

ПОТРЕБНА спремачица,
продавачица и возач за рад
у пекари. 063/606-330.
(279169)

PIZ ZWE RIA MAMMY тражи
пица мајстора и раднице.
063/691-169. (27915)

КЕТЕРИНГ СЕРВИС, разра-
ђен, уступам због одласка у
иностранство, договор.
064/128-37-25. (2791779

ПОТРЕБНА радница са иск-
сутвом у пословима вођења
и организовања послова у
шивари. 063/330-335. (279178)

ПОТРЕБНЕ раднице са ис-
куством у шивењу на равној
машини и ендлерици.
063/330-335. (279178)

ПОТРЕБНА радница за рд у
трафици у центру. 064/213-
10-49. (279180)

ПОТРЕБАН конобар за рад
у кафани. 064/149-99-73.
(279180)

ШЉУНАК, песак сејанац
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 064/664-85-
31, 013/342-338 (СМС)

МОЛЕРСКО ГИПСАРСКИ
радови, мајстори из Кова-
чице. 060/066-08-60. (СМС)

АЛУ ПВЦ столарија, комар-
ници, ролетне, венецијане-
ри, уграђујем, поправљам,
замена гуртни. 064/181-25-
00. (278295)

КУХИЊЕ, плакари, наме-
штај по мери, Панчево.
063/806-00-28 (СМС)

ЧАСОВИ хемије, математи-
ке и физике, повољно.
065/202-36-39 (СМС)

МОЛЕРСКО ГИПСАРСКИ
радови, мајстори из Кова-
чице. 060/066-08-60. (СМС)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови. Квалитетно, ефика-
сно и уредно. 066/933-67-
90. (278407)

ПОПРАВЉАМ, веш-маши-
не, замрзиваче, шпорете,
електро инсталације, Ми-
лан. 060/180-02-83. (278469)

ПОПРАВКА беле технике и
кућних апарата, брзо и по-
вољно. Купујем веш-маши-
не. Милош, 063/831-05-26.
(278471)

РАДИМ кровове, бетонира-
ње, рушење објеката, итд.
061/665-66-24. (48919)

ПОТРЕБНИ гипсари. Редов-
на плата, пријава, сигуран
посао целе године.
066/420-707. (279067)

ПОТРЕБНИ радници за по-
стављање оптичких каблова
и инсталација за тотал ТВ.
Контакт телефон 065/333-
33-00. (ф)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу. Звати на 013/331-
241. (ф)

ПОТРЕБАН чекер-оператер
у кетерингу. 061/623-16-15.
(279105)

ПОТРЕБАН возач/доста-
вљач хране. 061/623-16-15.
(279105)

ПОТРЕБАН кувар/куварица.
061/623-16-15. (279105)

ПОТРЕБАН шанкер и коно-
бар м/ж. 061/623-16-15.
(279105)

ГРАЂЕВИНСКОМ мајстору
потребан помоћни радник
за зидање и малтерисање.
064/427-24-51. (279081)

ПОТРЕБНА радница са ис-
куством. Кафе „Pi cas so”,
Панчево. 063/729-72-83.
(279090)

ПОТРЕБНИ радници за рад
у слот клубу Ken tucky. Кон-
такт 064/989-88-89. (279097)

ПОТРЕБНЕ конобарице ка-
феу „Пацифико”. 060/319-
05-77, 061/236-32-87. (279097)

ПОТРЕБНИ радници за
дневну и ноћну смену у
продавници. 063/550-166,
продавница „Данијела”.
(279098)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ Х2О
због проширења посла по-
требни радници са иску-
ством. Редовна исплата.
Фиксна плата, пријава,
Панчево. 065/474-46-66.
(279147)

ПОТРЕБНЕ раднице у про-
даји за ресторан и пицерију
у Авив парку. 013/377-230,
064/643-41-22. (279099)

ПОТРЕБАН посластичар.
013/377-230, 064/643-41-
22. (279099)

КАНЦЕЛАРИЈИ извршитеља
потребан радник/ца, до 30
година, ССС, пријављен у
НСЗ, ради програма струч-
не праксе. 013/335-579.
mail: iz vr si teljcv@gmail.co m
(279116)

CAF FE FLA MIN GO тражи
девојку за рад, са ис-
кусњтвом. 069/364-10-04.
(279132)

ПОТРЕБНА радница за пе-
кару и пицерију. 063/130-
75-40. (2791409

ХИТНО потребни кувари,
помоћни кувари, роштиљ,
мајстори и конобари за рад
у Црној Гори. 064/000-11-
30. (279184)

КИОСКУ за продају кокица
и сладоледа потребан рад-
ник, може и пензионер. По-
руке слати на 062/772-787.
(ф)

ПОТРЕБНА хигијеничарка
за одржавање хигијене у
локалу брзе хране. 063/897-
55-04. (278541)

ПОТРЕБНИ радници обез-
беђења, са и и без иценце.
Контакт телефон 064/658-
23-45, 011/317-71-74. (ф)

ПОТРЕБНО особље за про-
дају у пекари. Конакт mail:
pe ka ra smi lja nic@mts.rs
064/217-48-56. (278434)

КАФЕУ „IM PE RIAL” потреб-
на девојка за рад. 063/372-
221. (278195)

ПОТРЕБНИ вредни и одго-
ворни људи за поделу фла-
јера. 064/241-45-14. (278164)

ПОТРЕБНА радница за рад
у месари „Идеал”. 063/855-
65-56. (278846)

ПОТРЕБАН возач за доста-
ву хране у Панчеву.
064/187-98-10. (278902)

ПОТРЕБАН возач Б катего-
рије за дистрибуцију штам-
пе. 069/867-72-06. (4819)

ПОТРЕБАН радник за рад у
пекари, са или без искуства.
064/122-21-56. (4819)

ПОТРЕБНА радница за рад
у пекари, продаја. 064/122-
21-56. (4819)

ПОТРЕБНА радница са ис-
куством за рад у трафици
на Котежу. 069/214-30-64.
(278840)

WOR DTRA DE тражи мена-
џера грађевинског технича-
ра или инжењера са иску-
ством, може и пензионер.
Тел. 063/102-94-16. (278939)

ПОТРЕБНА девојка за рад
на припреми и продаји хра-
не са роштиља, СУР ГРИЛ
„Кифла”, ТЦ Зелена пијаца,
доћи лично од 10 до 16 са-
ти. (278944)

КАФЕ Spor ti si mu потребна
девојка за рад. 063/361-
777. (278943)

ПОТРЕБНА жена за чишће-
ње зграда. Тел. 060/529-20-
30, „Балкан бриско”. (278955)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е ка-
тегорије. 063/839-73-94.
(278994)

PO CO LO CO ресторану по-
требни радници разних за-
нимања. Кувари са или без
радног искуства, пекари за
рад са финим пецивом,
шанкери, девојке за рад у
продаји... 064/874-03-01,
013/355-222. (279021)

ПОТРЕБНА помоћна радни-
ца у кухињи. Звати на
060/076-86-63. (279030)

ПОТРЕБНЕ раднице за ши-
вење на индустријским ма-
шинама, у Јабуци, са иску-
ством. 069/164-22-14. (279038)

ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ „Спе-
цијал” потребни радници за
рад у продаји. Контакт
065/232-16-70. (279066)

ПОТРЕБАН конобар-ица, са
искуством, у Caf fe „Per la”.
065/344-54-66. (277069)
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Последњи поздрав

поштованом комшији

ЖИВОТИ

САВИЋУ

Почивај у миру.

Комшије

у Војвођанском

булевару 12
(24/278906)

Била си оличење Побо-
жности и Хришћанства.
Никада те забоавити
нећу

НАДА

НАУМОВСКИ
из Јабуке

ВЕРА НОВКОВИЋ

(20/278898)

Напустила нас је наша тета

МИЛА БУКУР
Много смо је волели.

Њени: ПЕРА, ДУЦА, МАЈА и НЕША са породицом
(93/279102)

12. јуна 2019. преминула је наша драга

МИЛА БУКУР
1932–2019.

Породице УГЉЕШИН и БУКУР
(94/279103)

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 25. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС”, бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о доношењу решења о давању сагласности

на Студију о процени утицаја на животну сре-

дину затеченог стања

Надлежни орган обавештава јавност да је 11. 06.

2019. године, донето Решење о давању сагласно-

сти на Студију о процени утицаја на животну среди-

ну затеченог стања ПРОЈЕКТА Комплекс рециклаж-

ног центра за управљање неопасним и опасним от-

падом, на кп. бр. 2757 и део 2764/1 КО Омољица

СО Панчево, носиоца пројекта „Божић и синови”

д.о.о, Улица Максима Горког бр. 2 из Панчева.

Решење о давању сагласности је донето на осно-

ву предлога одлуке који је саставни део Извеш-

таја Техничке комисије као и увидом у доставље-

ну документацију, којом је констатовано да пред-

метни пројекат својом реализацијом неће имати

негативних утицаја на животну средину уколико се

испоштују прописане мере заштите.

Ради заштите чиниоца животне средине, носилац

пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе

мере дефинисане поглављем 8.0 Студије о проце-

ни утицаја на животну средину затеченог стања,

као и да обезбеди извршавање програма праћења

утицаја на животну средину затеченог стања,

предвиђеног поглављем 9.0 Студије о процени

утицаја на животну средину затеченог стања.

Решење о давању сагласности на студију о проце-

ни утицаја на животну средину затеченог стања је

коначно у управном поступку. Против овог реше-

ња се може покренути управни спор пред Управ-

ним судом у Београду у року од 30 дана од дана

објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник  РС” број  72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС

и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 , 83/18, 31/19 И

37/19)   

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за  урбанизам, грађевинске,

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ  РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ката-

старских парцела бр.4275 И 4274 К.О.Панчево, Ул.

З. Јове Јовановића бр.13 и 13а, Панчево, за пла-

нирану  изградњу стамбено-пословног  објекта

По+П+2+Пс, израђен од стране архитектонског би-

роа „Арт ројал” Панчево, за  инвеститорa „Saturn

electric” DOO, Земун, Инжењера Капуса бр.6.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

бити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и

610, у времену од 10 до 13 сатиу периоду трајања

јавне презентације од 7 дана, почев од 21. 06. 2019.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети  примедбе  на Нацрт урбанистичког пројекта,

за време трајања јавне презентације, у писаном

облику, Градској управи Града Панчева, Секрета-

ријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-ко-

муналне послове, путем писарнице Градске упра-

ве  Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4,

Панчево.

ALM NONWOVEN MANUFACTURING D. O. O. 

тражи:

1. КРОЈАЧА са искуством за кројење и леговање

2. МЕХАНИЧАРА са искуством за поправку 

и одржавање индустријских шиваћих машина

3. РАДНИКЕ са искуством у раду 

на индустријским шиваћим машинама

Сви заинтересовани  могу да се јаве на бројеве

телефона: 013/310-717; 063/207-114

на email адресу: jelenailijevski@icloud.com или да

дођу лично на адресу: Јабучки пут 54, Панчево

СЕЛИДБЕ

• Комплетна услуга транспорта • Монтажа и 

демонтажа намештаја • Професионални радници 

• Одвожење непотребних ствари

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

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

Поправка старих кровова,

израда нових кровова,

израда баџа,

постављање фасаде,

зидање и малтерисање

СЗР „Зоки”

062/827-89-20

ПРЕВОЗ: шљунка,песка,
сејанца, одвоз шута.
064/158-44-10,
063/101-11-47        

(8/279170)

ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство VII разреда
основне школе „Јован Јова-
новић Змај” на име Микић
Зоран. (278953)

МУШКАРАЦ, 56 година, ма-
теријално обезбеђен, жели
да упозна жену или девојку
до 40 година, ради друже-
ња, излазака. Звати око 21
сат. 013/352-203. (279046)

ХЕРЦЕГ НОВИ, Баошићи,
леп једнособан стан. Тел.
060/321-60-07. (277627)

СОКОБАЊА, апартмани,
собе, близу центра, Соко-
терме, ново. 061/636-08-57,
063/768-32-68. (277629)

КРАШИЋИ, апартмани 6 –
8 евра, по особи, велика уз-
брдица. + 381 63 243 859, +
381 69 499 221. (278827)

ВРЊАЧКА БАЊА, издајем
стан, центар, клима, интер-
нет, паркинг. Тел. 036/631-
784, 065/288-20-83. (278752)

ИЗДАЈЕМ апартман на мо-
ру, Доброта-Котор.
069/172-75-43, +382/698-
89-861. (278629)

ИЗДАЈЕМ апартман у Хер-
цег Новом. 064/047-35-18.
(278575)

СОКОБАЊА, издајем
апартмане центар, каблов-
ска, паркинг. Слике погле-
дајте на: www.so ko ba nja-
apart ma ni mi ra.com Тел.
063/485-829, Мира. (и)

СОКОБАЊА, издајем нове
апартмане код Борића, ре-
зервишите на време. Тел.
064/507-20-84, 064/993-72-07.

СОКОБАЊА, издајем по-
вољно апартман у центру,
комплетно опремљен.
065/205-45-48. (279163)

СЕРВИС телевизора, диги-
талних рисивера, монитора,
даљинских. „Плус”, Д. Туцо-
вића 28. 353-463, 063/877-
38-21. (279087)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом, про-
фесионално, екипа радни-
ка, све релације по Србији.
Лена транспорт. 060/307-
30-76. (279101)

СЕЛИДБЕ комбијем и ками-
оном Војводина, Србија са
или без радника, најповољ-
није Лена транспорт.
060/307-30-76.(279101)

КЛИМЕ свих типова и про-
извођача сервисирамо, по-
прављамо и уграђујемо са
гаранцијом. „Фриготехник”,
013/361-361, 064/122-68-05. 

