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БРА НИ СЛАВ ГЛИ ГО РИЋ, СЕ КРЕ ТАР МЕ СНЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ ГОР ЊИ ГРАД

БИ ЋЕ РЕ КОН СТРУ И СА НЕ ТРИ ВА ЖНЕ УЛИ ЦЕ

(ПРИ)СТАНИШТЕ

У то ку из ра да про јект не
до ку мен та ци је за 
ре но ви ра ња ули ца Иве
Кур јач ког, Ди ми три ја 
Ту цо ви ћа и Син ђе ли ће ве

Ти по сло ви би ће за вр ше ни
до кра ја 2020. го ди не

– Ме сна за јед ни ца Гор њи град би ће
нај ве ће гра ди ли ште у гра ду то ком на -
ред не две го ди не. У то ку је из ра да
про јект не до ку мен та ци је за ре кон -
струк ци ју Иве Кур јач ког, Ди ми три ја
Ту цо ви ћа и Син ђе ли ђе ве, а оче ку је се
да ће те ве ли ке и ва жне ули це би ти
ре но ви ра не до кра ја 2020. го ди не.
Пре ма ин фор ма ци ја ма ко ји ма рас -
по ла жем, ти по сло ви ће би ти те мељ -
но ура ђе ни, а ули це ће до би ти све
што тре ба да има ју – на ја вио је Бра -
ни слав Гли го рић, се кре тар Ме сне за -
јед ни це Гор њи град.

Он је на гла сио да му је у раз го во ри -
ма ко је је имао с гра до на чел ни ком Са -
шом Па вло вим и град ском ме на џер -
ком Ма јом Вит ман ре че но да ће ре -
кон струк ци ја ма ги страл них ули ца на
те ри то ри ји Гор њег гра да у го ди на ма
ко је сле де би ти је дан од при о ри те та за
ло кал ну власт. Гли го рић је до дао да је
охра бру ју ће и то што за ин те ре се Гор -
њег гра да до ста ра ди по кра јин ски по -
сла ник Јо ван Ла за ров, ко ји и сам жи ви
на те ри то ри ји те ме сне за јед ни це.

Пре ма Гли го ри ће вим ре чи ма, са -
да шња по др шка ви со ко по зи ци о ни -
ра них функ ци о не ра у гра ду је ва жна,
јер је Ме сна за јед ни ца Гор њи град го -
ди на ма би ла нај за по ста вље ни ја иа ко
је нај ве ћа у Пан че ву.

не ис пла ти. Ка да је реч о Скро ба ри,
по зна то ми је и то да иду ће го ди не
тре ба да се по ста ви тзв. се кун дар ни
вод во до вод не мре же. Већ по сто ји је -
дан вод ко ји про ла зи по ред тог на се -
ља, али је преч ник це ви ве ли ки и на
ње га не мо гу да се по ста вља ју ин ди -
ви ду ал ни при кључ ци за до ма ћин ства.
Због то га је нео п ход но по ста ви ти дру -
гу цев, с ма њим преч ни ком – ре као је
Гли го рић.

Он је до дао да је ме ђу при о ри те ти -
ма у бу ду ћим пла но ви ма Ме сне за -
јед ни це Гор њи град и ре кон струк ци ја
на се ља Ка ра у ла. Ре као је да ће чим се
за вр ши по та ми шки ко лек тор, усле -
ди ти из ра да про јект не до ку мен та ци -
је за ком плет ну ре кон струк ци ју тог
де ла на шег гра да.

Не мач ка фа бри ка ће нам мно го
зна чи ти
Се кре тар МЗ Гор њи град из ја вио је и
да ће тој ме сној за јед ни ци, али и це -
лом Пан че ву, мно го зна чи ти из град -
ња не мач ке фа бри ке ZDF. Гли го рић
је ре као да тај по сао иде из у зет но бр -
зо и да је из ве сно да ће би ти ис по -
што ва ни сви ро ко ви. Пре ма ње го вим
ре чи ма, већ је рас пи сан кон курс за
рад ни ке ко ји ће у њој ра ди ти и мо же
се оче ки ва ти да ће пред ност има ти
ста нов ни ци Ме сне за јед ни це Гор њи
град.

– Осим то га, пре не го шта та фа -
бри ка поч не да ра ди, ве ро ват но ће
би ти ре кон стру и сан при ла зни пут се -
вер ној ин ду стриј ској зо ни, а ко рист
од ZDF-a за наш град би ће joш ви -
дљи ви ја ка да та фа бри ка поч не да у
град ски бу џет упла ћу је по ре зе, так се,
до при но се и ко му на ли је – до дао је
Гли го рић.

М. Гли го рић

ура ђе ни и у Скро ба ри, јер ста нов ни -
ци тог на се ља жи ве као да су у 19.
ве ку.

– Над ле жни у гра ду до бро зна ју ко -
ли ко је те шка си ту а ци ја та мо и же ле
да по мог ну ста нов ни ци ма Скро ба ре.
То на се ље нам је ва жно, јер у ње му
не ма ни пи ја ће во де ни ка на ли за ци -
је, а гас је спро ве ден са мо кроз две
ули це. Же ли мо да им што пре по мог -
не мо. Као пр во, да им у што кра ћем
ро ку обез бе ди мо пи ја ћу во ду, па на -
кон то га, ако бу де би ло мо гу ће, и ка -
на ли за ци ју. Док се то не за вр ши, не
мо же да се ура ди про јект на до ку мен -
та ци ја за ком плет ну ре кон струк ци ју.
На при мер, ако би смо са да са мо ас -
фал ти ра ли ули це, мо ра ли би смо да
их опет ко па мо ка да се бу ду уво ди ле
во да за пи ће и ка на ли за ци ја, а то се
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– По след ње ре кон струк ци је на те -
ри то ри ји на ше ме сне за јед ни це би ле
су 1990. го ди не, ка да су ра ђе не ули це
Све тог Са ве и Кни ћа ни но ва. Ти по -
сло ви би са да мо гли да иду бр же, али
то не же ли ни ко од над ле жних у овој
ло кал ној вла сти, јер би у том слу ча ју
мо ра ли да се кр ше за ко ни. Та ко се
ра ди ло у Пан че ву у вре ме прет ход не
вла сти, али то са да ни ко не же ли.
Мно го је бо ље да се ве ли ки и ва жни
по сло ви ра де спо ри је, али уз по што -
ва ње свих нео п ход них про це ду ра и
за кон ских од ред би – до да је Гли го -
рић.

У пла ну су и ре кон струк ци је 

Скро ба ре и Ка ра у ле
Гли го рић је на ја вио да ће у пред сто -
је ћем пе ри о ду ва жни по сло ви би ти
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сла ве но во го ди шње но ћи у на шем гра -
ду тре шта ло као у не ком од су ко ба.

Јед ну од рет ких ра до сти о ко ји ма је
та да пи сао „Пан че вац”, при ре дио нам
је Вељ ко Клен ков ски, вр хун ски та лен -
то ва ни кла ри не ти ста. Као му зи чар ко -
ји обе ћа ва, при мљен је на сту ди је му -
зи ке у Па ри зу, на јед ном пре сти жном
та мо шњем му зич ком ко ле џу.

Да Пан че во ни ка да ни је оску де ва -
ло у мла дим и та лен то ва ним му зи ча -
ри ма, по ка за ла је сво јим при ме ром и
пи ја нист ки ња Ма ри на Ар се ни је вић.
Њој је на све ча ном кок те лу у бе о град -
ском хо те лу „Ха јат” до де ље на на гра -
да за нај ви ше од сви ра них кон це ра та
у 1991. го ди ни.

Не ко ли ко пан че вач ких спор ти ста
об ја ви ло је по чет ком те рат не 1992.

Пи та ње је ка ко би се све за вр ши ло по
но ви не ко је су из ла зи ле у Ср би ји (и „Пан -
че вац”) да је дан од ми ни ста ра у та да шњој
Вла ди Вој во ди не ни је до зво лио да бе о -

ДРУГА СТРАНА2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

У „луци” мале барке...