РОЛО-НАЈ вам нуди по-
правку, уградњу, ролетна,
тенда, роло-челична врата.
Најповољније. 013/344-594,
063/894-21-80. (2789979

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Бо-
рис, све релације по Србији
с комбијима, камионима,
екипа радника, кутије, фо-
лија за заштиту намештаја,
0-24, сваког дана и неде-
љом. Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање
могуће чековима и преко
рачуна. Борис. 013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se lid -
be-bom bon cic.com  (279101)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, са
или без радника. 013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74.(279101)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камио-
нима, професионално, еки-
па радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.(279101)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис – ком-
бијима, камионима, екипа
радника, монтажа, демонта-
жа, паковање ствари, кутије
за паковање, фолија за за-
штиту намештаја. Селите се
без стреса!!! Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se lid -
be-bom bon cic.com  (279101)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА равних
кровова, тераса и осталих
објеката. Гаранција.
013/344-594, 063/894-21-
80. (278995)

РОЛО-НАЈ уграђује: хармо-
врата, туш-кабине, зебра
завесе, најповољније.
013/344-594, 063/894-21-
80. (278997)

РОЛО-НАЈ уграђује: вене-
цијанере, тракасте завесе,
роло-комарнике, најповољ-
није. 013/344-594, 063/894-
21-80. (278997)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, намештаја.
Превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (279168)

РАДИМО зидање, бетони-
рање, поправка старих, но-
вих кровова, разне изолаци-
је. 013/664-491, 063/162-
53-89. (279003)

ДУБИНСКО дезинфекционо
и антибактеријско прање
намештаја у вашем стану.
066/001-050. (279033)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шења канализације, адапта-
ције купатила, фина монта-
жа, монтажа туш-кабина,
сервис водокотлића, слави-
на, вентила, бојлера.
013/377-930, 063/115-71-67.
(279148)

ПАРКЕТ постављам и хоблу-
јем, мајстор с дугогоди-
шњим искуством из Дебеља-
че, с материјалом или без
њега. Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/847-74-38.
(278067)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализаци-
је, водоводне адаптације,
замена вирбли, вентила, ба-
терија, санитарије, све за
воду, 0-24 сата. Пензионе-
рима екстра попуст. Дола-
зим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин. (278916)

КАМИОНСКИ превоз: шљу-
нак, песак, шут, сејанац,
1.500 динара. 062/355-154.
(278804)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу, ме-
талне подупираче, мешали-
це за бетон. 064/351-11-73. 

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе. Панчево-даље. Цена до-
говор. 013/366-843,
063/193-22-29. (277107)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранци-
ја. www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-30-
18. (и)

КЛИМЕ. Монтажа, сервис,
поправка беле технике,
овлашћени сервис „Фриго
Пеђа”, 013/301-300,
063/771-24-16. (278991)

ЛАЛЕ, превозим повољно
песак, шљунак, сејанац, ри-
злу, одвозим шут. 064/354-
69-94. (278985)

РОЈАЛ МГ: уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све заве-
се, тенде, хармо-врата, ро-
ло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (279054)

ИЗВОЂЕЊЕ свих врста гра-
ђевинских радова. 064/866-
25-76, 061/659-70-31.
(279084)

ПОМАГАЛИ би старијима
за кућу или стан. Тел.
064/245-19-54. (279100)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, брзо, квалитетно.
062/827-92-03. (279119)

КОСИМ траву тримером и
косилицом. Драган.
069/044-22-56, 064/867-47-
89. (279151)

ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (279155)

ЧИСТИМО таване, шут, по-
друме, радимо најповољни-
је. 061/321-77-93. (279159)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а, ИПТВ и антена плус.
064/866-20-70. (279172)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, по-
вољно, пензионерима по-
пуст. 061/626-54-06. (279124)

МОЛЕР за фасаде и крече-
ње и остале радова за кућу.
Тел. 069/567-11-73. (279121)

СПРЕМАМ станове, канце-
ларије и ординације.
063/430-409. (279129)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-77-64.
(279055)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (279035)

СПУШТЕНИ плафони, пре-
градни зидови, израда ко-
шуљице, уградња ламината.
Комплетно реновирање.
062/816-33-84. (279083)

БРАВАРСКО ЗАВАРИВАЧ-
КИ радови, израда, монта-
жа капија, ограда, надстре-
шница, заштитне решетке.
062/816-33-84. (279083)

БЕТОНИРАЊА стаза, дво-
ришта, рушења кућа, коше-
ње траве, одношење ствари.
060/035-47-40. (278936)

КЕРАМИЧАР, брзо, повољ-
но, квалитетно. Данијел.
061/249-29-90. /278950)

КОМБИ превоз робе, селид-
бе, осетљив терет и остало.
Данијел. 061/249-29-90.
(278950)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, мо-
гућност месечног плаћања,
професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (278963)

МЕДИЦИНСКИ педикир,
урасли нокти, курје очи, ме-
дицинска, релакс масажа.
061/308-95-86. (278965)

КОСИМ траву, дворишта,
воћњаке, баште, коров –
тримером, повољно. Зоран,
061/683-67-48, 064/438-12-
46. (27901)

ОЗБИЉНА, поуздана жена,
чувала би старо лице.
063/707-19-88. (2790089

МОЛЕРИ, молерски радови.
064/936-82-76. (279013)
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После кратке и тешке болести преминуо је наш

СВЕТОЗАР ШТРБАЦ
1956–2019.

Наш вољени је преминуо 16. јуна. 

Заувек ће живети у нашим срцима.

Породица ШТРБАЦ
(38/278949)

Последњи поздрав драгом оцу, деди и

свекру

СТОЈАНУ МИРЈАНИЋУ
1940–2019.

Синови ТРИВУН и МИЛОШ

са породицама

(61/279007)

МАРИНКО ВУЈИЋ
1935–2019.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Супруга ЖИВОЈКА, син МИЛАН

и снаја МАРИЈА

(64/279012)

МАРИНКО ВУЈИЋ
1935–2019.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Унука НАТАЛИЈА, зет НЕША

и праунук МИХАЈЛО

(65/279012)

МАРИНКО ВУЈИЋ
1935–2019.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Унук ДЕЈАН и снаја МАРИЈА

(66/279012)

Последњи позрав мајци

СТАНИ ЂУРИЋ
1940–2019.

од сина САВЕ са породицом

(68/279023)

У среду, 19. јуна у Банатском Брестовцу, сахрањена је наша драга

СЛАВКА СИМОВИЋ
1955–2019.

Са неизмерном тугом и болом опраштамо се од наше драге супруге и мајке,

најдивније особе на свету.

Вечно ожалошћени: супруг МИРОСЛАВ, ћерке НЕДА и НАТАША, унуци

НИКША, ВУК и ЛЕНА и зетови НЕША и МИТАР
(71/279035)

16. јуна 2019. упокојила се моја сестра, у 64. го-

дини

СЛАВКА СИМОВИЋ

Нека те у тишини вечног мира, прати наша љу-

бав јача од заборава.

Знам да си сад срећна!

Воле те твоји УРОШЕВИЋИ: сестра ДРАГА, зет

УРОШ, сестричина АНЂЕЛИЈА и сестрић СТРА-

ХИЊА са породицма
(72/279035)

Последњи поздрав

СЛАВИЦИ

СИМОВИЋ

Почивај у миру драга

Славице, тамо где не-

ма туге и бола, са ср-

цем Немањом.

Породица ВУЛЕТИЋ
(15/278881)

Драга наша

СЛАВИЦЕ

СИМОВИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

БИЉА и ЛАЗА
са децом

(69/279028)

12. јуна 2019. напустила нас је наша драга

МИЛЕНА ЈАКШИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји синови: ЈОВО, ПЕРО и БРАНКО

са породицама

(76/279050)

Последњи поздрав баки

МИЛЕНИ

С љубављу и поштовањем чуваћемо те од за-

борава.

Унук ЗОРАН са породицом

(77/279050)

Последњи поздрав

МИЛАНУ НЕЋАКОВУ
1934–2019.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ћерка БОГДАНА, унуци ТАЊА и МЛАДЕН

са породицама

(84/299075)

Последњи поздрав

ЂЕДУ

од породица

БЛАЖОТИЋ

и КРСТЕВСКИ

(85/279076)

Последњи поздрав

СЛАВИЦИ СИМОВИЋ
Драга кумо... и поред сазнања... не верујемо... Недо-
стајаће нам твоје срце пуно љубави и топлине

Твоја ДАЦА и ИВАН
(111/279144)

Последњи поздрав драгој куми

СЛАВКИ СИМОВИЋ

Са љубављу и поштовањем чуваћемо те од заборава.

Твоји: МИЈА, МИКИЦА и ДЕЈАН
(112/279144)

У 92. години заувек нас је напустио

САВО МИЋИЋ
15. II 1928 – 15. VI 2019.

С љубављу и поштовањем чуваће га од забора-

ва син ДРАГАН, снаја ЕСМА и унуци МАРКО и

МАРИНА

(52/278978)

Последњи поздрав

драгом комшији

САВИ

Станари зграде

у Ослобођења 25

(53/278978)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке

на ших услу га да на це не огла са

и чи ту ља одо бра ва мо по пуст

свим рад ним да ни ма

осим сре дом.
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Последњи поздрав

ЈЕЛЕНИ ТОРЊАНСКИ

од ЈЕЦЕ, СНЕЖЕ, ГОРАНА, МАРЕ, СТОЈЕ, НАДЕ

и ШИПЕ
(48/

Последњи поздрав драгој

ЈЕЛЕНИ ТОРЊАНСКИ

Породица ПАЈИЋ

(49/

Изненада и брзо умрла је наша вољена

ЈЕЛЕНА ТОРЊАНСКИ
1949–2019.

Својом љубављу, пажњом и бригом си нас све размазила.

Твој одлазак нас је оставио неутешне заувек.

Ожалошћени: ЖИВКО, МИЛАН, СИНИША, ИСИДОРА, 

БРАНИСЛАВА, МИЛОШ, МИЛИЦА и ПАВЛЕ

(55/278987)

Последњи поздрав драгој куми

ЈЕЛЕНИ ТОРЊАНСКИ

од кумова ГАЛО

(73/279040)

Последњи поздрав кума

ЈЕЛИ
Чувамо те од забораав.

ЂИНА и ДРАГИША
(86/2790789

ЈЕЛО

Вољени никад не уми-

ру. Хвала ти за све

што си нам чинила.

Твоје комшије

ДАМЈАНОВИЋ

и МАЈСТОРОВИЋ

(108/279135)

ЈЕЛО
много ћеш нам недоста-
јати.

Последњи поздрав
од МАРИЋА

(107/279135)

12. јуна стало је срце мог срца, умро је мој

ПЕТАР ИЛИЈИН
1953–2019.

Најдражи мој, сахранила сам те поред родитеља – како си желео. 

Само ниси рекао да ће болети – твоја ВЕРА.

Последњи поздрав и од кћерке ЈЕЛЕНЕ са породицом и унучићима.

(16/278882)

Последњи поздрав куму

ПЕТРУ ИЛИЈИНУ

од породице ХРИСТОВ из Београда

(17/278883)

Последњи поздрав пријатељу

ПЕТРУ ИЛИЈИНУ

од породице ОГЊАНОВ из Новог Сада

(18/278883)

Последњи поздрав

ПЕТРУ ИЛИЈИНУ

од станара

у Ослобођења 21
(28/271994)

Последњи поздрав

драгом

ПЕТРУ

ИЛИЈИНУ

ПЕРИЦИ

од брата СРЂАНА

и тетке ЂУЂЕ
(47/278970)

16. јуна 2019. преминуо је

РАЈКО ДУРАЋ
1921–2019.

пуковник у пензији, носилац партизанске

споменице 1941 и низа одликовања

Сахрана је обављена 18. јуна 2019, на гробљу Котеж

Ожалошћени: ћерка МИЛИЦА, син ЈОВАН, 

унук МИЛОШ и снаја МАРИНА

(44/278962

Последњи поздрав нашем

БОЖИ

БОЦА, МИРА, МАЈА и САЊА
(30/278912)

Последњи поздрав за

чика БОЖУ

од радника „Pan in vest grad nja” д. о. о.

(92/279093)

Последњи поздрав великом пријатељу и колеги

БОЖИДАРУ БАРБИРУ
дипл. инжђ. грађ.

Његов ДРАГАН КОЛАР ЋАЛЕ
(31/278917)

Последњи поздрав нашем чика

БОЖИ

СРЂАН, ИВА и СИНИША
(32/278917)

Последњи поздрав

драгом пријатељу и

другару

БОЖИ

ОМЕР

(29/

БОЖИДАР

БАРБИР
1950–2019.

Твоја доброта, духо-

витост, искреност и

друге врлине, недо-

стајаће бескрајно.

Колеге одељења

Инспекције рада

из Панчева: ЦВЕТА,

ИЛИЈА, БИЉАНА,

СЛАЂАНА, САЊА,

ВИДА и остали

(105/279127)

БОЖИДАР

БАРБИР
1950–2019.

Драги пријатељу, по-

чивај у миру а ми ће-

мо туговати. 

ИЛИЈА, ИВАНА

и НЕМАЊА
(106/279128)

Последњи поздрав

САВИ

од његове прија ЏЕКЕ

(54/278978)
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ВИДОСАВА РАДОЈЧИЋ

баба КЕВА

Прошле су толике године, али сећање на вре-

ме проведено са тобом даје нам снагу да да-

ље наставимо без тебе.

Твоји најмилији

(83/279069)

21. јуна 2019. су три године како није

са нама

АНЂЕЛКО

МИЛОСАВЉЕВИЋ

Супруга ВИДА, деца ДАНЕ, 

ДУШИЦА и ДЕЈАН с породицама

(22/278900)

19. VI 2013 – 19. VI 2019.

ЖАРКО

КОСТАДИНОВИЋ

Сећања на тебе су ја-

ча од година које

пролазе. Заувек ћеш

живети у нашим ср-

цима.

Мајка ВЕРА, супруга

АЛЕКСАНДРА, 

ћерка АНА

и ћерка МАРИЈА

са породицом

(80/279060)

ЖАРКО

КОСТАДИНОВИЋ
2013–2019.

Драги брате, живиш у
свакој нашој мисли,
причи, сузи и свему што
подсећа на тебе.

Твоја сестра ЦАЦА
са породицом

(78/279051)

ЖАРКО

КОСТАДИНОВИЋ

Прошло је шест дугих
година бола и туге за то-
бом брате. 

Никада те неће прежа-
лити твоја сестра ОЛГИ-
ЦА са децом

(79/279051)

У суботу, 22. јуна 2019. године, у 11 сати, даваће-

мо годишњи помен нашој драгој

МИЛАНКИ ФИЛИПОВ
1957–2018.

С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.

Толико нам недостајеш...

Воле те твоји најмилији

(113/279549)

СЕЋАЊЕ
23. јуна се навршава че-
тири године без нашег
вољеног

ПРОЛЕ

ЗОРАНА
1961–2015.

Заувек тужни ЗОКА,

АЦА и ДИЈАНА
(114/279150)

26. јуна ће се навршити
пет тужних година од
губитка нашег драгог

НИКОЛЕ

ВЕЉИНА
2014–2019.

Време пролази, а ти

ћеш увек бити са нама.

Супруга ТОДОРИНКА,

ћерке БИЉАНА

и ИВАНА, зетови

МЛАДЕН и ЖЕЉКО, 

и унуке СТОЈАНКА,

АЛЕКСАНДРА, ЈЕЛЕНА,

СОФИЈА и НЕВЕНА
(116/279166)

25. јуна 2019, даваћемо
двогодишњи помен на-
шој вољеној

АУРЕЛИЈИ

ЖУЈОВИЋ

С љубављу: 

супруг ЈОВАН, 

ћерка КАТАРИНА

и зет ВЛАДИМИР
(89/279088)

Двогодишњи помен

милој сестри и тетки

ЛЕЛИ

ЖУЈОВИЋ

Сестра ВОЈКИЦА

и сестричина

МАРИНЕЛА

са породицом
(90/279089)

Прошло је четрдесет дана откада није са нама наш

МИЉОЈКО БИШЕВАЦ

Заувек у нашим срцима.
Супруга РУЖИЦА, ћерка ЈЕЛЕНА, унуци ЛЕНКА и
ЂОРЂЕ и зет МИЛОРАД

(120/279176)

С великом тугом обавештавамо да је 14. јуна, у 75. години, преми-

нуо је наш драги

СЛОБОДАН ГРУБИШИЋ
1944–2019.

Сахрана је обављена 17. јуна 2019, у Владимировцу.

Његови најмилији: супруга АНГЕЛИНА, синови МИЛАН и ЗОРАН,

снаје ДРАГАНА и НАДА и унуци ЈОВАНА, АЛЕКСАНДАР, ДАРКО и

САНДРА

(115/279161)

Последњи поздрав вољеном оцу

БОГОЉУБУ СИМИЋУ

од ћерке АНЂЕЛИНЕ са породицом

(82/279064)

14. јуна 2019. напустио нас је наш

БОГОЉУБ СИМИЋ
1941–2019.

Твоји: супруга РАДЕНКА, син ДРАГАН, снаја

ВЕСНА, унук НИКОЛА и унука ЈЕЛЕНА

(81/271064)

МИРИ

последњи поздрав од

ујне БОЈАНЕ и сеста-

ра ДАНИЈЕЛЕ и БАР-

БАРЕ

(63/279007)

После кратке и тешке болести, преминула је наша драга

МИРЈАНА МИЛЕУСНИЋ
рођ. Завршек

1955–2019.

Сахрана ће се обавити 20. јуна 2019, у 15 сати, на гро-
бљу у Качареву. Опело у капели почиње у 14.30.

Ожалошћени: мајка ПЕТРА, супруг МИРОСЛАВ, 

братанице АНА и МАРИЈА, снаја БИЉАНА, пасторци

САНДРА, МИМИЦА и МИЛАН са породицама
(91/279092)

Последњи поздрав

мојој сестричини

МИРЈАНИ

МИЛЕУСНИЋ

Речи су мале да опи-

шу тугу за тобом.

Твој ујак СТАМЕН

и брат САША
(101/279176)

Последњи поздрав мојој

сестри

МИРЈАНИ

МИЛЕУСНИЋ

Заувек ћеш бити у мом

срцу.

Твоја сестра ИВАНА

КЕКИЋ са породицом

(100/279120)

Последњи поздрав

МИРЈАНИ

МИЛЕУСНИЋ

Престало је да куца

племенито и велико

срце моје вољене су-

пруге.  Без тебе више

ништа неће бити

исто. Заувек ћеш би-

ти у мом срцу.

Ожалошћени супруг

МИРОСЛАВ са децом

САНДРОМ, МИРИЈА-

НОМ и МИЛАНОМ
(102/279126)

Последњи поздрав мојој
сестричини

МИРЈАНИ
Твоје велико срце за-
служује наше вечно се-
ћање на тебе.

Твоја тетка ЉУБИЦА
са ћерком ЈОВАНОМ

и сином МАРКОМ
са породицама

(103/279126)

Последњи поздрав мојој

сестричини

МИРЈАНИ
Почивај у миру а ми ће-
мо те чувати од заборава.

Твоја најмлађа тетка
АНИЦА, сестра МАЈА,

зет ДЕЈАН, сестричина
АЊА и сестрић ПЕТАР

(104/279220)

Последњи поздрав оцу

ДУШАНУ

ЛАЗАРЕВИЋУ
од сина ДРАГАНА

са породицом
(2/278864)

МИЛЕНКО

УРОШЕВИЋ
1935–2018.

С љубављу, носимо те у
срцу драги тата и чува-
мо од заборава, као и
нашу насмејану мајку.

Твоја деца
с породицама

(14/278881)

Последњи поздрав

драгој

баба ХИЛДИ

ФУТИЋ

од породице

ЛОНЧАР

(119/279172)

С тугом смо се опро-

стили од нашег драгог

ДУШКА

ГОЛИЋА

Чуваћемо драге

успомене

Сестра МИРА

с породицом
(34/278419)
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

Сећање на драге родитеље

БОГОЈЕВИЋ

ЗОРКА СТЕВАН
1930–2011. 1927–2013.

Захвална деца: ћерке МИЛИЦА И СТАНА и син ЗОРАН
(26/27891)

Годину дана откако си нас напустио анђеле наш

ДУШАН ТОШКОВИЋ
27. VI 2018 – 27. VI 2019.

Љубав је превелика, бол претешка, а туга за тобом вечна.

Сјај свећа и молитве наше нек те прате кад не могу да нам те

врате!

Заувек ожалошћени: мајка ОЛИВЕРА, сестра МАРИНА

и твоји ципелићи

(42/278958)

ДУШАН ТОШКОВИЋ
27. VI 2018 – 27. VI 2019.

Недостајеш.
ЧИКА

(41/278957)

ДУШАН

ТОШКОВИЋ
27. VI 2018 – 27. VI 2019.

И после смрти живи

та храброст у теби,

јер си знао шта оста-

вљаш иза себе, оста-

ћеш заувек у срцу.

Твоја тетка РАЈКА

и сестре САРА

и МАРТИНА

(43/278987)

23. јуна 2019, у 11 сати, одржаћемо четрдесетодневни помен на

Новом гробљу нашој вољеној

ДРАГИЊИ ТМУШИЋ
Туга за тобом остаје заувек код твојих најмилијих.

Породица ТМУШИЋ
(56/278990)

23. јуна 2019. је четрдесет дана нашој

ДРАГИЊИ ТМУШИЋ
Већ је четрдесет дана, време пролази али туга и бол не.
Твоји: син ДРАГАН, снаја РАДИЦА, унук АЦА и унука
ДАЦА (57/2789909

Вољеном сину и унуку

ДУШАНУ
ТОШКОВИЋУ
27. VI 1996 – 27. VI 2018.

23. јуна, у 9 сати, на гро-
бљу Котеж даваћемо го-
дишњи помен.
Ожалошћени: отац РАТО-
 МИР, деда МИХАЈЛО, ба-
ба СТОЈАНКА, ВИОЛЕТА
и „брат ИЛИЈА”

(67/279016)

МАРКО

БУГАРИН
2. II 1996 – 2. VII 2018.

Тамо си ти где све је

тако високо и плаво

као то твоје око.

Недостајеш нам ан-

ђеле.

Отац СЛАВКО, 

мајка ДРАГАНА

и твоја ТИЋА

(74/279042)

СЕЋАЊЕ

ШАМУ

СИЛАК
18. XII 2018 – 18. VI 2019.

Недостајеш...

Мајка и сестра

(88/279082)

23. јуна 2019. године навршава се седам година

откад није с нама наша драга мама и бака

РОКСАНДА МИШИЋ РОСА

Много нам недостајеш.

Твоји најмилији: син ЖИВОРАД, ћерка БОЈКА,

унуци ДУШАН, МИЛАН и МИЛУТИН и остала

родбина
(97/279107)

Последњи поздрав мојој
сестри која је премину-
ла 6. јуна 2019. године

ВЕРИЦА
АНТИН
1931–2019.

Сахрана је обављена 8.
јуна 2019, у Панчеву, на
Католичком гробљу.

Ожалошћена сестра
ВИДА са породицом

(98/279108)

23. јуна 2019. године навршава се четрдесет дана од смр-

ти наше драге мајке, баке и прабаке

ДРАГИЊЕ ТМУШИЋ

Увек ћемо се сећати твог драгог лика и чувати га од забо-

рава.

Њену вечну кућу посетићемо у недељу, 23. јуна 2019, у 11

сати, на Новом гробљу у Панчеву.

Породица ТМУШИЋ

(121/И)

БОЖИДАР БЈЕЛЕТИЋ

24. VI 2002 – 24. VI 2019.

Ни љубав ни сећања не бледе.

Твоји БЈЕЛЕТИЋИ
(62/279007)

АЛЕКСАНДРА

БЛАЖЕСКА
Баба,
вечно ћеш живети у на-
шим срцима.
Много нам недостајеш.

Твоји: СНЕЖА, 
АНДРЕА, КАЈА

и ДЕЈАН

(109/279143)

АЛЕКСАНДРА

БЛАЖЕСКА

Пола године је прошло

како си нас напустила, а

велики бол и туга у на-

шим срцима не преста-

ју. Ти си била и остала

део нас и наших душа. 

Нека те анђели чувају.

Твој син ЧЕДА, снаја

НАТАЛИЈА, ћерка

МИРОСЛАВА са

фамилијом и унука

СНЕЖАНА са фамилијом

(110/279143)

ДРАГАН МАТАРУГА
21. VI 2009 – 21. VI 2019.

Време пролази а туга за тобом никада.

Твоји најмилији: супруга и ћерка, мајка и брат

са породицом, таст и ташта, многобројна родби-

на и пријатељи

(40/278756)

23. јуна 2019. године навршава се четрдесет ту-

жних дана откако нас је заувек напустила наша

најдража

ЉИЉАНКА АРИЗАНОВИЋ

ЉИЉА
Тога дана у 11 сати, посетићемо њену вечну ку-

ћу, положити цвеће и залити је сузама.

Њени најмилији: ћерка ДРАГАНА

и супруг ДРАГАН
(13/4819)

Драга селе

ЉИЉАНА

АРИЗАНОВИЋ

Вољени никад не

умиру, без обзира

што нека срца не ку-

цају више, ми који

смо остали вечно ће-

мо их волети и чува-

ти као најдражу

успомену.

Сестра БРАНКА

са породицом

(118/279167)

Драга тетка

ЉИЉА

АРИЗАНОВИЋ

Заувек у нашим ми-

слима и срцима.

МАЈА

са породицом
(117/279167)
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ТУЖНО СЕЋАЊЕ

на мог брата

МИРА АДАМОВИЋА

Сестра БРАНКА са породицом
(8/278876)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у суботу, 22. јуна 2019, у 11

сати, на Старом православном гробљу давати једногодишњи помен нашем

драгом

МИРУ АДАМОВИЋУ
25. VI 2018 – 25. VI 2019.

Време које је прошло није умањило празнину и тугу за тобом. Дани про-

лазе, али ниједан без сећања на тебе. Твоје постојање је било наша снага. 

Био си наш ослонац и сигурност. С љубављу и поштовањем доживотно ће те

носити у срцу твоји најмилији, који су те много волели, воле и волеће те.

Супруга ЉИЉАНА, син МИЛАН и ћерка ЈЕЛЕНА с породицом

(9/278877)

ДРАГИЊА СТОИЛКОВСКИ
рођ. Кркобабић

23. XII 1931 – 24. VI 2010.

Прошло је тужних девет година.

Чувамо те у срцима и мислима.

С љубављу твоја породица

(21/278899)

19. јуна ове године навршило се десет го-

дина откада нас је заувек напустио наш

вољени супруг, отац, деда и свекар

НЕНАД Ђ. КОНЧАР

С пуно љубави и туге увек присутан у на-

шим животима и сећању на педесет седам

година нашег срећног брака.

Твоја ВЕРА и синови ЂОРЂЕ

и АЛЕКСАНДАР с породицама

(35/278920)

МИРО

АДАМОВИЋ

Годину дана те нема са
нама али ћеш увек оста-
ти у нашим срцима и ми-
слима. Недостајеш нам.

ЉИЉА и МАРИНКО

АДАМОВИЋ са децом

(36/278921)

СЕЋАЊЕ

ЂОКА МАРКОВ
2014–2019.

Заувек је у срцу и сећању.

Твоје тетке ЗОРА и ВЕРА

(33/278918)

Сећање на нашег дра-

гог оца, супруга и деду

МИЛОША

СМИЉАНИЋА
2009–2019.

И после десет годи-

на, још више нам не-

достајеш.

Нека је мир у твојој

души, која је знала

да разуме, несебично

пружа и воли.

Твоји најмилији
(45/278964)

У суботу, 22. јуна 2019. обележавамо шестомесечни
помен нашој мајци и баки

ГОРДАНИ СТОЈКОВ
С љубављу, поносом и поштовањем што смо те имале...
Чувамо успомену на тебе, твој лик, доброту и љубав
коју си нам даривала...
Знала си колико те волимо, али никад нећеш знати ко-
лико нам недостајеш.

Заувек твоји: ЈУЦА, МИРА, ДИЈАНА, ТАМАРА, 

ИРЕНА, МИХАЈЛО, ДАМИР и ЂОРЂЕ
(50/278975)

Навршава се година како нас је заувек напустила наша вољена

МИЛЕВА СТАН ЛЕЛА
1939–2018.

22. јуна 2019, у 10 сати, изаћи ћемо на њен гроб на Старом православном

гробљу.
Ожалошћена породица

(27/278912)

21. јуна 2019. навр-

шавају се три тужне

године откада није с

нама наш вољени син

ВИДОСАВ

ЂОРЂЕВИЋ
29. XI 1975 – 21. VI 2016.

Неутешни: 

мама ВИДОСАВА, 

тата ТОМИСЛАВ

и сестра ИВАНА

са породицом

(58/278992)

22. јуна 2019. навршава
се седам година од смр-
ти драгог

ЧЕДА РЕГОЈЕ
1936–2012.

Вечно ћеш живети у на-
шем сећању и нашим
срцима.
С љубављу и поштовањем
чувамо те од заборава.

Твоји најмилији
(59/278996)

Сећање на тебе испу-

њено је тугом и бо-

лом драги наш

ГОРАНЕ
1996–2019.

Живећеш увек у ср-

цима твојих најмили-

јих.
(10/4819)

И после дуго, дуго го-

дина туга за тобом

ГОРАН КОЈИЋ
1996–2019.

Док живимо туговаће-

мо за тобом.

Деда СТЕВА и баба

СТОЈАНКА
(11/4819)

Сећање и захвалност поштованим родитељима

МАРКОВИЋ

МИОДРАГ КОСАНА
1938–2011. 1933–2016.