Маргита, ових дана

Снимио Милан Шупица

Петак, 24. август 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

Фри дом, мај ке ми
Бунт. То је нај кра ћа мо гу ћа де фи ни ци ја ро кен ро ла. Не сла га ње с по -

сто је ћим ста њем, по тре ба за про ме на ма ис ка за на кроз му зи ку и ли -

ри ку – би ла би не што ши ра.

Ко је слу шао, на при мер, „Дор се”, зна да је су шти на у отва ра њу

вра та ума, оним ко ја су че сто при тво ре на јер је вид за ма гљен, чу ла

су за ту пље на или је мо зак „на па ши”.

Ка кве то има ве зе са сва ко днев ним жи во том? С по ли ти ком? Сва -

ка кве! Ка да се чо век пре пу сти, до зво ли се би да га та ла си не за ин те -

ре со ва но сти пре кло пе, то не и да ви се. У соп стве ној не сло бо ди.

По јам сло бо де је, на рав но, је дан од оних ко је су сви озбиљ ни ји

ми сли о ци опи си ва ли. И, че сто су кре та ли из кон тре: сло бо да је оно

што је пот пу но су прот но спу та но сти, за ро бље но сти, око ва но сти...

Би ти од лу чан, би ти нео гра ни чен, би ти свој!

Сло бо да во ље. Има ства ри, чак и де ло ва те ла без ко јих се чо век,

нор мал но и без скри ва ња, мо же на зва ти чо ве ком. Али ако је спу тан,

за ро бљен, око ван, ако је од у стао од сво јих иде ја, прин ци па и иде а ла

– он да не ма се бе.

„Од ре ћи се сво је сло бо де, то зна чи од ре ћи се сва ког свој ства чо ве -

ка, чо ве чан ских пра ва, чак и сво је ду жно сти... Од у зе ти сва ку сло бо -

ду сво јој во љи зна чи од у зе ти сва ку мо рал ност сво јим де ли ма”, за пи -

сао је Жан-Жак Ру со.

Би ти не за ви сан! Ау то но ман. Ка за ти на глас оно што ми слиш, из -

бо ри ти се за се бе. То би тре ба ло да су иде а ли.

На жа лост, све је то пу ка те о ри ја да нас. Кор по ра тив ни ин те ре си,

опор ту ни зам, за ви сност од дру гих, страх од гу бит ка по сла, по зи ци -

је, бе не фи ци ја – страх од про ме на, тај на пр ви по глед не ви дљи ви

ла нац ко јим је чо век ве зан, те ра га да ћу ти и тр пи. На сво ју ште ту.

На у штрб соп стве не сло бо де.

За вла да ло је мр тви ло. Не због 35 сте пе ни у хла ду, већ за то што су

љу ди уто ну ли у про сеч ност, у „ка ко дру ги ма, та ко и ме ни” сли ку, у

не ја кост – јер су се пре тво ри ли у без лич ну ма су.

На сту ди ја ма дру штве них на у ка ве о ма озбиљ но се про у ча ва, као

чи тав сег мент од ре ђе них пред ме та, пси хо ло ги ја го ми ле. Нај че шће

се као од ли чан при мер на во де на ви ја чи фуд бал ских клу бо ва, ко ји

че сто мо гу да бу ду упла ше ни и од сво је сен ке у мра ку, али су гр ла ти,

„ја ки и сна жни” кад се на ђу у ве ли кој гру пи јед на ко упла ше них или,

ка ко би они са ми то де ми ну тив но фор му ли са ли, исто ми шље ни ка.

Ни су са мо фуд бал ски на ви ја чи у том ко шу. Пот пу но је ја сно да

баш ма са, или го ми ла, на вла сти др жи по ли тич ке ели те, ко је упра во

ма ђи ја њем, ком би на ци јом обе ћа ња о бо љем жи во ту и прет ња ма о

су но вра ту, да кле игри ца ма и ма ни пу ла ци ја ма – одр жа ва ју се бе на

вла сти. И за то тре ба би ти ро ђен, тре ба би ти мај стор. Али од сло бод -

но ми сле ћих вла да ри ни ка да за то не ће за слу жи ти ри спект. Го ми ла

и власт су у сим би о зи.

Сло бо да... И мр чи на не сло бо де. У „Ан ти хри сту” Ни че, „фи ло зоф

са че ки ћем”, ка же: „Сам жи вот је за ме не по пут ин стинк та за раст,

за тра ја ње, за при ку пља ње сна га, за моћ: та мо где не ма во ље за моћ,

про па да се”. По зна то је и ње го во „ми ло ср ђе”: „Сла би и без у спе шни

не ка про пад ну: пр во на че ло на шег ми ло ср ђа. И још им у то ме тре ба

по мо ћи”. Ге ни је.

Да кле, од ку ка ња над соп стве ном зле ху дом суд би ном ни ко не до -

би ја ни шта. За то је по зи тив на енер ги ја ко ју са со бом но си ро кен рол

– сви ма до бро до шла. Слу шај мо му зи ку код ку ће.

Или...

До бро до шли на фе сти вал „FreeDom Art” – сло бо да је у те би! Од

че тврт ка, 23. ав гу ста, у До му омла ди не...

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

Време лети, општепознато је
место. Разлика је само у томе да
ли неко броји недеље, године
или деценије. Историја броји
векове.

Лист који држите у рукама део је
историје Панчева скоро век и по.
Недостаје му за целих 150 година
још само мало, а дотад ће садашња
генерација новинара „Панчевца”

подсећати читаоце како је и о чему
јавност обавештавана и едукована у
претходних 149 и кусур година на
странама ових новина.

Идемо. Од 1869.

„Пан че вац” број 3396, ко ји је иза шао
10. ја ну а ра 1992, об ја вљен је у ви ше
не го су мор ним окол но сти ма, у вре ме
ка да је на те ри то ри ји не ка да шње
СФРЈ све ја че бе снео рат. То се ви де -
ло из увод ни ка, у ко ме је та да шњи
глав ни уред ник на шег ли ста Жи во -
слав Ми ло ра до вић, из ме ђу оста лог,
на пи сао: „На оби чан на род ке зи ла се
све стра шни ја авет оску ди це, не ста -
ши ца и не ма шти не. Да ли је на по мо -
лу ду го оче ки ва ни мир, хо ће ли ће се
ко нач но вој ске вра ти ти у ка сар не? Све
још, као и ми рис ба ру та, ви си у ва -
зду ху. Оно што се ја сно ви ди и осе ћа,
то је да су љу ди без вољ ни, апа тич ни и
умор ни од ра та”.

„Пан че вац” је та да на пр вој стра ни
об ја вио и ин фор ма ци ју да је ко ман -
дант Пан че вач ког гар ни зо на пу ков -
ник Енес Та со пре ко ман до ван на но -
ву ду жност, у Ко ман ду Дру ге ар миј ске
обла сти бив ше ЈНА у Са ра је ву. Оти -
шао је у глав ни град Бо сне и Хер це -
го ви не на кон ви ше ме сеч ног уче шћа
у бор ба ма ко је су во ђе не на ис точ но -
сла вон ском ра ти шту.

ПАН ЧЕ ВО У ДРУ ГОЈ ГО ДИ НИ РА ТА

пре зи ме са по што ва њем и ува жа ва -
њем”, та ко ђе је пи са ло у том тек сту,
уз до да так да је Та со оти шао у Са ра -
је во са чи ном пу ков ни ка, а да ће у
глав ном гра ду БиХ оба вља ти по сло ве
као да је ге не рал.

Ко ли ко су би ла те шка и ту роб на та
рат на вре ме на, ви де ло се и из ин фор -
ма ци је да је ма ло не до ста ја ло да се
„Пан че вац” 3396 уоп ште не по ја ви на
ки о сци ма.

Та опа сност је пре ти ла због не ста -
ши це па пи ра за штам па ње но ви на, с
об зи ром на то да сло ве нач ка фа бри -
ка хар ти је у Кр шком ни је же ле ла да
је ис по ру чу је срп ским ме диј ским ку -
ћа ма. Дру га ве ли ка штам па ри ја на те -
ри то ри ји та да шње Ју го сла ви је („Ма -
троз” у Срем ској Ми тро ви ци) мо ра ла
је да об у ста ви рад због огром них ду -
го ва за гас.

„То ком бур них до га ђа ја у на шем
гра ду у ве зи са мо би ли за ци јом и од -
ла ском пан че вач ких ре зер ви ста на
фронт у Хр ват ској они су, као и Та со -
ви са бор ци, из го ва ра ли ње го во име и

град ска штам па ри ја „Глас”, ко ја је штам -
па ла наш лист, до би је из роб них ре зер ви
јед ну ко ли чи ну па пи ра за штам па ње.

Да је 1992. би ла го ди на ра та, ви де -
ло се и из то га што смо об ја ви ли да је

у Пан че ву те го ди не по че ла да ра сте
ко ли чи на оруж ја ко је су уче сни ци бор -
би и су ко ба до но си ли с фрон та. Као
до каз за то на ве ли смо да је то ком про -

го ди не да ће уче ство ва ти на Олим пиј -
ским игра ма у Бар се ло ни, а јед на од
њих би ла је Ле по са ва Мар ко вић, успе -
шна џу дист ки ња „Ди на ма”. Тај клуб
за ко ји се так ми чи ла пот пи сао је уго -
вор о спон зор ству са Сло бод ном зо -
ном Бе о град. На це ре мо ни ји пот пи -
си ва ња ге не рал ни ди рек тор тог
пред у зе ћа Са ва Ла зић обе ћао је Ле -
по са ви да ће, уко ли ко у Бар се ло ни
осво ји не ку ме да љу, до би ти на по клон
но ви ау то мо бил.

М. Глигорић



Дру ги ци клус при пре ма ка ра те
ре пре зен та ти ва ца на ше зе мље,
кан ди да та за Олим пиј ске игре

у То ки ју, спро во ди се на Зла ти -
бо ру од 18. до 25. ав гу ста.

Нај бо љи бор ци у Ср би ји на -
ста вља ју да се вред но при пре -
ма ју за пред сто је ћа ве ли ка так -
ми че ња, Свет ско пр вен ство и
тур ни ре Пре ми јер ли ге, ко ји
ће има ти трет ман ква ли фи ка -
ци о них за Олим пиј ске игре у
глав ном гра ду Ја па на.

На Зла ти бо ру је и ка пи тен
ка ра те ре пре зен та ци је и нај бо -
љи так ми чар Ср би је Сло бо дан
Би те вић, ко ји вред но ра ди са
сво јим тре не ри ма и спа ринг-
парт не ри ма.

И ње го ви до стој ни на след -
ни ци, та лен то ва ни ка де ти, ју -
ни о ри и мла ђи се ни о ри КК-а
„Ди на мо”, вред но тре ни ра ју.
Од 23. до 30. ав гу ста њих ше -
сто ро ће бо ра ви ти на Та ри на
при пре ма ма ре пре зен та ци је
Ср би је. А. Ж.

До кра ја над ме та ња
оста ла још два 
тр кач ка ви кен да

Наш су гра ђа нин, ау то мо би ли -
ста Ду шан Бор ко вић, по но во
је на пр вом ме сту ге не рал ног
пла сма на Европ ског TCR шам -
пи о на та, по што је у пр вој тр ци
пе тог тр кач ког ви кен да у Хо -
лан ди ји за у зео ше сто ме сто и
осво јио но вих осам бо до ва. Он
је на пр вом ме сту пре сти гао
до са да шњег ли де ра Ми ке ла
Аско ну, па са да, са 119 бо до ва,
има три ви ше од дру го пла си -
ра ног На ђа и пет од тре ће пла -
си ра ног Шпан ца Аско не.

Бор ко вић се пр ви пут у ка ри -
је ри над ме тао на ста зи у Асе ну.
У пр вом де лу ква ли фи ка ци ја био
је ше сти, па је та ко из бо рио пра -
во уче шћа у дру гој рун ди. На -
жа лост, до био је ка зну због на -
вод не во жње ван ста зе, па му је
по ни штен нај бо љи круг и до де -
ље на му је је да на е ста по зи ци ја
на ста р ту. Ду ци ним му ка ма ту
ни је био крај, по што је због ка -
зне с про шле тр ке у Ма ђар ској
по ме рен за још три ме ста, па је
по рас по ре ду тре ба ло да у пр вој
тр ци стар ту је као че тр на е сти у
кон ку рен ци ји 22 во за ча. Ипак,
по сле уло же них при го во ра ор -
га ни за тор је при знао да је пан -
че вач ки ас оства рио сед мо нај -
бр же вре ме и до нео ко нач ну од -

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

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

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

шке ди јаг но сти ке у Оп штој
бол ни ци Пан че во.

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

У За во ду ће уско ро по че -
ти да се про во ди и ам бу -
лант на хи рур ги ја, а све ин -
тер 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 ак ту ел -
ног бро ја на шег ли ста.

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

АКТУЕЛНО 3

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ 

ИМУНОХЕМИЈСКИХ 

АНАЛИЗА

АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ

PSA - цена: 700 динара
fPSA - цена: 800 динара

АНАЛИЗА ХОРМОНА

ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

FT4 - цена: 450 динара
FT3 - цена: 450 динара
TSH - цена: 450 динара

АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

T3 - цена: 400 динара, Т4 - цена: 400 динара

РЕЗУЛТАТИ ЗА САТ И ПО ВРЕМЕНА 

Максимална тачност, поузданост и брзина

Радним данима 7–14, суботом: 7–12

Вука Караџића 1

Телефон: 013/21-90-900

ЕВРОП СКИ TCR ШАМ ПИ О НАТ

БОР КО ВИЋ НА ЧЕ ЛУ КА РА ВА НА

Да ни је ла На ђа про у зро ко ва ло је
из ла зак си гур но сног во зи ла на
ста зу, па је до бар део тр ке про -
те као без пре ти ца ња.

Прет ход но је до ско ра шњи ли -
дер шам пи о на та Ми кел Аско на
за хва љу ју ћи од лич ном стар ту
из био на дру го ме сто, што му је
га ран то ва ло по вра так на че ло
ге не рал ног пла сма на. Бор ко вић
је у за вр шни цу тр ке ушао са
оште ће ним ау то мо би лом, па ни -
је успе вао да оби ђе Па ул се на
та ко ла ко и укљу чи се у бор бу
за сво ју че твр ту ово се зон ску по -
бе ду. Стр пље ње, али и фан та -
стич на во жња на по кон су се ис -
пла ти ли Ду ша ну не пу на два ми -
ну та до по след њег кру га, ка да
је ус пео да пре стиг не Па ул се на
и оси гу ра се би још је дан по ди -
јум ове се зо не, али и оста нак на
пр вом ме сту у шам пи о на ту.

– Ни је ло ше. Тре ће ме сто на
кра ју. Не мо гу да бу дем за до -
во љан стар том, опет сам из гу -
био не ко ли ко по зи ци ја, да бих
се он да за гла вио иза Па ул се -
на. Ни сам оче ки вао да ћу има -
ти то ли ко про бле ма са сво јим
клуп ским ко ле гом Ри хар дом,
с об зи ром на то да се ја бо рим
за ти ту лу, а он за де се то ме сто.
На дам се да су на ви ја чи по но -
сни, а за хва љу јем чла но ви ма
ти ма и спон зо ри ма, с ко ји ма
идем по но ве успе хе на по след -
ња два ви кен да – ис та као је
Ду шан по сле дру ге тр ке.