Увек сте у срцима и мислима ваших синова МИЛАНА
и МИЛОЈА и њихових породица

(25/278908)

22. јуна 2019. године, у 10 сати, на Новом гробљу дава-
ћемо шестомесечни помен нашем вољеном супругу,
оцу и деди који нас је пребрзо напустио

МАРИЈАН ШМИТ
Мићо!
Нисам те успела сачувати од смрти... али ћу те сачува-
ти од заборава.
Знај да ожиљак на души боли ма колико времена про-
шло. Много ми недостајеш.

Ожалошћени: супруга са децом и унуцима
(51/278977)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАНКА ФИЛИПОВИЋ
баба ЈОКА

1950–2013.

Хвала ти на подршци и љубави јачој од заборава.

Твоји: супруг ЗОРАН и ћерка СЛАЂАНА

са породицом

(60/279000)

26. јуна навршава се четрдесеет дана откако нас је напу-
стила наша драга

СЛОБОДАНКА КОЈИЋ
Почивај у миру.

С љубављу и поштовањем твоји најмилији
(75/279048)

Драга мајко, има шест
месеци откако ниси с
нама, много нам недо-
стајеш

СТОЈАНКА

БРКИЋ ЦУКА
Твоји најмилији: син
МИРОСЛАВ, снаја ЈА-
ДРАНКА, унук СТЕФАН
и унука ТАМАРА

(87/279080)

СЕЋАЊЕ

ДРАГОВИЋ

РАДЕНКА СВЕТОЗАР ДРАГАН
22. VI 2007. 6. I 2011. 2. II 2012.

Никада вас нећемо заборавити.

БРАНКА и БЕБА
(96/279105)

СТЕВАН
ЖЕБЕЉАН

22. VI 2011 – 22. VI 2019.

Недостаје нам твој осмех,
твој глас, твоје очи...
И даље не верујемо да
си нас заувек напустио и
очекујемо да се појавиш
насмејан са шалом.

Супруга БРАНКА
и ћерка БЕБА

(95/279104)
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У среду, 26. јуна, у 11 сати, на Новом гробљу, одржаћемо четрдесетодневни помен

нашој вољеној ћерки

ЗОРИЦИ ТРАВИЦИ

Зорице, како даље без твоје љубави, искрене доброте, осмеха. Анђеле наш, све сећа

на тебе. Боли много, боли празнина која док живимо неће нестати.

Вољена ћерко наша, хвала ти за сваки твој загрљај, пажњу, наду и помоћ коју си нам

пружала.

Твоји родитељи МИЛОШ и МАРА

(3/ф)
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Вољеној нашој секи

ЗОРИЦИ ТРАВИЦИ

Прошло је четрдесет дана откако се не

могу наћи речи да опишу тугу у нама,

нити речи за нешто најлепше чиме смо

били почаствовани зовући те нашом се-

стром-секачом и с нестрпљењем чекали

твој долазак код нас у Гучу.

Твоја браћа: МИЛАН, ВОЈИСЛАВ, 

МАРКО и МИЛАДИН с породицом
(4/ф)

Вољена наша

ЗОРИЦЕ ТРАВИЦЕ

Тешко је схватити да дани без тебе про-

лазе, а бол и туга остаје. Недостајеш нам

много, почивај у миру анђеле наш.

Неутешна тета ЗОРА, браћа

МИЛАН и ВОЈО и теча САВО

(5/ф)

Нашој вољеној

ЗОРИЦИ ТРАВИЦИ

Пролазе дани а туга и бол су све већи у

нама за твојом добротом, осмехом и мла-

дошћу која нас је рано напустила.

Заувек ћеш бити у нашим срцима и ми-

слима. Нека те анђели чувају.

Твоја неутешна тета СТАНОЈКА, 

течо РАДЕ, брат МАРКО и МИЛАДИН

са породицом
(6/ф)

Нашој вољеној

ЗОРИЦИ ТРАВИЦИ

Тешко је описати нашу тугу и бол. Заувек

ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Нека те анђели чувају.

Брат АЛЕКСАНДАР са татом и мамом

(7/ф)

ИВАН

ПУРКОВИЋ
Прошла је година а

тебе нема.

Остала је само туга и

бол.

Љубав према теби је

неизмерна и тако ће

заувек и остати.

Недостајеш.

Супруга АНА,

син НИКОЛА, 

ћерка ГОРДАНА,

снајка НАТАША

и унука НИНА
(1/

ТЕОФИЛ

АНТОНИАДИС
1987–2019.

Није туга мања, већ је

туге више што је било

лепо ништа не избрише.

МАРИНЕЛА, ЕЛЕНИ,

ДОНАТЕЛА

и АФРОДИТА
(19/278896)

24. VI 2016 – 24. VI 2019.

ЗОРИЦЕ

дође и ова година трећа, у нашим ср-

цима туга је све већа. 

Недостајеш много и све више недоста-

јеш.

Твоји: ТИЈАНА, ЗВОНКО и мама

(23/278903)

24. јуна даваћемо

шестомесечни помен

нашем супругу, оцу и

деди

ЕМБЕЛИ

ЂЕРЂ
1949–2018.

Време пролази а бол

је све јача, пуно нам

недостајеш.

Твоја супруга ГИЗЕЛА,

ћерка ХАЈНИКА

са породицом и син

ЂЕРЂ с породицом
(12/4819)

Сећање на наше драге родитеље

ЛАЗАРОВ

ДОМНИКА ЛАЗАР
4. IV 2008 – 4. IV 2019. 22. VI 2012 – 22. VI 2019.

Увек ћемо вас носити у срцима и чувати од забо-

рава.
Кћерке КОРНЕЛИЈА и СНЕЖАНА

са породицама
(37/278928)

ЗОРИЦА ТРАВИЦА

Па што се дешава у овом времену и животу,

узима нам најплеменитије, најлепше, најбоље, најправедније.

Вечно ћеш бити у нашим срцима.

Стриц СИМО, стрина ГОРДАНА и брат АЛЕКСАНДАР

(46/278969)

ЖИВКО

ДАВИДОВСКИ
1967–2016.

Прошле су три дуге

године откада ниси са

нама.

Дивна сећања на тебе

живе, заувек ћеш би-

ти у нашим срцима.

Почивај у миру и не-

ка те анђели чувају.

Сестре ЗОРИЦА

и СЛАВИЦА

са породицама
(39/278949)

Тужно сећање на наше најмилије

ПАВЛОВИЋ

ЂУРА НАДА МИЛАН
22. VI 2017. 21. III 2019. 8. XII 2017.

МИРА, МИЛИЦА и МИЛАН ПЕТРОВИЋ

(70/279034)

У недељу, 23. јуна се навршава петнаест година

како нису са нама наши драги

ТОМА и ЉИЉАНА

БАРБУ

Ожалошћени синови БЕРНАРД и РОБЕРТ

(99/279119)
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Ђор ђе Вај ферт син је пан че -
вач ког Шва бе ко ји се по ср био,
али ко ји ни ка да ни је на у чио
да го во ри срп ски без стра ног
ак цен та. Ње го ва по ро ди ца је
од пам ти ве ка има ла пи ва ру у
Пан че ву, а ње гов отац се и пре
1848. при ја тељ ски оп хо дио са
Ср би ма у Пан че ву, па ни по -
сле Бу не ни је увек ишао уз
вла ду на из бо ри ма. Он је гле -
дао сво ја по сла и ни је се ин те -
ре со вао за по ли ти ку Бе ча и
Пе ште.

Ње гов син Ђор ђе се од ма ле на
по зна вао са срп ском пан че -
вач ком де цом. Он је за ра на
ви део да су Ср би исто та ко
љу ди као и Нем ци или Ма ђа -
ри. Ро ђен 15. ју ла 1850. у Пан -
че ву, ту је свр шио гра ни чар -
ску основ ну шко лу и ре ал ку,
за тим је учио тр го вач ку шко -
лу у Пе шти, па Го спо дар ско-
пи вар ску ака де ми ју у Ба вар -
ској. Ње гов отац Иг њат је у то
вре ме већ др жао у Бе о гра ду
као за ку пац пив ни цу под име -
ном „Кне же ва пи ва ра” и осно -
вао сво ју пи ва ру на под руч ју
Топ чи дер ског бр да, па га је
по слао у Ср би ју. То је би ло
1872. го ди не; „гра ни чар ске”
вла сти су Ђор ђу пра ви ле не ке
те шко ће, али се он из тих те -
шко ћа ис ко бе љао и пре шао у
Бе о град. Ту му је сад би ла пр -
ва бри га да ство ри го ри во за
сво ју фа бри ку. У Ср би ји он да
ни је још би ло отво ре них руд -
ни ка угља.

Вај ферт се од мах ба цио на
на ру дар ско-ис тра жи вач ки рад
и на и шао на угаљ у Ко стол цу,
па та ко до био же љу да се ба ви
ру дар ством. Све сво је при хо -
де од пи ва ре тро шио је на ру -
дар ска ис тра жи ва ња. Руд ни -
ци су му постaли сла бост. Ју -
рио је по Ср би ји са ин же ње -
ри ма, ис пи ти вао ме ста сред -
њо ве ков них срп ских руд ни ка
и ме ста где су ко па ли још Ри -
мља ни и сав се пре тво рио у
ми не ра ло га, па је три де сет 
го ди на ис пи ти вао ста ре
рударске те ре не, ба цао па ре 
и доживља вао стра хо ви та

разоча ре ња. Као Шли ман, ко -
ји је тра жио тро јан ско бла го
(и на шао га), и Вај ферт је био
оп сед нут сво јом ру дар ском
стра шћу до те ме ре да је по -
ла гао чак и на су је вер не ле -
ген де и ве ро вао у сно ве, а дао
се ву ћи за нос и од ра зних ва -
ра ли ца. И да ни је у пи ва ри
имао ста рог и вер ног књи го -
во ђу и бла гај ни ка Аре ра, ко ји
је во дио по сло ве док му је га -
зда лу тао по пла ни на ма, пи -
ва ра би му де сет пу та оти шла
на до бош, а он би про пао као
сви за не се ња ци ко ји се ма ни -
јач ки ба ца ју увек у но ве и ве -
ће ри зи ке и аван ту ре, тра же -
ћи руд но благо ви ше ин стинк -
том не го не ким ру дар ско-ге о -
ло шким ис ку ством.

Ва гон пи ва за срп ску вој ску

Оту да је име Вај ферт не ких
два де се так го ди на пре 1900.
би ло си но ним за фан та сту. Го -
во ри ло се: „Луд као Вај ферт”.
Љу ди су жа ли ли то га, ина че,
па мет ног чо ве ка, ко ји јe тро -
шио сва ки грош на ру дар ске
екс пе ди ци је и опи те. Ње гов је
кре дит у бе о град ској чар ши ји
че сто био због то га ра ван нули.

Вај ферт је био чо век ко ји је
умео ле по да се оде ва и да се
др жи го спод ски. Кад му је
ишло са свим рђа во, он је знао
да ипак на кри ви ше шир и за -
де не цвет у ре вер, па да се
пра ви као да ни је пре тр пео
но ви нов ча ни слом. Стра стан
и до бар ја хач, он је уче ство -
вао у ра то ви ма 1876, 1877-8.
и 1885. као ко ња ник. За 
време бал кан ских ра то ва 
1912-13. и Пр вог свет ског рата

тра жио је да му се од ре ди вој -
на ду жност, и при мио је. Жа -
лио је што 1912. ни је уче ство -
вао у би ци на Ку ма но ву, али
кад је на ша ко њи ца ушла у
Ско пље, он јој је по слао на
дар ва гон пи ва. Уоп ште, он је
био увек га лан тан. Ка да је тре -
ба ло да се „по ка же”, он је био
ста њу да се за ду жи, па да при -
ла же и да је ка ва љер ски. Не -
ма ју ћи де це, он уоп ште ни је
био чу ва ран. Чак је, из пра -
зно вер ја, сма трао да тре ба да -
ва ти да би се опет сте кло. Са -
мо јед но ни је да вао: ста ре рим -
ске и дру ге ан тич ке нов це, до
ко јих је дола зио че сто и с ве -
ли ком муком.

Ко сто лац је био от кри вен
1873, а од 1882. Вај ферт је (с
Кле ри ћем) ко пао жи ву на Ава -
ли (ко ју су екс пло а ти са ли још,
ваљ да, Фе ни ча ни). По сле пет
го ди на се ви де ло да се ва ђе ње
авал ске жи ве не ис пла ти, али
је ту Вај ферт већ са хра нио грд -
не па ре. Ње га то ни је опа ме -
ти ло. Ба цао се на отва ра ње дру -
гих, да љих „мај да на” и ар чио
оче ви ну та ко да су га љу ди гр -
ди ли. При ја те љи су го во ри ли
да му тре ба, као ра сип ни ку, по -
ста ви ти ста ра о це.

На иви ци сте ча ја

Он се гу шио у ме ни ца ма и че -
сто био пред сте ча јем, та ко да
му се отац хва тао за гла ву, а
књи го во ђа Арер пре тио остав -
ком, по што Вај ферт ни је био
са мо ис тра жи вач, не го је, отва -
ра ју ћи руд ни ке, по ди зао и ру -
дар ске ко ло ни је на пу стим ме -
сти ма и по ста вљао же ле знич -
ке пру ге, ан га жо вао сто ти не и

хи ља де љу ди и увек „кра -
хирао”. По не кад је тре ба ло
само де се так хи ља да ди на ра
да се по сао на ста ви, а ни ко
му ни је дао ни пет па ра на за -
јам, те је мо рао да ди же ру ке
од све га и да бе жи од по ве -
рила ца!

Краљ Ми лан и краљ Алек -
сан дар по се ти ли су за јед но је -
дан ње гов руд ник и одр жа ли
му по ле пу здра ви цу, али здра -
ви це ни су мо гле да по мог ну.
У јед ном ча су стра шног „швор -
це ра ја” Вај ферт је до шао у Тр -
го вач ку бан ку са со ло ме ни -
цом од 50.000 ди на ра у зла ту.
Сви су ми сли ли да је по лу део,
али је ди рек тор те бан ке Ми -
лош Ту ца ко вић – ко ји је за
вре ме вла де др Вла да на
Ђорђевићa и др жа ви зај мио
ми ли о не за чи нов нич ке пла те
– узео ту ме ни цу, обр нуо је,
окре нуо, пот пи сао и на ре дио
да се Вај фер ту ис пла ти це ла
су ма. Та ко је Ту ца ко вић по -
мо гао јед ног очај ни ка ко ме
ни ко ви ше у Бе о гра ду ни је хтео
да да на за јам ни 500 ди на ра,
а тим па ра ма је, ка жу, отво -
рен руд ник Бор, чи је ће се ак -
ци је по сле де це ни ја ма ко ти -
ра ти на свим свет ским бер за -
ма, на по ре до са ак ци ја ма „Ро -
јал Да ча” и дру гим, рет ко чвр -
стим па пи ри ма!

Ве ли ки до бро твор

Пре ко Бо ра, Вај ферт је уско -
ро био спа сен си ро ти ње, упра -
во по стао бо гат чо век и европ -
ска лич ност, по знат у ме ђу на -
род ном фи нан сиј ском све ту.
А ва ља до да ти да је он био и
по пу ла ран, та ко да га ни

некада шњи хај ду ци у по жа ре -
вач ком окру гу ни су ди ра ли
кад га срет ну на те ре ну ка ко
пи ју ком кљу ца по сте на ма или
ву че пу не тор бе ка ме ни ца, да
би их у Бе о гра ду хе миј ски
испи ти вао.

Иа ко из ра зит ка пи та лист и
чо век ко ји је, кад се „опа рио”,
по стао гу вер нер (и је дан од
глав них ак ци о на ра) На род не
бан ке, он ни је био ћиф та: по -
ди зао је шко ле, ам бу лан те,
ста но ве за рад ни ке итд., јер
је схва тио дух вре ме на у ко -
ме жи ви и био по сло ван чо -
век на је дан ши рок и са вре -
мен на чин. А што је на ро чи -
то за ни мљи во, он је увек же -
лео да ва жи као Ср бин и срп -
ски па три о та, те је че сто на
оштар и нер во зан на чин ре а -
го вао кад би му не ко спо ме -
нуо ње го во не мач ко по ре кло.
„Мо ји су се”, го во рио је он,
„спу сти ли из Гор ње Ау стри је
у срп ске кра је ве још 1450. Ја
сам жи вео и ра то вао као Ср -
бин, а же лим и да умрем као
та кав.”

За ве ли ко чу до, Вај ферт ни -
је био ни ли бе рал, ни ра ди кал,
ни на пред њак, и ни кад се ни је
ме шао у по ли ти ку. Он је остао

са мо по сло ван чо век, ко ме је
ипак на ср цу ле жа ла сва ка
наци о нал на ствар. Он је то по -
ка зао и сеп тем бра 1923, кад је
Уни вер зи те ту у Бе о гра ду по -
кло нио сво ју огром ну ну ми -
зма тич ку збир ку од 14.000 ко -
ма да ра зног ан тич ког нов ца и
та ко по стао ње гов нај ве ћи
добро твор по сле кра љи це На -
та ли је, ко ја му је по кло ни ла
Бла го јев ка мен (руд ник зла та
у ис точ ној Ср би ји, ак ти ван до
1961. го ди не – прим. „Пан чев -
ца”). Му зе ју гра да Бе о гра да по -
клонио је сво ју та ко ђе чу ве ну
збир ку ски ца и сли ка ста рог
Бе о гра да.

Са каш Фај ферт – ето ти 
го Фај ферт

У ве зи са Вај фер том че сто се
по на вља уз ре чи ца: „Са каш Фај -
ферт – ето ти го Фај ферт”. Не -
ки про сто ду шни Ма ке до нац до -
шао је око 1905. у Бе о град и ту
за те као из ве сног свог, до тле си -
ро ма шног, ро ђа ка као вла сни -
ка јед не ве ли ке ка фа не и
рестора на.

„Где си на шао па ре за ово -
ли ку рад њу?”, пи тао га је он.

„Зе мао сам ги на ме ни цу”,
ре као је ро ђак, па је, да се на -
ша ли, до дао: „То мо жеш и ти
да учи ниш. Ку пи си блан кет
за ме ни цу, на пи ши су му ко -
ли ку ’оћеш, иди си и по диг ни
па ре и – го то во”. Про сто душни
чо век је та ко и учи нио, па до -
шао у не ку бан ку. Та мо су од -
мах схва ти ли да је у питању
не ка ша ла, па су му ре кли:

„Ове па ре мо жеш да до би -
јеш са мо ако ти ме ни цу пот -
пи ше Вај ферт.”

На то је Ма ке до нац за пи тао:
„Где је тај Вај ферт?”, а ње му је
ре че но: „Ов де иза ћо шка, у На -
род ној бан ци”.

Ма ке до нац је до шао у На -
род ну бан ку и по тра жио Вај -
фер та. Ми сле ћи да је то чо век
ко ји има не ке по слов не ве зе с
Вај фер то вом пи ва ром, при јав -
ник га је увео код гу вер не ра
На род не бан ке. Ма ке до нац га
је пи тао:

„Ти ли си тај Фај ферт што
пот пи су ваш ме ни це?”

Вај ферт је био збу њен, али
је ви део да је чо век „на са ђен”.
За пи тао га је:

„За шта ће ти те па ре?”
„Хо ћу да отво рим ашчи -

ницу.”

„Е, а хо ћеш ли да вра тиш за -
јам?”, пи тао је Вај ферт и по -
гле дао у чо ве ка и у ме ни цу од
500 ди на ра. „Ка ко па да не ћу
да вр нем ту ђе па ре чим се спо -
мог нем да ра ним де ца та, јер
сам ја чо век до ма ћин, ни сам ја
ни не ра ни ку ћа, ни пу ста и ја.”

Вај ферт је он да на та као свој
злат ни цви кер, пот пи сао ме -
ни цу и дао је Ма ке дон цу, а овај
му до вик нуо: „Хајд, со здра -
вље!”, из ле тео на ули цу, вра -
тио се у бан ку у ко јој су ми -
сли ли да су га на са ма ри ли, тре -
снуо ме ни цом на шал те ру и
ре као: „Са ка сте Фај ферт, ето
ви го и Фај ферт!”, по сле че га
је до био па ре.

Да нас се та по сло ви ца упо -
тре бља ва у Бе о гра ду он да кад
не ко на не ка ве ли ка за ке ра ња
од го во ри на чи ном ко ји про -
тив ни ка ућут ка (и над му дри).
А то је ујед но и спо мен на
чове ка ко ји је не кад у Бе о гра -
ду пред ста вљао вр хун ску лич -
ност не ка да шње при вре де и
нов чар ства.

(Ми лан Јо ва но вић 
Сто ји ми ро вић: 

„Си лу е те ста рог Бе о гра да”)

ПИ ВА РА У ПАН ЧЕ ВУ

По ре клом из се вер не Ау стри је, Вај фер то ви су се то ком пр -

ве по ло ви не 18. ве ка до се ли ли у Ба нат, пр во бит но у Вр шац,

да би кра јем 19. ве ка је дан од њи хо вих по то ма ка, Ге орг Вај -

ферт, ре шио да се из Вр шца, као вр стан ко жар ски за на тли -

ја, пре се ли у Пан че во – град ко ји је та да, као по гра нич но

ме сто ко је се ја ко бр зо раз ви ја ло, ну дио мно го ви ше мо гућ -

но сти. Он ов де от ку пљу је нај ста ри ју пи ва ру на Бал ка ну, по -

диг ну ту дав не 1722. го ди не, те свог нај ста ри јег си на Иг ња та

ша ље у Ба вар ску да учи пи вар ски за нат.

По по врат ку у Пан че во отац Ђор ђа Вај фер та, Иг њат, пот -

пу но је мо дер ни зо вао на чин про из вод ње пи ва и сам ње гов

ква ли тет, те је пан че вач ко „Вај фер то во пи во” вр ло бр зо по -

ста ло пре по зна тљив бренд ши ром ба нат ске ре ги је, а и ши -

ре. Ка жу да су не ки кон тин ген ти сти за ли чак до Шле зи је, а

уз вод но Са вом и до Хр ват ске и Сло ве ни је. Са ма пи ва ра је

по ло ви ном 19. ве ка би ла та ко мо дер ни зо ва на, с нај са вре -

ме ни јом пар ном тех но ло ги јом, да је са мо још јед на пи ва ра

у ју жном Ти ро лу мо гла да јој кон ку ри ше по ква ли те ту из ра -

де пи ва у та да шњој Ау стро у гар ској мо нар хи ји.

Ђор ђе, ког су у Ср би ји из ми ло ште зва ли Ђу ра, био је

нај ста ри је де те Иг ња та и Ане. Имао је два бра та – Ху га и

Сте фа на, и три се стре – Маг да ле ну, Ану и Па у лу. Основ ну

шко лу за вр шио је у Не мач кој, гим на зи ју у Пан че ву, Тр го -

вач ку ака де ми ју у Бу дим пе шти, а ви со ку пи вар ску шко лу

Ва јен ште фан у Ба вар ској. Ус пут је, још као мла дић, на у чио

да бу де и до бар ко ња ник, ма че ва лац и стре лац. Јед ном

реч ју, био је из у зет но ши ро ких ин те ре со ва ња и вр ло спо -

со бан чо век, ка ко у фи зич ком, та ко и у ин те лек ту ал ном

сми слу.

Већ се дам де се тих го ди на 19. ве ка Вај фер то ви осни ва ју

Бе о град ску пи ва ру, ко ју у сво јој 22. го ди ни пре у зи ма Ђор -

ђе, а ње гов мла ђи брат Ху го оста је да се ста ра о пан че вач -

кој пи ва ри, док па ра лел но на ста вља ју ши ре ње свог

ин ду стриј ског има ња на оста ле де ло ве Ср би је.

МАЊЕ ПОЗНАТИ ДЕТАЉИ ИЗ ЖИВОТА ЛЕГЕНДАРНОГ ПАНЧЕВЦА

ЛУД КАО ВАЈ ФЕРТ

Ни хајдуци у
пожаревачком округу
нису га дирали кад га
сретну на терену како
пијуком кљуца по
стенама или вуче
пуне торбе каменица,
да би их у Београду
хемијски испитивао.



Петак, 21. јун 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Цица тигрица
Ма ца ста ра око го ди ну да на, по -
слу шна и не ве ро ват но опу ште на,
тра жи но ви дом. Иа ко је од ра сла
на по љу, ве о ма је мир на у ста ну,
обо жа ва љу де и мно го се ма зи.

Ци ца је до сад вер но чу ва ла сво -
је ма чи ће, ко ји су у ме ђу вре ме ну
удо мље ни, и са да је вре ме да је
пре у зме не ки срећ ник, јер ће се,
кад је упо зна, са свим си гур но за -
љу би ти у њу. Она ће уско ро би ти сте ри ли са на и тре нут но се
на ла зи у Пан че ву, али је мо гућ до го вор око пре во за.

Дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 064/364-97-31.

Омољчанке
Ове три ма ле не жен ке про -
на ђе не су не дав но на ули -
ци у Омо љи ци, где их је
не ко на мер но оста вио или
су не па жњом вла сни ка оста -
ле са ме, пре пу ште не на ми -
лост и не ми лост ули це и лет ње же ге.

Ку це из гле дом ве о ма под се ћа ју на ја за ви ча ре; ста ре су око
два ме се ца и при лич но мир не за свој уз раст.

На ла зе се у град ском при хва ти ли шту и са да тра же па жљи -
вог и од го вор ног вла сни ка.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Про те клог ви кен да на Тр гу Ђор -
ђа Вај фер та од ви ја ла се истин -
ска фе шта за љу би те ље нај по -
пу лар ни јег пе ну ша вог гор ка -
стог пи ћа.

Реч је о пе тој ма ни фе ста ци ји
по све ће ној ли ку и де лу ве ро -
ват но нај у спе шни јег Пан чев ца
у исто ри ји, ко ји је у жи во ту био
мно го то га – при вред ник, гу -
вер нер, па и про из во ђач пи ва.

То ком три да на на тр гу ко ји
но си ње го во име оку пља ла се
ма са рас по ло же них љу ди, а ма -
ли за нат ски пи ва ри по тру ди ли
су се да им при пре ме ши рок
из бор те ку ћи не на ба зи јеч ма
и хме ља; ме са ри су на пе кли на
ки ло гра ме пи кант них ко ба си -
ца и дру гих ме зе тлу ка, а ор га -
ни за то ри су обез бе ди ли за ба ву
за сно ва ну пре све га на на сту -
пи ма ста рих зве зда.

Не ко ме је та кав (му зич ки)
из бор био по та ман, не ко ме мо -
жда баш и ни је, али то је увек
ствар уку са. А о њи ма не ма
рас пра ве...

Пе те „Да не Вај фер та”, као и
све прет ход не, про те клог ви -
кен да при ре ди ла је Ту ри стич -
ка ор га ни за ци ја Пан че ва, и то
по већ опро ба ном ре цеп ту: то -
ком три да на у Ули ци Ни ко ле
Те сле пре ко два де сет за нат ских
пи ва ра ну ди ло је сво је ква ли -
тет не про из во де спра вље не од
јеч ма (или пше ни це), хме ља,
ква сца и во де, а би ло их је за
све уку се – од све тлих ла ге ра,
пре ко там них ста у та, до ра зних
ва ри ја ци ја аро ма тич них еј ло -
ва. Уз пи во су, на рав но, од лич -
но ишле ко ба си це, као и дру га
је ла с ро шти ља, па гу лаш, ги -
ри це, пом фрит, а сви ти спе -
ци ја ли те ти про да ва ли су се у
Ули ци Ни ко ле Ђур ко ви ћа.

Пи ће и хра ну не из о став но је
пра ти ло рас по ло же ње еми то -
ва но с би не, на ко јој су се сме -
њи ва ли ло кал ни из во ђа чи с
про ве ре ним ве де та ма.

Да вид, Ален, Звон ко и,
нарав но, Бог дан

Фе сти вал је отво рен у пе так,
14. ју на, на сту пом фол клор них
ан сам ба ла ло кал них дру шта -
ва, за кључ но с деч јим хо ром
„Во кал кидс”. На кон то га је
усле ди ло све ча но отва ра ње, да
би трио „Со ул” на пра вио увод
у свир ку хе длај не ра те ве че ри
– Ђор ђа Да ви да. Он је, пре све -
га пе сма ма гру пе „Ге не ра ци ја

5”, при ву као па жњу љу би те ља
ста ри јег ро ка.