Сле де ћи тр кач ки ви кенд би -
ће одр жан на ле ген дар ној ста -
зи „Мон ца” у Ита ли ји, 22. и
23. сеп тем бра, док је за вр шни -
ца се зо не за ка за на за 20. и 21.
ок то бар, у Бар се ло ни.

А. Жив ко вић

Петак, 24. август 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

лу ку да пр ву тр ку, због ка зне с
„Хун га ро рин га”, за поч не с де се -
тог, а не дељ ну, због ин вер зив -
ног по рет ка, са че твр тог ме ста.

Бу ран ста рт и сна жан уда рац
ко ји је пре тр пео од Кро е са оне -
мо гу ћио је Ду цу да се про би је
на пред и из гу био је две по зи -
ци је. Ме ђу тим, до из ра жа ја је
до шло Бор ко ви ће во стр пље ње,
а ка да је на по кон пре ско чио
пр вог кон ку рен та, кре ну ла је
са вр ше на тр ка за на шег пред -
став ни ка. Ни је мно го про шло
ка да је Бор ко вић фан та стич -
ним ма не вром иза се бе оста -
вио још два кон ку рен та, ме ђу

ко ји ма и во де ћег у ге не рал ном
пла сма ну Ми ке ла Аско ну. На
ма ње од пет ми ну та до кра ја
тр ке Бор ко вић је пре сти гао још
јед ног ве ли ког ри ва ла у бор би
за ти ту лу, Џо ша Фај лса, и та ко
по но во по пра вио пла сман. Ушло
се у по след њи круг, а он да је
Ду ца кре нуо у по след њу по те -
ру за Мак си мом По ти јем. На -
рав но, ус пео је да га оби ђе и
та ко до ђе до ше стог ме ста.

– Сре ћан сам и из не на ђен
што су ува жи ли на шу жал бу.
На стар ту ствар но ни сам имао
сре ће, уда ри ла су ме дво ји ца
во за ча, али сам ка сни је ушао у
од ли чан ри там и по во жњи сам
имао ре зул тат за пр ва три ме -
ста. Во дим у ге не рал ном пла -
сма ну, али са да ми је Нађ при -
шао на три бо да, а Аско на за о -
ста је пет, па шам пи о нат по ста -
је све за ни мљи ви ји – ре као је
Бор ко вић по сле пр ве тр ке.

Наш ас је у дру гој тр ци у хо -
ланд ском Асе ну осво јио тре ће
ме сто у јед ном од нај ја чих шам -
пи о на та. Бор ко вић са да има
134 бо да, два ви ше од Шпан ца
Ми ке ла Аско не, ко ји је на овај
ви кенд до шао као пр во пла си -
ра ни. Тре ће ме сто у ге не рал -
ном пла сма ну за у зи ма Ма ђар
Да ни јел Нађ, са 114 бо до ва.

Ду ца је у дру гој тр ци стар то -
вао са че твр тог ме ста, а он да је
усле дио уз бу дљив на ста вак над -
ме та ња. Пот пу но не схва тљив мо -
ме нат од и грао се не ду го по сле
стар та, ка да је Бор ко ви ћев клуп -
ски ко ле га Ри хард ушао у ду ел с
на шим шам пи о ном, при ли ком
че га је оште тио Ду цин ау то мо -
бил, али и по кре нуо ис тра гу ор -
га ни за то ра тр ке. Из ле та ње са
ста зе по бед ни ка су бот ње тр ке

АК ЦИ ЈА У „НИ КО ДЕНТ МЕ ДИ КУ”

До жи ви те спој на у ке
и умет но сти

Од са мог отва ра ња, кра јем
2016. го ди не, Цен тар за хит ну
и ре ста у ра тив ну сто ма то ло ги -
ју „Ни ко дент ме дик” ис ти че се
по ква ли те ту услу га, са вре ме -
ној опре ми, про фе си о нал ном
и љу ба зном осо бљу и при јат -
ном ам би јен ту.

Осим то га, све ве ћи број на -
ших су гра ђа на од лу чу је се за
услу ге ове сто ма то ло шке ор -
ди на ци је, ко јом ру ко во ди др
Ђор ђе Ни ко лић, због атрак тив -
них це на и мо гућ но сти пла ћа -
ња на од ло же но.

Због ве ли ког ин те ре со ва ња
на ших су гра ђа на и су гра ђан -
ки, у „Ни ко ден ту” су од лу чи ли

да по но во по кре ну ак ци ју у
окви ру ко је сви они ко ји ма су
нео п ход не услу ге из обла сти
про те ти ке оства ру ју пра во на
чак 30% по пу ста.

Ис ко ри сти те ову при ли ку и
за ка жи те пре глед пу тем те ле -
фо на 064/21-75-056. Овај са -
вре ме ни и мо дер но опре мље -
ни цен тар на ла зи се пре ко пу -
та ста ре роб не ку ће, у Ули ци
Мак си ма Гор ког 2.

По се ти те „Ни ко дент ме дик”,
осе ти те спој на у ке и умет но -
сти, ожи ви те свој осмех и жи -
ви те за исти, јер је упра во осмех
ваш нај бо љи адут!

Д. К.

КА РА ТЕ РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ТИВ ЦИ НА ЗЛА ТИ БО РУ

Па кле ни рад до То ки ја

Го то во све при пре ме за пр во
ко лек тив но вен ча ње бли же се
кра ју, пре о ста ли су још са мо
ко нач ни до го во ри у ве зи с про -
гра мом – ре чи су Дра га не Ма -
рић, глав не ко ор ди на тор ке по -
ме ну тог до га ђа ја и пред сед ни -
це Удру же ња же на „До лов ке”.

Та ор га ни за ци ја го ди на ма
при ре ђу је пре по зна тљи ву ма -
ни фе ста ци ју – „До ло вач ку
штру дли ја ду”, ко ја ће се де вет -
на е сти пут од и гра ти у су бо ту,
1. сеп тем бра, а истог да на у
под не (за сад) пет па ро ва ре ћи
ће суд бо но сно „да”.

– Пр во ко лек тив но вен ча ње
на овим про сто ри ма већ су мно -
ги по др жа ли. Та ко има мо спон -
зо ре за вен ча ни це, би дер ма је ре
и све ча ни ру чак за све па ро ве, а
дво је ће до би ти бес пла тан ви -
кенд у хо те лу „Го лу бач ки град”
у Го луп цу. По ред то га, по мо гли
су нам и Град Пан че во, По кра -
јин ски се кре та ри јат за по љо при -
вре ду, Ме сна за јед ни ца До ло -
во... – ре кла је Дра га на Ма рић.

Тим по во дом би ће упри ли -
че на про мо ци ја од 28. до 30.
ав гу ста, од 9 до 14 са ти, на
пан че вач ком Кор зоу. J. Ф.

СЛЕ ДИ ПРО МО ЦИ ЈА ДО ГА ЂА ЈА У ДО ЛО ВУ

„Штру дли ја да” 
и ко лек тив но вен ча ње
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Из бо ри 4. но вем бра

Про ве ри ти ажур ност
по да та ка

Не по сред ни из бо ри за чла но -
ве на ци о нал них са ве та на ци о -
нал них ма њи на би ће одр жа ни
4. но вем бра 2018. Из бор но пра -
во има ју са мо они при пад ни -
ци на ци о нал не ма њи не ко ји
су упи са ни у по се бан би рач ки
спи сак, што се вр ши на осно -
ву пи сме ног зах те ва, пре ма ме -
сту пре би ва ли шта, од но сно бо -
ра ви шта за ин тер но ра се ље на
ли ца.

Гра ђа ни мо гу пре да ти зах -
тев сва ког рад ног да на од 7.30
до 15.30 у Град ској упра ви, тј.
у Се кре та ри ја ту за оп шту упра -
ву, на Тр гу кра ља Пе тра I бр.
2–4, у кан це ла ри ји Слу жбе би -
рач ког спи ска број 107, или
по штом на на ве де ну адре су.

На сај ту Ми ни стар ства др -
жав не упра ве и ло кал не са мо -

у пра ве www.mduls.gov.rs по -
ста вље ни су зах те ви за упис и
за бри са ње из по себ ног би рач -
ког спи ска, а мо гу се пре у зе ти
и у Град ској упра ви. По треб но
је да зах тев за упис бу де чит ко
по пу њен и да га пот пи ше под -
но си лац зах те ва. Сви по да ци у

зах те ву мо ра ју да бу ду по пу -
ње ни иден тич но као што су
упи са ни у лич ној кар ти под -
но си о ца.

По се бан би рач ки спи сак на -
ци о нал не ма њи не за кљу чу је се
19. ок то бра 2018. Од 20. до 31.
ок то бра (нај ка сни је 72 са та пре

да на од ре ђе ног за одр жа ва ње
из бо ра) зах тев за упис у по се -
бан би рач ки спи сак на ци о нал -
не ма њи не мо же се под не ти
Ми ни стар ству др жав не упра ве
и ло кал не са мо у пра ве, не по -
сред но или пре ко Град ске упра -
ве. Од про гла ше ња из бор не ли -
сте пра во на увид у по се бан
би рач ки спи сак има ју овла -
шће ни пред став ни ци под но си -
ла ца про гла ше них ли ста. Увид
у спи сак мо же се из вр ши ти и
елек трон ским пу тем на по ме -
ну том сај ту Ми ни стар ства уно -
ше њем по да тка о је дин стве ном
ма тич ном бро ју гра ђа на.

Град ска упра ва по зи ва све
би ра че ко ји су под не ли зах тев
за упис у по се бан би рач ки спи -
сак на ци о нал не ма њи не да про -
ве ре да ли су упи са ни и да ли
су њи хо ви по да ци у по себ ном
би рач ком спи ску ажур ни.

С. Т.

Мно го не ло гич но сти у
ве зи са од ла га њем
от па да, пре све га
ге о граф ских

ПАФФ – 
ма ни фе ста ци ја од
јав ног ин те ре са за
град

Три на ест та ча ка днев ног ре да
би ло је пред већ ни ци ма на сед -
ни ци одр жа ној 21. ав гу ста. Те -
ме су углав ном би ле усва ја ње
но вих и не знат не из ме не већ
по сто је ћих ака та.

На са мом по чет ку усво јен је
фи нан сиј ски из ве штај ЈКП-а
„Ка ча ре во” за 2017. го ди ну и
упу ћен је Скуп шти ни гра да ра -
ди ин фор ми са ња. До нет је, по -
том, за кљу чак пре ма ко ме је
Град ско ве ће ми шље ња да од -
бор ни ци тре ба да да ју са гла -
сност на од лу ку Над зор ног од -
бо ра ЈКП-а АТП ко јом се до -
бит по фи нан сиј ском из ве шта -
ју за 2017, у из но су од
12.898.356 ди на ра, у це ло сти
рас по ре ђу је за фи нан си ра ње
ин ве сти ци ја.

Не то до бит ЈКП-а „Стар че -
вац” за 2017. го ди ну – 888.821
ди нар – би ће утро ше на за на -
бав ку слу жбе ног ау то мо би ла и
опре ме, као и за по прав ку и
одр жа ва ње по сто је ћих во зи ла.

За кљу че но је, за тим, да Скуп -
шти на гра да мо же да да са гла -
сност на пр ву из ме ну и до пу ну
про гра ма по сло ва ња ЈКП-а „Ка -

Ва жно је да обе зе мље мо гу да раз го ва ра ју о но вим иде ја ма,
али то ни је ши фра за раз ме ну те ри то ри ја, ни ти би ло шта
слич но. Наш стра те шки циљ је ста бил ност у ре ги о ну и да се
по стиг не ду го роч но ре ше ње ко је ће Ср би ју и Ко со во при бли -
жи ти За па ду.

(Фи лип Ко снет, кан ди дат за но вог аме рич ког ам ба са до ра
на Ко сме ту, у раз го во ру са чла но ви ма Од бо ра за спољ не 

по сло ве Се на та САД, 17. ав густ)

* * *
Обе стра не осу ђу ју зло чи не Ми ло ше ви ће вог ре жи ма на Ко -
со ву. Осо бе осум њи че не за рат не зло чи не, као и зло чи не
про тив чо веч но сти би ће из ве де не пред ли це прав де. Ми по -
др жа ва мо уло гу Ме ђу на род ног три бу на ла за рат не зло чи не,
јер се мир мо же је ди но гра ди ти на осно ва ма прав де.

(Из ја ва игу ма на ма на сти ра Де ча ни Са ве Ја њи ћа из 1999.
го ди не у при су ству Ха ши ма Та чи ја, об ја вље на на сај ту 

„Ин фор ме ра”, 20. ав густ)

* * *
Имам иде ју да сни мим филм о уби ству Зо ра на Ђин ђи ћа.
Али већ ви дим да би ме сви ју ри ли. Не би то био филм о са -
мом чи ну уби ства, не го све дру го око тог зло чи на. Би ло би то
не што да ље од Ма ри ја Пу за. Ву че ме то, али крај ње је ри -
скант но. У сва ком сми слу.

(Глу мац Ми ки Ма ној ло вић у ин тер вјуу за за гре бач ки 
„Ве чер њи лист”, 18. ав густ)

* * *
У на шој зе мљи жи ви 181.228 же на ви ше не го му шка ра ца.
Пол на не рав но те жа је на ро чи то из ра же на у гра до ви ма, у ко -
ји ма број же на умно го ме пре ма шу је број му шка ра ца. Иа ко
Ср би ја ни је део ЕУ, по да ци Ре пу блич ког за во да за ста ти сти -
ку та ко ђе све до че да же не у на шој зе мљи жи ве пет го ди на
ду же од му шка ра ца, а оче ки ва но тра ја ње жи во та за при пад -
ни це леп шег по ла је 78 го ди на. Срп ске до ма ћи це про во де за
шпо ре том у про се ку сат и по днев но, а му шкар ци са мо де сет
ми ну та.

(По да ци Европ ског ста ти стич ког би роа об ја вље ни 
у „Ку ри ру”, 19. ав густ)

* * *
Овај див ни чо век је жи вео за глу му, во лео ју је и због ње је и
по стра дао. Ње гов траг тре ба да бу де при мер, али и опо ме на
сви ма да се глу ми да ју, да јој се по све те, али и да је се чу ва ју.
Не ка ми опро сте „На и са”, „Кон стан тин” и све оста ле на гра де
ко је сам до био у ка ри је ри, али ни јед ну не ћу во ле ти као ову
ко ја но си Ман ди но име.

(Глу мац Ни ко ла Ко јо на кон што је до био на гра ду 
„Ми ло рад Ман дић Ман да” на ово го ди шњем фе сти ва лу

„Филм ски су сре ти” у Ни шу)

* * *
Зна те, Но вак Ђо ко вић је ве ли ки шам пи он. О то ме тре ба да
се при ча. Ова кон фе рен ци ја за ме ди је не тре ба да бу де о то -
ме ка ко сам ја про ма ши вао удар це при ли ком при је ма дру гог
сер ви са, већ о то ме ка ко је Ђо ко вић ис пи сао исто ри ју. То је
бар мо је ми шље ње.

(Ро џер Фе де рер на кон фе рен ци ји за но ви на ре на кон 
што је из гу био у Син си на ти ју)

4 ПОЛИТИКА/ДРУШТВО
Петак, 24. август 2018.
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КОНЦЕПТ

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

ОД ЛУ КА ВЛА ДЕ ЋЕ ПРЕ ТР ПЕ ТИ 
РЕ ВИ ЗИ ЈУ

ча ре во” за 2018, као и да су
при хва тљи ве из ме не про гра ма
ра да и фи нан сиј ског пла на Ту -
ри стич ке ор га ни за ци је гра да
Пан че ва за те ку ћу го ди ну.