Дру ги дан отво рен је про мо -
ци јом ста рих за на та на Тр гу
сло бо де и из ло жбом олд тај ме -
ра, а не што ка сни је на глав ној
би ни по ја ви ла се зве зда ве че -
ри – Ален Исла мо вић. И ка да
је чу ве ни пе вач, са еки пом пре -
ка ље них му зи ча ра, иза шао на
би ну, пла то ис пред ста ре Вај -
фер то ве пи ва ре био је кр цат.
Љу би те ље ју го сло вен ског ро -

кен ро ла на мах су по ди гли хи -
то ви јед не од Исла мо ви ће вих
гру па, „Би је лог дуг ме та”: „Ру -
жи ца си би ла”, „Хај де мо у

Њен су гра ђа нин Ср ђан Стан -
ко вић, вла сник „Два тор ња”,
на во ди да је про шао сам све
пив ске фе сти ва ле и да су „Да -
ни Вај фер та” нај бо љи што се
ти че и ат мос фе ре и пу бли ке.
Ове го ди не му је нај бо ље ишло
кла сич но пит ко и не пре ви ше

гор ко све тло ла гер пи во, као и
там ни „пор тер”.

Сна га то ри ки да ли сте не

За раз ли ку од ра ни јих го ди на,
овог пу та су Пан чев ци и њи хо -
ви го сти на „Да ни ма Вај фер -
та” мо гли да ужи ва ју у пра вој
атрак ци ји. На и ме, по след њег
да на, у ор га ни за ци ји Фит нес-
клу ба „Флекс” и уз помоћ
фирме „Рено Сава”, одр жа но
је так ми че ње за нај ја чег чо ве -
ка у Ср би ји, по пу лар ни „Стронг -
мен”. Та ко је на пр вом Отво -
ре ном пр вен ству Пан че ва под
на зи вом „Вај ферт куп” на сту -
пи ло два на ест ко ло са као од
пла ни не од ва ље них. Ови сна -
га то ри огле да ли су се у ви ше
нео бич них ди сци пли на, као
што су ву че ње ка ми о на од око
осам то на, окре та ње гу ме од
400 ки ло гра ма или но ше ње ко -
фе ра од по 110 ки ло гра ма. Гра -
шке зно ја сли ва ле су се с њи -
хо вих че ла док су по ди за ли ау -
то мо бил мар ке „ре но”, а би ло
је и бол них уз ди са ја, ре ци мо,
при ли ком бр зог но ше ња бал -
ва на од сто де сет ки ло гра ма.

На кон ви ше са ти за слу же но
је три јум фо вао Вла ди мир Бу -
ла то вић (26) из Ки кин де, ко ји
је и ина че ва жио за нај ве ћег фа -
во ри та. Он је и на др жав ном
пр вен ству убе дљи во по бе дио, а
док је жи вео у Но вом Са ду, тре -
ни рао је и са Ер ви ном Ка то ном,
жи вом ле ген дом свет ског
„Стронг ме на”, па ни је не мо гу -
ће да кре не ње го вим сто па ма.

Тре ба ис та ћи и на ступ че тр -
де сет пе то го ди шњег ве те ра на
Алек сан дра Ма ке ре, чо ве ка ко -
ји је до жи вео те шке ср ча не и
мо жда не уда ре. И пре жи вео је,
ка ко ка же, ба ве ћи се спор том.
Не са мо то већ је и вра тио све
функ ци је и мо то ри ку. На кон
та квог ис ку ства сви ма пре по -
ру чу је што ви ше здра вих ак -
тив но сти и што ма ње ма сне
хра не и ал ко хо ла, а пре све га
по ли ти ке и те ле ви зи је.

Овај са вет си гур но ће мно -
ги ма до бро до ћи на кон ужи -
ван ци је на тек окон ча ним „Да -
ни ма Вај фер та”...

плани не”, или ње го вог ра ни јег
бен да, „Ди вљих ја го да”: „Мо -
то ри” и „Кап по кап”, а пра ву
еруп ци ју оду ше вље ња иза звао
је „Ђур ђев дан”.

По окон ча њу тро ча сов не сви -
р ке усле дио је на ступ дра га -
чев ских тру ба ча, а не где пред
зо ру ве че је за вр ше но ве ли ком
сал са жур ком. 

По след њег да на, у не де љу,
16. ју на, нај пре је у На род ном
му зе ју о ли ку и де лу Ђор ђа Вај -
фер та, као и увек, на дах ну то
го во рио мо жда и нај бо љи по -
зна ва лац исто ри је на шег гра да
– ет но лог Ни ко ла Вла јић.

За вр шни чин ово го ди шње
ма ни фе ста ци је, као и ла не, био
је на ме њен љу би те љи ма ста ро -
град ске му зи ке.

А ко је бо љи ре пре зен тант
вој во ђан ског там бу ра шког ме -
ло са не го ле ген дар ни кан та у -
тор Звон ко Бог дан. Он је кон -
ци пи рао ве че та ко што је му -
зич ки про кр ста рио Па но ни јом,
ин тер пре ти ра ју ћи не за бо рав не
пе сме, пи сме и пје сме. Пра ћен
ван се риј ским ор ке стром, по -
чео је ла га но уз „На те ми -
слим”, под се тио на Шан ти ће -
ву „Еми ну”, вра тио се свом „том
Сом бо ру”, а по том је све при -
сут не раз га лио пре по зна тљи -
вим евер гри ном.

Иа ко се ве ћим де лом кон -
цер та не бо зло слут но мр го ди -
ло, док је сит на ки ша пр ска ла
Вај фер тов трг, љу то не вре ме
усле ди ло је тек по сле по но ћи,
на кон за вр шет ка на сту па је -
дин стве ног Бу њев ца.

Тај оштар пљу сак је и озна -
чио крај ово го ди шњих пан че -
вач ких да на пи ва...

Мо же и без ма мур лу ка

Упр кос све му на ве де ном, и овог
пу та су до га ђа ња на би ни ипак
за се ни ли за нат ски пи ва ри. Са -
свим оправ да но, ре кло би се,

бу ду ћи да све ви ше љу ди схва та
да су про из во ди ових вред них и
хра брих мла дих пред у зет ни ка
ве о ма до бр ог ква ли те та. И сва -
ко ко их је про бао мо гао је на
неп ци ма и у гр лу ја сно да осе ти
све оно што пи во чи ни пи вом –
хмељ, је чам или пше ни цу. Би -
ло је и оних с воћ ним и ег зо -
тич ним аро ма ма, у раз ли чи тим
бо ја ма, али пре ма ми шље њу
мно гих фа но ва пе ну ша вог пи -
ћа, су тра дан ни је би ло гла во бо -
ље или муч ни не у сто ма ку.

Са ми из ла га чи ни су кри ли за -
до вољ ство ни во ом ма ни фе ста -
ци је, као ни од но сом ор га ни за -
то ра пре ма њи ма, пре све га због
то га што је за куп био из ра жен у
про цен ти ма од про да тог, што је
кон тро ли са но уз по моћ не баш
по пу лар них бо но ва.

Ме ђу два де се так ма лих про -
из во ђа ча на шло се и не ко ли ко
Пан че ва ца. Је дан од њих је Ми -
ло рад Су ба шић из но во се љан -
ског „Бал та за ра”, ко ји ис ти че
да је ма ни фе ста ци ја и ове го -
ди не ус пе ла, као и да је би ло
мно го љу ди ко ји ма су се нај -
ви ше до па ли: „мам бо сешн” и
„џејмс бра ун”.

Ива на из та ко ђе ло кал не пи -
ва ре „George W” ка же да су
изне ли све тли „гу вер нер” и
црни „ру дар”, као и да су сви
за до вољ ни.

РА ЗНО ВР СНИ УКУ СИ

Што се пу бли ке ти че, ту су уку си, као и у би ло ко јој дру гој

си ту а ци ји, ап со лут но раз ли чи ти.

Та ко се, ре ци мо, Иван сла дио „ипом”, Жељ ко је био при -

вр жен кла сич ном ла ге ру, Обре ну се до пао пома ло аро ма -

ти зо ва ни „спринг”, Са ша је био за ејл, Ра ле је пио „сва рог”,

док се Љу ба ни је про на шао ни у јед ном, па је из обли жњег

мар ке та про швер цо вао мек сич ки „сол”.

Ка да је ужи ва ње у пе ну ша вом на пит ку у пи та њу, ку раж

су по ка за ле и не ке да ме, по пут Ми не и Ле ле, ко је су без про -

бле ма из ла зи ле на крај с ви со ко ал ко хол ним „ре дом”.

НЕ ИДЕ БЕЗ ДОБРЕ КО БА ЈЕ

Сви они ко ји су свој ски ис пра ли цре ва мо гли су, на дру гом

кра ју Тр га, да ту не са гле ди ву ру пу по пу не спе ци ја ли те ти ма

с ро шти ља, ги ри ца ма, пом фри том и, на ро чи то, за ову при -

ли ку, не из бе жним ко ба си ца ма.

Та ко је, ре ци мо, фир ма „Злат ни Ба нат”, по ред оста лог, по -

ну ди ла и на гра ђе ну ко ба си цу слу же ну на Бе лом дво ру, а ве -

ли ка гу жва ви ђе на је ис пред штан да ре но ми ра не ме са ре

„Пап”, ко ја је за оне глад ни је гур ма не при ре ди ла и го ве ђи и

ов чи ји гу лаш. Пре ма ре чи ма вла сни ка Пе те ра Па па, од лич но

су ишле и ко ба си це, пре све га „ско ре но вач ка љу та” и ла га на

„со фиј ска”.

ОДР ЖА НА ПЕ ТА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА У ЧАСТ ЂОР ЂА ВАЈ ФЕР ТА

КВА ЛИ ТЕТ НО ПИ ВО ЈЕД НА КО ЈЕ РАС ПО ЛО ЖЕ НИ ЉУ ДИ

Грашке зноја, уздаси и камион је „савладан”

Страну припремио
Јордан 

Филиповић
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Не де љу да на 
до брих ме че ва на 
СЦ-у „Младост”

Ди на мо од ли чан
орга ни за тор

Од 8. до 14. ју на у на шем гра ду
је одр жа но Лет ње пр вен ство
Ср би је, тур нир А-ка те го ри је, за
те ни сер ке и те ни се ре до осам -
на ест го ди на. Ор га ни за тор так -
ми че ња ко је се на ла зи у ка лен -
да ру Те ни ског са ве за Ср би је
био је ТК Ди на мо, а као по
оби ча ју, све је про те кло у
најбољем ре ду. Пр вен ство се

ЛЕТ ЊИ ШАМ ПИ О НАТ У ТЕ НИ СУ

ПЕХАРИ ОТИ ШЛИ У СУ БО ТИ ЦУ 
И БАЧ КУ ПА ЛАН КУ

одви ја ло на шест те ре на СЦ-а
„Мла дост”. Ди рек тор тур ни ра
био је Мла ден Ву ко вић, вр хов -
ни су ди ја Не ма ња Ра дић, а по -
моћ ни су ди ја Мар ко Ри стић.

Ово пре сти жно над ме та ње
при ву кло је у наш град ве ли -
ки број за љу бље ни ка у бе ли
спорт из це ле зе мље, а сви ко -
ји су при су ство ва ли ме че ви -
ма сло жи ли су се у јед ном –
ква ли тет те ни са био је на за -
вид ном ни воу.

У кон ку рен ци ји ју ни ор ки у
фи нал ном ме чу са ста ле су се
две Ан ђе ле: Јо цо вић и Ло пи -
чић. Ти ту лу шам пи о на Ср би је
по не ла је Ан ђе ла Јо цо вић из
Бач ке Па лан ке, ко ја је до

победнич ког пе ха ра сти гла с
ре зул та том 6:0 и 6:2. Њен успех
још ви ше до би ја на зна ча ју ако
се зна да је до ти ту ле сти гла
без из гу бље ног се та. Јо цо ви ће -
ва је у по лу фи на лу би ла бо ља
од још јед не име ња ки ње, Ан -
ђе ле Скро бо ње, с ре зул та том
6:2, 6:0, док је Ло пи чи ће ва са -
вла да ла Сен ку Де ле тић са 6:2,
6:7, 6:3.

Уз бу дљи во је би ло и над ме -
та ње ју ни о ра. Мом ци су да ва -
ли све од се бе, пр шта ла је шља -
ка на све стра не, а по сле ве ли -
ких и ис цр пљу ју ћих бор би ра -
до ва ли су се на ви ја чи са се ве -
ра Бач ке.

По бед нич ки пе хар осво јио
је Кри сти јан Ју хас, члан су бо -
тич ког Спар та ка, ко ји је у фи -
на лу са вла дао Ха ма да Ме ђе -
до ви ћа са 6:4, 6:1. На пу ту до
ти ту ле Кри сти јан је у по лу фи -
на лу три јум фо вао над Сте фа -
ном Спа со је ви ћем са 6:4, 4:6,
6:1, док је Ха мад био бо љи од
Фи ли па Сти пи ћа, са вла дав ши
га са 6:4, 6:3.

ТК Ди на мо се још јед ном по -
ка зао као од ли чан ор га ни за тор
ве ли ких так ми че ња, а сви у клу -
бу уве ли ко се при пре ма ју за
тра ди ци о нал ни ИТФ тур нир ко -
ји у наш град до во ди те ни сер ке
и те ни се ре из це лог све та.

СА ЕВРОП СКИХ ПЛИ ВАЧ КИХ НАД МЕ ТА ЊА

АЊА СЕ СПРЕ МА ЗА РИМ
На пре сти жном ме ђу на род -
ном ми тин гу из се ри је „Ма ре
но струм”, у окви ру ко јег нај -
бо ље пли ва чи це и пли ва че на
Ста ром кон ти нен ту до че ку ју
три европ ска гра да – фран -
цу ски Мо на ко и Ка не ан Ру -
си јон, те шпан ска Бар се ло на,
на сту пи ла је и так ми чар ка
ПК-а Ди на мо Ања Цре вар, у
прат њи свог тре не ра Мар ка
Спа со ва.

У кон ку рен ци ји так ми ча -
ра из 36 зе ма ља из це лог све -
та, ме ђу ко ји ма су олим пиј -
ски, свет ски и европ ски осва -
ја чи ме да ља, Ања се над ме -
та ла у Ка не ан Ру си јо ну и
Бар се ло ни, на так ми че њи ма
одр жа ним од 11. до 16. ју на.
Тре ба ре ћи да су она и њен

тре нер на те пре сти жне ми -
тин ге от пу то ва ли ди рект но из
Ри је ке, где су оба ви ли при -
пре ме.

На так ми че њу у Ка не ан
Ру си јо ну Ања је ус пе ла да се
пла си ра у фи на ле тр ке на 400
ме та ра ме шо ви тим сти лом и
у укуп ном пла сма ну за у зе ла
ше сто ме сто.

Већ у Бар се ло ни на ша су -
гра ђан ка је по пра ви ла пла -
сман у ис тој ди сци пли ни,
осво јив ши дру го ме сто, иза
олим пиј ске по бед ни це – Ма -
ђа ри це Ка тин ке Хо су.