Тре ћа из ме на фи нан сиј ског
пла на МЗ Ка ча ре во, те дру га
МЗ Цен тар, МЗ Те сла, МЗ Ко -
теж и МЗ Стре ли ште – та ко ђе
су до би ле зе ле но све тло.

По себ но је за ни мљи во то што
су од че тр на ест по ну ђе них град -
ских ло ка ла у цен тру са мо два
на шла за куп це. И та два ће
„оти ћи” по по чет ној це ни, јер
је по сто јао са мо по је дан за ин -
те ре со ва ни при вред ни су бјект.

На кра ју, пе ти „Пан че во
филм фе сти вал” (ПАФФ), ко -
ји ће би ти одр жан од 5. до 9.
сеп тем бра, про гла шен је за ма -

ни фе ста ци ју од јав ног ин те ре -
са за град. То прак тич но зна чи
да ће број на град ска јав на пред -
у зе ћа и уста но ве при ско чи ти у
по моћ ор га ни за то ри ма фе сти -
ва ла, без на пла ћи ва ња сво јих
услу га.

По сле све га гра до на чел ник
Са ша Па влов је од го ва рао на
пи та ња но ви на ра. Про блем ко -
ји је на стао због то га што је са -
о бра ћај на по ли ци ја пи са ла при -
ја ве во за чи ма ко ла Хит не по -
мо ћи ко ји су то ком ин тер вен -
ци ја под си ре на ма и ро та ци -
јом про шли кроз цр ве но све -
тло – би ће те ма раз го во ра град -
ских и по ли циј ских зва нич ни -
ка. Па влов је си ту а ци ју на звао
„ма лим бо ги ња ма”, од но сно
деч јом бо ле шћу ко ја ће би ти

ре ше на на кон пе ри о да при ви -
ка ва ња на но ве про пи се.

Уз то, он се из ја снио и у ве зи
с на ја вом да ће ко му нал ни от -
пад из Сме де ре ва, Али бу на ра,
Ко ви на, Ко ва чи це и Опо ва би -
ти од ла ган на ре ги о нал ну де по -
ни ју у Пан че ву. Ре као је да ће
та од лу ка Вла де „пре тр пе ти ре -
ви зи ју, јер је пу на не ло гич но -
сти, пре све га ге о граф ских”, те
да до од ла га ња не ће до ћи. До -
дао је да ће део ко му нал ног от -
па да с те ри то ри је ју жног Ба на -
та би ти од ла ган на са ни тар ну
де по ни ју на до ло вач ком пу ту,
али да ће она „до би ти ста тус ре -
ги о нал не тек ка да то пот пи ше
и Оп шти на Опо во”, као и да ће
кал ку ла ци је це на на пра ви ти ЈКП
„Хи ги је на”. С. Трајковић

У Бе о гра ду и Кра ље ву су се
ових да на до го ди ла два на па -
да на по ли цај це на ду жно сти
ко ји су по ка за ли да по чи ни о -
ци на па да на љу де у пла вим
уни фор ма ма и да ље про ла зе уз

ПРЕ СТУП НИ ЦИ СВЕ БЕЗ ОБ ЗИР НИ ЈИ

Кри ми на лац пре тио
по ли цај цу

бла ге ка зне – упо зо рио је Син -
ди кат срп ске по ли ци је.

У пр вом на па ду, ко ји се де -
сио у про сто ри ја ма По ли циј -
ске ста ни це „Но ви Бе о град”,
осум њи че ни за кри вич но де ло
ко ји је по зван да да из ја ву на -
пао је по ли циј ског ин спек то ра
ко ји га је са слу ша вао, а у Кра -
ље ву је јед ном при пад ни ку
МУП-а ко ји је био за ду жен за
спро во ђе ње ме ре „над зор и кон -
тро ла” над јед ним осум њи че -
ним то ли це пре ти ло пре ко те -
ле фо на ње му лич но и чла но -
ви ма ње го ве по ро ди це.

Тај чо век је бр зо от кри вен,
ухап шен и спро ве ден у Основ -
но јав но ту жи ла штво, на кон че -
га му је од ре ђен 48-ча сов ни

му уоп ште ни је био од ре ђен
при твор, већ је од мах на кон са -
слу ша ња у ту жи ла штву пу штен
да се бра ни са сло бо де.

„Ако су од ре ђе ни љу ди
спрем ни да на па да ју по ли цај -
це, шта су он да спрем ни да
учи не гра ђа ни ма? Ако ни су за -
шти ће ни при пад ни ци МУП-а,
ко ји шти те и спро во де за ко -
не, ко ли ко су он да за шти ће -
ни так си сти, во за чи јав ног пре -
во за, ме ди цин ски рад ни ци, ту -
жи о ци, су ди је, адво ка ти? То
су пи та ња на ко ја од го во ре
мо ра ју да ти ин сти ту ци је, си -
стем и др жав ни ор га ни, јед -
ном реч ју дру штво у це ли ни”,
за кљу чу је Син ди кат срп ске по -
ли ци је. М. Г.

при твор. Ме ђу тим, ка да је та
ме ра ис те кла, он је осло бо ђен
и пу штен да се бра ни са сло бо -
де. Слич но се до го ди ло и у слу -
ча ју на па да на по ли цај ца у Бе -
о гра ду, с је ди ном раз ли ком што

О ПО СЕБ НИМ БИ РАЧ КИМ СПИ СКО ВИ МА НА ЦИ О НАЛ НИХ МА ЊИ НА

Де мо кра ти ја на де лу

СТА ТИ СТИ КА КО ЈА ЗА БРИ ЊА ВА

Све ви ше обо ле лих због ује да ко ма ра ца
На осно ву по да та ка до ста -
вље них Ин сти ту ту за јав но
здра вље Ср би је „Др Ми лан Јо -
ва но вић Ба тут”, на те ри то ри -
ји Ср би је je до 21. ав гу ста
регистрованo сто пе де сет де -
ве то ро обо ле лих од гро зни це
За пад ног Ни ла, а умр ло је
пет на е сто ро за ра же них.

Нај ви ше па ци је на та ин фи -
ци ра них овом бо ле шћу при ја -
вље но је на те ри то ри ји гра да
Бе о гра да (79), Ју жно бач ког (29),
Ју жно ба нат ског (26), За пад но -
бач ког (6), По ду нав ског (6),
Срем ског (4), Сред њо ба нат ског
(3), Бра ни чев ског (3), Се вер -
но ба нат ског (2), Ко лу бар ског
(1) и Ма чван ског окру га (1).

До 17. ав гу ста у зе мља ма
Европ ске уни је при ја вље на су

273 слу ча ја обо ле ва ња од гро -
зни це За пад ног Ни ла, и то у
Ита ли ји 123, Грч кој 75, Ма -
ђар ској 39, Ру му ни ји 31, Фран -
цу ској три и у Хр ват ској два
слу ча ја.

У истом пе ри о ду у зе мља ма
Европ ске уни је ре ги стро ва но

је осам смрт них ис хо да ко ји
се мо гу до ве сти у ве зу са обо -
ле ва њем од гро зни це За пад ног
Ни ла, и то у Грч кој че ти ри, у
Ита ли ји три и у Ру му ни ји је -
дан.

У пе ри о ду од 2012. до 2017.
го ди не на те ри то ри ји Ре пу бли ке

Ср би је ре ги стро ва не су 574 осо -
бе обо ле ле од гро зни це За пад -
ног Ни ла. У том пе ри о ду умро
је 61 па ци јент за ра жен том бо -
ле шћу.