Ањи Цре вар по по врат ку из
Бар се ло не пред сто ји још јед -
но кон трол но так ми че ње пре
Свет ског пр вен ства, ко је ће
би ти одр жа но у Ри му.

Пр вен ство Ср би је у џу ду за
ју ни о ре одр жа но је у су бо ту,
15. ју на, у на шем глав ном
гра ду. Над ме та ло се пре ко
140 нај бо љих бо ра ца, а у та -
ко ја кој кон ку рен ци ји Ди на -
мо је имао два так ми ча ра.

Ве ли ки успех оства ри ла је
Ан ђе ла Ран ђе ло вић, ко ја је
осво ји ла ти ту лу шам пи о на
Ср би је у ка те го ри ји до 70 кг.

На пр вом од че ти ри тур -
ни ра Евро ли ге у ру мун ском

гра ду Ара ду, за так ми ча ре
до ше сна ест го ди на, Ди на -
мо се пред ста вио са се дам
бо ра ца.

Злат не ме да ље су осво ји -
ли Ла зар Сто ја но вић и Ог -
њен Ђу ри шић, сре бром се
оки тио Ма те ја Зу бо вић, а
брон зе су за ра ди ли Фи лип
Мак си мо вић и Фи лип
Француз.

Дру го ко ло Евро ли ге би ће
одр жа но у Су бо ти ци. 

ДР ЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ У ЏУ ДУ

АН ЂЕ ЛА ПР ВА КИ ЊА СР БИ ЈЕ

Ле по спорт ско дру же ње при -
ре ђе но је про шлог ви кен да у
Ба нат ском Но вом Се лу. Од -
бој ка шки клуб БНС ор га ни зо -
вао је ме ђу на род ни тур нир на
ко ме су уче ство ва ли и ОК Бе -
га из Те ми шва ра, Рад ник из
Би је љи не и пан че вач ка Од бој -
ка 013.

На тур ни ру ко ји је одр жан у
окви ру се о ске сла ве у Ба нат -
ском Но вом Се лу пи о нир ке
ОК-а Од бој ка 013 по твр ди ле
су свој ква ли тет, са вла да ле у
фи нал ном ме чу од лич ну еки -
пу из Те ми шва ра и осво ји ле
нај вред ни ји тро феј. Тре ће ме -
сто је за у зе ла еки па Рад ни ка
из Бијељине, а че твр ти је био
до ма ћи тим – ОК БНС.

Да је овај тур нир био од ве -
ли ке ва жно сти, до ка зу је и чи -
ње ни ца да је ин те ре со ва ње за

ње го ву ор га ни за ци ју по ка зао и
Од бој ка шки са вез Вој во ди не,
као и наш про сла вље ни и нај -
тро феј ни ји тре нер Ми ло рад Ки -
јац. Он је по за вр шет ку так ми -
че ња одр жао по ка зни тре нинг
с пи о нир ском еки пом ОК-а

Одбој ка 013. По ред по зи тив -
них ути са ка ко је је по нео, ка ко
с тур ни ра, та ко и с по ка зног
тре нин га, ле ген дар ни тре нер је
по здра вио са рад њу из ме ђу клу -
бо ва БНС и Од бој ка 013, а по -
др жао је и про је кат Фер-плеј

ли ге, ко ју ор га ни зу је клуб Од -
бој ка 013.

Као и на прет ход ним турни -
ри ма, из у зе тан до ма ћин био је
Бо жи дар Про ле, ко ји је угостио
све еки пе и по бри нуо се за бес -
пре кор ну ор га ни зацију.

ОД БОЈ КА ШКИ ВИ КЕНД У БА НАТ СКОМ НО ВОМ СЕ ЛУ

ДРУ ЖЕ ЊЕ, ФЕР-ПЛЕЈ И ОСМЕ СИ

По сле осам де це ни ја ове го -
ди не је 8. ју на на Тр гу сло бо де
у Но вом Са ду одр жан „Со кол -
ски слет”. Прет ход ни је прире -
ђен на истом ме сту дав не 1939.
го ди не, у част от кри ва ња спо -
ме ни ка та да шњем гра до на чел -
ни ку Све то за ру Ми ле ти ћу.

На ово го ди шњем сле ту у ор -
га ни за ци ји Со кол ског дру штва
Вој во ди не уче ство ва ло је пре -
ко 700 ве жба ча (де ца од се дам
го ди на и знат но ста ри ји) из
три де сет со кол ских дру шта ва
и дру гих удру же ња и клу бо ва.

Слет је по чео де фи ле ом
свих уче сни ка, а потом је усле -
дио при каз со кол ских ве жби.
Пр во су на сту пи ли до ма ћи -
ни с груп ном ве жбом од 300
уче сни ка, а по том су се пред -
ста ви ла и оста ла дру штва с
ма њим или ве ћим гру па ма.

Наш град су пред ста вља ле
гим на сти чар ке Со кол ског дру -
штва Пан че во груп ном ве -
жбом (осам на ест уче сни ца),
а као ко ре о граф их је пред -
во ди ла про фе сор ка Сла ви ца
Мар ја но вић.

ПО СЛЕ ОСАМ ДЕ ЦЕ НИ ЈА

„СО КОЛ СКИ СЛЕТ” У НО ВОМ СА ДУ

Атле ти ча ри Ди на ма има ли су
мно го успе ха у фи на лу Ку па
Ср би је за ју ни о ре, одр жа ном
про шлог ви кен да у Кру шев цу.

Ма ри ја Мр ке ла се над ме та ла
у тр ци на 400 ме та ра и осво ји ла
сре бр ну ме да љу, оства рив ши ре -
зул тат од 57,68 се кун ди. На жа -
лост, дру гог да на так ми че ња ни -

је на сту пи ла на дис тан ци од 800
м, због муч ни не. Ана ста си ја Мр -
ке ла је уче ство ва ла у тр ка ма на
200 и 400 ме та ра. На 200 м је
по ста ви ла но ви лич ни ре корд,
ко ји са да из но си 26,51 се кун ду,
док је тр ку на 400 м за вр ши ла у
вре ме ну 1:02,05. Стра хи ња Стев -
шић је уче ство вао у тр ци на 800

ме та ра.
Алек са Жи ва нов се

над ме тао у ба цач ким
ди сци пли на ма. У ба -
ца њу ди ска за у зео је
ше сто ме сто, с хи цем
од 34,32 ме тра, а у
ба ца њу ко пља оки тио
се брон за ном ме да -
љом, јер је тај атлет -
ски ре кви зит ба цио
47,56 ме та ра.

Тре ба на по ме ну ти
да је так ми че ње одр -
жа но по ве о ма то плом
и спар ном вре ме ну и
да би ре зул та ти пан -
че вач ких атле ти ча ра
би ли бо љи да су усло -
ви за тр ча ње би ли
при јат ни ји.

На ред но так ми че -
ње на ко ме ће атле -

ти ча ри Ди на ма
уче ство ва ти је -
сте Пр вен ство
Ср би је за мла ђе
ју ни о ре у Срем -
ској Ми тро ви ци.

Про шлог ви -
кен да је одр жа -
но и Отво ре но
пр вен ство Бе о -
гра да у атле ти -
ци за так ми ча -
ре до че тр на ест
го ди на. АК Та -
миш из на шег
гра да се на том
пр вен ству пред -
ста вио с три сво -
ја чла на.

Са ња Ма рић се над ме та ла
на 300 ме та ра, по ста ви ла лич -
ни ре корд, ко ји са да из но си
43,46 се кун ди, и осво ји ла још
јед ну злат ну ме да љу. То је тре -
нут но и нај бо љи ре зул тат у Ср -
би ји у ка те го ри ји атле ти чар ки
до че тр на ест го ди на у 2019. го -
ди ни, а Са ња је и вла сни ца нај -
бо љих ре зул та та у зе мљи и на
600 и 800 ме та ра. Сте фан Ма -
рић се так ми чио са две го ди не
ста ри јим ри ва ли ма у тр ци на

800 ме та ра, али ус пео је да
осво ји брон за ну ме да љу, и то с
но вим лич ним ре кор дом –
2:31,34. Те о до ра Ду бо њац је
уче ство ва ла у тр ци на 300 ме -
та ра и за у зе ла пе то ме сто у сво -
јој гру пи.

Иду ћег ви кен да чла но ви 
АК-а Та миш уче ство ва ће на
Пр вен ству Ср би је за атле ти ча -
ре до осам на ест го ди на, као и
на по кра јин ском шам пи о на ту
за де цу до че тр на ест го ди на.

НО ВО СТИ СА АТЛЕТ СКЕ СТА ЗЕ

ПА КЛЕ НА ВРУ ЋИ НА НИ ЈЕ ПРЕ ПРЕ КА
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По ја ча ња и у 
играч ком ка дру

Оку пља ње за ка за но
за 8. јул

Пан че вач ка „ди зел ка” до би ла
је но вог „ма ши но во ђу”. У уто -
рак, 18. ју на, у но вим, ре но ви -
ра ним про сто ри ја ма клу ба чел -
ни ци ФК-а Же ле зни чар пред -
ста ви ли су но вог ше фа струч -
ног шта ба.

Бри гу о пр вом ти му пре у зео
је Ду шан Је врић, не ка да шњи
фуд ба лер Оби ли ћа из ње го вих
шам пи он ских да на, ча чан ског
Бор ца, Мла до сти из Лу ча на,
су бо тич ког Спар та ка и мно гих
дру гих клу бо ва, али и нај мла -
ђи тре нер ко ји је пред во дио
на ше су пер ли га ше, гра див ши
сво ју ка ри је ру у: Оби ли ћу, Ра -
ду, Во ждов цу, са ра јев ској Сла -
ви ји, Но вом Па за ру, Рад ни ку
из Би је љи не, Мор на ру из Ба -
ра, Ба хре и ну, Је дин ству из Би -
је лог По ља...

– Иза нас је нај у спе шни ја се -
зо на у бо га тој исто ри ји клу ба.
Оства ри ли смо пла сман на ви -
со ко ше сто ме сто и пре све га
за хва лио бих тре не ри ма Го ра -
ну Мр ђи и Не бој ши Пе тро ви -
ћу, ко ји су до при не ли та квом
успе ху. Тај ви сок пла сман је
наш клуб „по ста вио” за фуд -
бал ског ли де ра у ре ги о ну, има -
мо по ве ре ње Гра да Пан че ва,
па са мим тим мо же мо да има -
мо и ви ше ам би ци је. Да би смо

ФУД БАЛ СКИ КЛУБ ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР ПРЕД СТА ВИО ШЕ ФА СТРУЧ НОГ ШТА БА ЗА НА РЕД НУ СЕ ЗО НУ

ДУ ШАН ЈЕ ВРИЋ НО ВИ „МА ШИ НО ВО ЂА”

на пра ви ли ко рак ви ше, био нам
је по тре бан тре нер по пут Ду -
ша на Је ври ћа и ја ве ру јем да
је ње го вим до ла ском клуб мно -
го до био. Кре ће мо у по тра гу за
по ја ча њи ма, јер же ли мо да до -
ве де мо до бре љу де и ква ли тет -
не игра че и та ко по ја ча мо кон -
ку рен ци ју у ти му – ре као је
пред сед ник ФК-а Же ле зни чар
Зо ран На ун ко вић.

По че так при пре ма пан че вач -
ке „ди зел ке” за ка зан је за 8. јул,
а до та да ће но ви шеф струч ног
шта ба, за јед но са чел ни ци ма
клу ба, по ку ша ти да офор ми што
ја чи тим за над ме та ње у Срп -
ској ли ги „Вој во ди на”.

– Дра го ми је да ви дим ово -
ли ко љу ди ко ји пра те Же ле -
зни чар. Хва ла упра ви клу ба на
ука за ном по ве ре њу, а ја ћу се,
за јед но са сво јим са рад ни ци -
ма, по тру ди ти да ура дим до -
бар по сао. Не ће мо да кри је мо,
у но вом шам пи о на ту има мо
нај ви ше ам би ци је. Љу ди ко ји
во де овај клуб већ су се до ка -
за ли, зна ју да ра де, а са да ће -
мо за јед нич ки по бољ ша ти ор -
га ни за ци ју и за јед нич ким сна -
га ма на па сти врх та бе ле. Има -
мо по др шку гра да, број не на -
ви ја че, да кле има мо све аду те
да „на пад не мо” врх та бе ле. Гле -
дао сам еки пу два пу та у про -

шлом пр вен ству. Има ква ли -
тет них игра ча, али сва ка ко ће -
мо да по ја ча мо кон ку рен ци ју
на свим по зи ци ја ма. Што је
нај ва жни је, има мо ко стур еки -
пе, а пред на ма је те жак и на -
по ран рад ка ко би смо оправ -
да ли ука за но по ве ре ње – ис та -
као је у пр вом раз го во ру с пан -
че вач ким но ви на ри ма но ви
шеф струч ног шта ба Же ле зни -
ча ра Ду шан Је врић.

Пр ви део при пре ма „ди зел -
ка” ће спро ве сти у Пан че ву, а
по том пред сто ји од ла зак на
при пре ме. Пр вен ство у Срп -
ској ли ги „Вој во ди на” стар ту је
18. ав гу ста.

ЕВРО ЛИ ГА У ЏУ ДУ

КА ЧА РЕВ ЦИ МА ПЕТ ОДЛИЧЈА

МА СТЕРС У ПЛИ ВА ЊУ

ДВЕ ТАК МИ ЧАР КЕ – 
ЧЕ ТИ РИ МЕ ДА ЉЕ

У не де љу, 16. ју на, одр жа на
је још јед на у ни зу тр ка за
так ми че ње у Ку пу Срп ске три -
а тлон ске уни је (СТУ). У пре -
див ном ам би јен ту Бач ког Но -
вог Се ла, на оба ли Ду на ва,
пре ко де ве де сет три а тло на ца
водило је жестоке битке и са -
вла да ва ло је дис тан це спринт-
-три а тло на: 750 м пли ва ња,

20 км во жње би ци кла и пет
ки ло ме та ра тр ча ња.

ТК Та миш је и у овој тр ци
на сту пио с мно го број ном еки -
пом, а учи нак је по но во био
сја јан, јер је у наш град сти гло
ше сна ест ме да ља раз ли чи тог
сја ја.