Пре ма пре по ру ка ма струч -
ња ка, не у тра ли са ње ко ма ра ца
на отво ре ном нај бр же се по -
сти же ису ши ва њем из во ра ста -
ја ће во де, јер се ти ме сма њу је
број ме ста на ко ји ма они мо гу
да по ло же ја ја. Сем то га, нај -
ма ње јед ном не дељ но тре ба ис -
пра зни ти во ду из сак си ја за
цве ће, по су да за хра ну и во ду
за кућ не љу бим це, као и из
кан ти, ли мен ки и бу ра ди. Тре -
ба ло би и укло ни ти ста ре гу ме
у ко ји ма има во де, јер су и оне
по год не  за раз мно жа ва ње ко -
ма ра ца. М. Г.
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У на ред них не ко ли ко да на у Пан че ву
ће би ти одр жа но не ко ли ко до га ђа ја
на ко ји ма ће ро кен рол му зи ка би ти у
цен тру па жње. Ово го ди шњи фе сти вал
„FreeDom Art”, ко ји ор га ни зу је Дом
омла ди не Пан че во, би ће отво рен из -
ло жбом фо то гра фи ја но ви на ра и фо -
то-ре пор те ра Алек сан дра Стој ко ви ћа
под на зи вом „Let There Be Rock”, а од -
мах за тим би ће одр жа на три би на на
те му „Где смо сад”. Том при ли ком о
ро кен ро лу ће го во ри ти Ср ђан Ги ле
Гој ко вић („Елек трич ни ор га зам”), Зден -
ко Ко лар („Зо на Б”, „Идо ли”) и Иван
Ивач ко вић, но ви нар и пу бли ци ста. Ду -
га тра ди ци ја рок му зи ке у на шем гра -
ду обе ле жа ва се и ма ни фе ста ци јом
„Да ни пан че вач ког ро кен ро ла”, ко ја
ће се и ове го ди не од ви ја ти на пла тоу
Кул тур ног цен тра. На ши су гра ђа ни
упо зна ће ло кал не бен до ве и њи хо ву
ау тор ску му зи ку.

С об зи ром на то да се у по след ње две
де це ни је од нос пре ма ро кен рол му зи ци
до ста про ме нио и да је све ма ње бен до -
ва ко ји се ба ве овим жан ром, пи та ли
смо на ше су гра ђа не да ли ова му зи ка и
да ље жи ви и да ли је они слу ша ју.

ЈО ВАН ПА ВЛО ВИЋ, мла ди пен зи о нер:
– Ро кен рол је му зи ка на ше мла до -

сти. Во лео сам да слу шам „YU grupu”,

„Ри бљу чор бу”, „Пар ни ва љак” и мно -
ге дру ге. Ве ћи на њих је и до ла зи ла у
Пан че во и слу шао сам их ужи во. „Пар -
ни ва љак” сам слу шао се дам де се тих
у на шем гра ду. Ме ђу тим, про ме нио
се ро кен рол. То је ра ни је би ла ре во -
лу ци о нар на му зи ка, а са да је дру га -
чи ја по ли ти ка, па то ви ше ни је то.
Ро кен рол је по стао ко мер ци ја лан, као
и све оста ло.

ДРА ГА НА МИ ХАЈ ЛОВ, ап сол вент:
– Слу шам рок му зи ку. Она је и да -

ље при сут на. Мо жда не у ши ро ким
на род ним ма са ма, као што је то би ло
осам де се тих и де ве де се тих, јер се до -
ста то га с вре ме ном про ме ни ло. Са -
да је, на жа лост, не ки кич и шунд ис -
пли вао на по вр ши ну, али ми слим да
и да ље има до ста љу ди ко ји слу ша ју
ро кен рол. Ја га за и ста ра до слу шам.
Оне ста ре ју го сло вен ске бен до ве ко је
сам во ле ла ра ни је, во лим и са да. Од
но ви јих гру па слу шам, на при мер,
са став „Кан да, Ко џа и Не бој ша”.

НЕ МА ЊА ЛУ КИЋ, 
по ли ца јац:

– Ми слим да ро кен рол му зи ка ни -
је као што је би ла ра ни је. Не ма је до -
вољ но, ни је за сту пље на као пре. Искре -
но, ја сам је увек сла бо слу шао.

СИЛ ВИ ЈА МА ЛИ ЦА, књи го во ђа:
– На жа лост, ни је исто као пре, али

ја и да ље слу шам рок му зи ку. Не дав -
но сам по се ти ла „Beer Fest” и пре за -
до вољ на сам. Ту се ви ди да из во ђа чи
ове му зи ке и да ље има ју по др шку.
Ми слим да би тре ба ло да се ви ше
слу ша ро кен рол и да се вра те ста ра
до бра вре ме на. Ја сам во ле ла „YU gru-
pu”, „Ван Гог”, „Би је ло дуг ме” и мно -
го дру гих из во ђа ча ко ји су ве о ма ква -
ли тет ни и оста ће још ду го на сце ни.

ДА ЛИ БОР ТО МЕВ СКИ, ренд ген 
тех ни чар:

– Ни сам баш ак ти ван што се ти че
ро кен ро ла, по ма ло сам слу шао „Ри -
бљу чор бу”, „Ба ја гу и ин струк то ре”.
Ми слим да ова му зи ка и да ље жи ви.
Чи ње ни ца је да се стил жи во та про -
ме нио, дру га чи је се жи ви, па је и му -
зи ка дру га чи ја.

ДРА ГА НА ЈО ВИЋ, 
пен зи о нер ка:

– Ни сам ни ка да би ла љу би тељ ро -
кен рол му зи ке. Знам не ке на ше до -
ма ће гру пе, гле да ла сам их на те ле -
ви зи ји. Са да их има мно го ма ње у
ме ди ји ма.

Анкетирала Мирјана Марић

С. МАЛИЦАН. ЛУКИЋ Д. ТОМЕВСКИ Д. ЈОВИЋ

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ РО КЕН РОЛ И ДА ЉЕ ЖИ ВИ?

Ста ре гру пе ме ђу оми ље ни ма

Д. МИХАЈЛОВЈ. ПАВЛОВИЋ

ХРОНИКА

У СЕ КРЕ ТА РИ ЈА ТУ ЗА ПО РЕ СКУ АД МИ НИ СТРА ЦИ ЈУ

Скра ћен рад са стран ка ма

Се кре та ри јат за по ре ску ад ми ни стра -
ци ју Гра да Пан че ва је 23. ав гу ста због
ми гра ци је по да та ка у је дин стве ни ин -
фор ма ци о ни си стем огра ни чио рад са

стран ка ма до 9 са ти. Ка ко је на ја вље -
но у оба ве ште њу, по сле то га по да ци о
по ре ским об ве зни ци ма не ће би ти до -
ступ ни до на ред ног да на. С. Т.

ПАН ЧЕ ВАЧ КА ЛЕТ ЊА ВРЕ ЛИ НА

АВ ГУСТ – МЕ СЕЦ ПУ СТОГ ГРА ДА
Тем пе ра ту ре из над 35 сте пе ни и се зо на го ди шњих од -
мо ра – опу сто ши ли су град. По не кад то ком да на чо век
ко ји се на ђе на цен трал ним град ским ули ца ма има ути -
сак да је сам на пла не ти.

Су де ћи пре ма прог но за ма ме те о ро ло га, „сам ство ва -
ње” овог ти па окон ча ће се на ред не не де ље. Сти же ки ша.
Јес!

С. Т.

Не бих сео на ову клупу ни за сто марака Зашто је тако високо небо, кад ће киша?

И сам завијам, због врућине Хало, Хјустон, има ли кога?

Црвено је... гори

Немој да се гураш, брате!

Посивело на сунцу



Пред ста ва „Ла жи ме”, ко ја је
би ла на ја вље на за 27. јул, али
је од ло же на због ло шег вре ме -
на, би ће од и гра на у су бо ту, 25.
ав гу ста, у 20 са ти, у дво ри шту
На род ног му зе ја.

По зо ри шни ко мад „Ла жи ме”
ин спи ри сан је цр но ху мор ним
по ет ско-про зним за пи си ма о
људ ској сва ко дне ви ци Са ше
Си мо но ви ћа „О љу ба ви, смр ти
и још не ким сит ни ца ма” („Срп -
ска књи жев на за дру га”, 2012).