И овог пу та нај у спе шни ја је
би ла ју ни ор ка Ања Да ви до -

вић, ко ја је по ред по бе де у
сво јој гру пи би ла и нај у спе -
шни ји жен ски так ми чар у ап -
со лут ној кон ку рен ци ји. Нај -
вред ни је тро фе је су осво ји ли
и: Ми ли ца За рић, Алек са Ке -
жић, Ни ко ла Га ло вић, Фи лип
Ру да ко вић и Мар јан Лу кић.
Сре бр на од лич ја су за ра ди ли
Вла ди мир Ко ка нов, Во јин

Дави до вић и Ми ла Ан тић, а
брон за ма су се оки ти ли: Фи -
лип Ру да ко вић, Ог њен Пе ри -
шић, Ива Бо жич ко вић, Пе тар
Са вић, Сте фан Бир ка и Бог -
дан Не дељ ко вић.

Се зо на се на ста вља 30. ју на
тр ком Пр вен ства Ср би је у аква -
тло ну, а до ма ћин и ор га ни за -
тор тр ке је ТК Та миш.

ТРИ А ТЛОН ЦИ ТА МИ ША У НА ЛЕ ТУ

ЖЕ ТВА ТРОФЕЈА НА ОБАЛИ ДУНАВА

ЈОШ ЈЕ ДАН УСПЕХ РВА ЧА ДИ НА МА

СТЕ ФАН НАЈБОЉИ У ДРЖАВИ
Мла ди рва чи пан че вач ког Ди -
на ма не ста ју. Из не де ље у не -
де љу су пер та лен то ва ни де ча -
ци, с ко ји ма ра де тре не ри Ву јо
Ша јић и Ми ли во је То до си је -
вић, оду ше вља ва ју љу би те ље
нај ста ри јег олим пиј ског спор -
та ши ром зе мље.

Про шлог ви кен да у Сен ти
је одр жа но Пр вен ство Ср би је
за рва че до три на ест го ди на.
И са тог ве ли ког над ме та ња у
наш град су сти гла три од лич -
ја. Сте фан То до си је вић је

освојио ти ту лу шам пи о на Ср -
би је у ка те го ри ји до 55 кг и
та ко још јед ном по ка зао да
из ра ста у од лич ног бор ца и да
од ње га тек тре ба оче ки ва ти
зна чај не ре зул та те. Од ли чан
је био и Ог њен То до си је вић,
ко ји се оки тио брон за ним од -
лич јем у ка те го ри ји до 46 кг,
а по себ но је оду ше вио Ла зар
Па вло вић, де чак ко ји се тек
шест ме се ци ба ви рва њем. Он
се над ме тао у ка те го ри ји до
30 кг и та ко ђе осво јио брон -
за ну ме да љу. Бо је Ди на ма у
Сен ти бра ни ли су и Алек са Јо -
вић и Пе тар Алек сов ски.

Пред од лич ним рва чи ма Ди -
на ма је и рад но ле то, јер ће
уче ство ва ти у ре пре зен та тив -

ним кам по ви ма ко је ор га ни зу -
ју Рвач ки са вез Ср би је и Рвачки

са вез Вој во ди не, у Ка ра та шу и
Зре ња ни ну.

Ма стерс пр вен ство Ср би је
2019. одр жа но је про шлог ви -
кен да на за тво ре ном ба зе ну
СЦ-а „Ми лан Га ле Му шка ти -
ро вић” у Бе о гра ду. Уче ство -
ва ла су 64 так ми ча ра из 17
клу бо ва из Ма ђар ске, Ру му -
ни је, Сло ве ни је и Ср би је.

Пли вач ки клуб Спар та из
Пан че ва пред ста вља ле су две
пли ва чи це, ко је је пред во дио

тре нер Не над Јо вић, а члан тог
клу ба Ми лош Спа сић био је
вр хов ни су ди ја на пр вен ству.

У гру пи пли ва чи ца од 50
до 54 го ди не Маг да Ђер фи је
осво ји ла злат не ме да ље на 50
и 100 м кра ул. У ис тој кон ку -
рен ци ји Ило на Апро је три -
јум фо ва ла на 50 м леђ но, док
је у тр ци на 50 м кра ул за слу -
жи ла сре бр но од лич је.

Про шлог ви кен да је стар то ва -
ла ово го ди шња Евро ли га у џу -
ду, а пр во ко ло је одр жа но 16.
ју на у ру мун ском гра ду Ара ду.

Иа ко је кон ку рен ци ја би ла
из у зет но ја ка, то чла но ви ма
ЏК-а Је дин ство из Ка ча ре ва
ни је сме та ло да оства ре из -
ван ред не ре зул та те.

Ми хај ло и Раст ко Ан ђе ло -
вић осво ји ли су нај сјај ни ја

од лич ја. Ан дри ја на Кр те нић
се оки ти ла сре бр ном ме да -
љом, док су Алек сан дра Ди -
ми тров ски и Мар ко Ша рац
за ра ди ли брон зе. Иа ко је до -
бро ра дио, Ста ни слав Су ха -
нек је остао без тро фе ја и
пла си рао се на пе то ме сто,
али је осво јио бо до ве ко ји ће
му мно го зна чи ти у на став ку
так ми че ња.

ЗБИ ВА ЊА НА ША ХОВ СКОЈ ТА БЛИ

ПЕ ТАР „ОСВО ЈИО” МЛА ДЕ НО ВАЦ
На че твр том Ка дет ском пр -
вен ству Мла де нов ца у ша ху
наш су гра ђа нин Пе тар Ћо сић
осво јио је пр во ме сто у гру пи
осмо го ди шњих де ча ка.

Овај та лен то ва ни ша хи ста
ни је ви ше члан ШК-а „Аље -
хин”, тре ни ра са мо стал но, али
то му ни је сме та ло да оства -
ри од ли чан ре зул тат у Мла -
де нов цу, где је имао шест по -
бе да у се дам ко ла.

Ње гов успех још ви ше до -
би ја на зна ча ју ако се зна да је
био мла ђи од сво јих ри ва ла.

Ric

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Ла3)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Договор и поверење – Наунковић и Јеврић

Стране припремио

Александар
Живковић
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Марко Овука,
средњошколац:

– У петак увече изаћи
ћу у неки клуб да
прославим завршетак
школске године.
Сутрадан ујутру идем 
у Немачку. Играм за
„Црвену звезду” на
интернационалном
турниру у ватерполу.

Тара Шећковић,
средњошколка:

– Планирам да идем 
на Аду. Поред купања,
морам још да учим 
да бих поправила 
неке оцене.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Поредак
Кад се поређају кегле и баци кугла, можеш их срушити све. Ипак,

машина их подигне док трепнеш, па креће нова партија.

    Пошто наместиш мисли у глави и схватиш да је све у реду, појави

се тајфун или торнадо и збрка те скроз.

    Потребно је време да се поново скоцкаш, али то мораш, због себе.

    Монтажни тоалети немају никакав проблем: спусте их празне, па

однесу пуне. Свака асоцијација на политичаре је ваша.

Лет
Први лет авионом прославио је браћу Рајт.

    Лет изнад кукавичјег гнезда – Џека Николсона.

    Због прве међудржавне авионске линије у овом делу света чуло

се за Панчево.

    У међувремену, постало је познато као еколошка мрља.

    Из које птице одлећу и у које долећу птичице свих врста.

    Онда је наш град добио етикету места у коме је посрнула индустрија.

    Слетели смо. Атерирали.

Рингишпил
Да Земља није равна плоча, већ се окреће око себе и Сунца, одавно

је утврђено.

    Деца, и мала и велика, обожавају рингишпил: осећаш да летиш,

да имаш крила, што потврђују и лептирићи у стомаку.

    Али није ни утврђено ни потврђено ко мора, а ко не, да сноси

одговорност за јавну реч.

    Празна обећања.

    А планета... Ипак се окреће.

Бор ба за нај вред ни ји тро феј

Још пет тр ка до кра ја

Гру па на ших су гра ђа на, ис кре них за -
љу бље ни ка у ау то мо би ли зам и мо то ци -
кли зам, осно ва ла је Ау то-мо то спорт -
ско удру же ње Фа на тик и ове го ди не се
над ме ће у шам пи о на ту Ср би је у ау то-
сла ло му, тре нут но нај број ни јој и нај по -
пу лар ни јој ди сци пли ни ау то-спор та у
на шој зе мљи.

Пан чев ци су у три по след ње тр ке за -
бе ле жи ли од лич не ре зул та те, ка ко у
кон ку рен ци ји клу бо ва, та ко и по је ди -
нач но.

На по след њој одр жа ној тр ци, на Зла -
ти бо ру, у кон ку рен ци ји клу бо ва АМ СУ

Фа на тик је за у зео дру го ме сто. У кла си
4 три јум фо вао је Ни ко ла Алим пић у
ау то мо би лу „ју го 55”, Ни ко ла Иса ков је
био дру ги у кла си 2 у „си тро е ну Ц2
ВТС”, а тре ћи је био Алек сан дар Иса -
ков у ау то мо би лу исте мар ке.

Пре Зла ти бо ра Пан чев ци су се так ми -
чи ли у Зре ња ни ну, у тр ци ко ја се бо до ва -
ла за Цен трал но е вроп ски шам пи о нат.

Фа на тик је био пр ви у кон ку рен ци ји
клу бо ва, јер су ње го ви чла но ви оства -
ри ли сјај не ре зул та те у по је ди нач ном
над ме та њу. Ни ко ла Алим пић је по бе -
дио у кла си 4 во зе ћи „ју го 55”. У кла си
2 три јум фо вао је Алек сан дар Иса ков у
„си тро е ну Ц2 ВТС”, а дру го ме сто је
при па ло Ни ко ли Иса ко ву. У кла си 2
Ален Ђу хић се пла си рао на осмо ме сто
ау то мо би лом „ју го 65”.

На тр ци у Бе о гра ду Фа на тик је био
тре ћи у укуп ном пла сма ну. Ни ко ла
Алим пић је био нај бо љи у кла си 4, док
је Ни ко ла Иса ков био дру ги у кла си 2, а
за па же ни су би ли и Алек сан дар Иса ков
и Ален и Да мир Ђу хић.

До кра ја се зо не оста ло је још пет тр -
ка. Шид ће би ти до ма ћин так ми че ња
13. и 14. ју ла, а се дам да на ка сни је тр ке
ће би ти одр жа не у Кра гу јев цу. По том
сле де ау то-сла ло ми на Та ри (10. и 11.
ав гу ста), у Вра њу (24. и 25. ав гу ста) и у
Бе о гра ду (14. и 15. сеп тем бра).

Ни ко ла Алим пић се бо ри за шам -
пион ску ти ту лу у кла си 4, док ће у кла -
си 2 над ме та ње би ти не из ве сно до са -
мог краја.

А. Живковић

Лазар Милићев,
средњошколац:

– У суботу идем у
Тајланд. Викенд ми
почиње одмором 
који ћу провести 
с породицом.

МЕ ЂУ НА РОД НИ ТУР НИР У КИК-БОК СУ

ОГ ЊЕ НУ НО ВИ ТРО ФЕЈ
Про шлог ви кен да, тач ни је 15. и 16. ју -
на, у на шем глав ном гра ду одр жан је
ве ли ки, ин тер на ци о нал ни тур нир у кик-
бок су под на зи вом „Тро феј Бе о гра да”.
Над ме та ли су се бор ци из Бо сне и Хер -
це го ви не, Ма ке до ни је, Цр не Го ре, Хр -
ват ске и Ср би је, а у са ста ву на шег на -
ци о нал ног ти ма био је и Пан че вац Ог -
њен Дра го је рац, ко ји је на ста вио по бед -
нич ки низ и оки тио се још јед ном злат -
ном ме да љом.

Пр вог да на так ми че ња Ог њен је успе -
шно про шао ква ли фи ка ци је у ка те го -
ри ји до 79 кг, а у истом рит му је на ста -
вио и су тра дан.

Ог њен је у по лу фи на лу од ме рио сна -
ге с ре пре зен та тив цем Бо сне и Хер це -

го ви не. Био је то вр ло те жак меч за срп -
ског ре пре зен та тив ца, али он је ус пео
да три јум фу је с 3:0 и пла си ра се у са му
за вр шни цу так ми че ња. Наш су гра ђа нин
је у фи на лу имао лак ши по сао, јер је
свог ри ва ла по бе дио на кон су диј ског
пре ки да ме ча у пр вој рун ди, па је та ко
до шао до још јед ног ве ли ког тро фе ја.

Због све га при ка за ног на овом пре -
сти жном над ме та њу Ог њен је про гла -
шен и за нај бо љег се ни ор ског так ми ча -
ра на тур ни ру.

Наш су гра ђа нин од мах на ста вља при -
пре ме за на ред на ис ку ше ња ове го ди не.
Јед но од нај ве ћих је Свет ско пр вен ство,
ко је ће би ти одр жа но у ок то бру.

А. Ж.

СА ША ХОВ СКИХ НАД МЕ ТА ЊА

„АЉЕ ХИН” У ВР ХУ
Се ри ја ве ли ких ово се зон ских ка дет ских
так ми че ња у ша ху по че ла је у ок то бру
про шле го ди не у на шем гра ду, а по сле
ни за тур ни ра за вр шни ца је опет би ла у
Пан че ву.

На ве ли ком ме ђу на род ном тур ни ру
оку пи ли су се нај бо љи ка де ти из зе мље и
ре ги о на, а Ша хов ски са вез Вој во ди не и
ШК „Аље хин” су у пре ле пом ам би јен ту
Ге рон то ло шког цен тра ор га ни зо ва ли тур -
нир ко ји је још јед ном по твр дио да је
Пан че во цен тар ка дет ског ша ха у ре гиону.

Уче ство ва ла су де ца из: Ср би је, Хр -
ват ске, БиХ, Ру му ни је и Ма ђар ске, а у

та ко ја кој кон ку рен ци ји од лич не ре зул -
та те оства ри ли су и ша хи сти до ма ћег
„Аље хи на”.

Ан дреј До бри чан је осво јио дру го ме -
сто у нај мла ђој гру пи, док је Вук Ка -
нач ки за слу жио нај сјај ни је од лич је у
кон ку рен ци ји не што ста ри јих ша хи ста.
Код ста ри јих де ча ка Мар ко Фор ђа ри ни
се оки тио сре бром, а у кон ку рен ци ји
сред њо шко ла ца брон за ну ме да љу је за -
слу жио Вук Нов ко вић. Пр ва два ме ста
у овој гру пи осво ји ли су де ча ци из Ко -
сов ске Ми тро ви це.

А. Ж.

ШАМ ПИ О НАТ СР БИ ЈЕ У АУ ТО-СЛА ЛО МУ

ФА НА ТИЧ НИ ПАН ЧЕВ ЦИ