За ми шљен је као ко ме ди ја ка -
рак те ра са еле мен ти ма гро те -
ске. Глав ни и је ди ни про та го -
ни сти ове јед но чин ке су Ле по -
мир (Алек сан дар Ду нић) и Ру -
жи ца (Сан дра Бу гар ски), сре -
до веч ни брач ни пар. Он је хи -
по хон дар ко ји све ви ше гу би
ко рак са убр за ним дру штве -
ним про ме на ма и са вре ме ном
ствар но шћу ко ја са со бом но -
си не из ве сност и страх од бу -
дућ но сти. Она је же на ја ког ка -
рак те ра, хра бра и пред у зи мљи -
ва, спрем на да се ак ци јом и
ри зи ком бо ри про тив сва ко -
днев не ру ти не и пе си ми зма ко -
ји јој угро жа ва брак.

Ка да по су ста ли су пру жни -
ци, по сле два де сет пет го ди на,

ре ше да от пу ту ју у ба њу у ко јој
су про ве ли ме де ни ме сец, на

сце ну ће ис пли ва ти ла жи – оне
сва ко днев не, на ив не, бе ле ла -
жи, на ко је се обич но и не освр -
ће мо, и оне цр не, те шке, суд -
бо но сне и „смр то но сне” ла жи
ко је су по ки да ле то ли ке ве зе.

За гла вље ни на се о ској же -
ле знич кој ста ни ци, че ка ју ћи
воз ко ји ни ка ко не до ла зи, су -
пру жни ци све ви ше упа да ју у
ла ви ринт сум њи, по лу и сти на,
ин си ну а ци ја и ин три га ко је их
до во де на иви цу ап сур да. Из
тог вр тло га у ко ме су се на -
шли, је ди ни спас је љу бав –
она искон ска, пра ва и ле ко ви -
та љу бав због ко је се га зе мо -
рал ни прин ци пи и због ко је
се, ка да је то је ди ни из лаз, и
ла же.

У про шлом бро ју не дељ ни -
ка „Пан че вац” пи са ли смо о
пла стич ној ам ба ла жи, ње -
ном зна ча ју за људ ски жи -
вот, не га тив ним по сле ди ца -
ма ње ног ко ри шће ња, ње -
ном от па ду и ме ра ма ко је с
ци љем одр жи вог раз во ја
пред у зи ма Европ ска уни ја.
У овом бро ју ће мо на ве сти
ве ћи број раз ли чи тих по да -
та ка ко ји су до би је ни ис тра -
жи вач ким пу тем и од но се
се не са мо на от пад до би јен
од пла стич не ам ба ла же не -
го и на оста ле вр сте от па да
на ста ле од си ро ви на ко је се
сва ко днев но ко ри сте. Поч -
ни мо ре дом: на при мер, вре -
ме раз град ње (рас па да) ПЕТ
ам ба ла же (пла стич не фла -
ше, по су де за во ће, по вр ће,
млеч не про из во де и дру го)
из но си, у за ви сно сти од усло -
ва у ко ји ма се на ла зе, ми -
ни мал но 100 го ди на, па и
до 1.000 го ди на. Пре ма по -
је ди ним ана ли за ма, пла стич -
не фла ше на де по ни ја ма
пред ста вља ју око де вет од -
сто укуп не те жи не от па да,
али за пре мин ски за у зи ма ју
32% про сто ра. Још „те жи
слу чај” раз град ње је су пла -
стич не ке се (по пу лар не тре -
гер ке или тре ге ри це), ко ји -
ма тре ба од 450 до 1.000 го -
ди на да се раз гра де. Оне
пред ста вља ју нај по крет ни ји
об лик сме ћа и као та кве жи -
вот ној сре ди ни чи не ве ли ки

еко ло шки про блем. Ипак,
до бра вест је да је од ове го -
ди не у Ср би ји упо тре ба ових
ке са у по је ди ним тр го ви на -
ма по че ла да се на пла ћу је,
што је ве ро ват но ко рак до
њи хо ве пот пу не за бра не, ка -
ко се то већ чи ни у 35 др жа -
ва, док се у зе мља ма Европ -
ске уни је у агре сив ним кам -
па ња ма иде ка њи хо вом пот -
пу ном уки да њу. На жа лост,
ипак с ни ском це ном (у про -
се ку два ди на ра по ке си),
њи хо ва про да ја је и да ље
при сут на, а пот пу но осве -
шћи ва ње ко ри сни ка је ве -
ро ват но пре пу ште но ре клам -
ним кам па ња ма, еду ка ци ја -
ма, ин фо-штан до ви ма итд.
Још јед на вр ста от па да с ду -
гим пе ри о дом раз град ње је -
су кон зер ве од алу ми ни ју -
ма (по пу лар не ли мен ке), за
ко је је по треб но од 100 до
500 го ди на. С тим у ве зи,
ве ли ки број зе ма ља (углав -
ном европ ских) ре ци кли ра
ову вр сту от па да и за ту услу -
гу гра ђа ни ма пла ћа њи хов
от куп. Пре ра дом јед не то не
алу ми ни јум ских ли мен ки
уште да енер ги је се кре ће од
90 до 95% у од но су на до би -
ја ње из при род них си ро ви -

на, а број ци клу са ре ци кла -
же је нео гра ни чен. Сва ког
ми ну та у САД се ре ци кли ра
пре ко 120.000 алу ми ни јум -
ских кон зер ви. У исто вре -
ме, на сва ка три ме се ца,
Аме ри кан ци ба це то ли ко
кон зер ви да би мо гли да са -
гра де не ко ли ко ави о на.

Што се ти че ста кла, си ту -
а ци ја је нај те жа по што се
оно ни ка да не ће раз гра ди -
ти (дру гим ре чи ма, тре ба
му не ко ли ко ми ли о на го ди -
на да се раз гра ди, чак не ки
струч ња ци сма тра ју да оно
не мо же да се рас пад не), а
мо же да се ре ци кли ра не -
бро је но пу та у уде лу од
100%. Тех но ло шки про цес
ре ци кла же ста кла зах те ва
40% ма ње енер ги је не го ње -
го во до би ја ње из при род них
си ро ви на. Иа ко је ре ци кла -
жа овог ма те ри ја ла ве о ма
јед но став на и спро во ди се
то пље њем, ста кло се ипак
не рет ко ба ца.

Уко ли ко ви ди те не ку ба -
че ну ау то-гу му, знај те да
ће те је као та кву ви де ти и
за пе де сет го ди на. Исто та -
ко, сва ки ба че ни опу шак од
ци га ре те од но сно ње гов
фил тер раз ла га ће се од јед -
не до две го ди не. Си ту а ци -
ја с па пир ним от па дом (но -
ви на ма, кар то ном, па пир -
ним ма ра ми ца ма...) је сте
сле де ћа: у за ви сно сти од вр -
сте па пир ног от па да, ње го -

ва раз град ња тра је од три
ме се ца до го ди ну да на. Ре -
ци кла жом јед не то не ста -
рог па пи ра са чу ва се 17 ста -
ба ла у при ро ди. Ре ци кла -
жом исте ко ли чи не кан це -
ла риј ског па пи ра са чу ва ју
се 24 ста бла. Ште ди се и
4.200 kW елек трич не енер -
ги је и 32.000 ли та ра во де.
За про цес ре ци кла же по -
треб но је 40% ма ње енер -
ги је. Ко ли чи на за га ђу ју ћих
ма те ри ја у ва зду ху је за око
75% ма ња не го при про из -
вод њи хар ти је од си ро вог
ма те ри ја ла. О ор ган ском от -
па ду смо пи са ли у бро ју
4718 (23. ју на 2017. го ди -
не), у тек сту под на сло вом
„Ком пост и ком по сти ра ње”.
Раз ви ти свест о ком по сти -
ра њу, али и о ре ци кли ра њу
го ре по ме ну тих вр ста от па -
да је сте пре све га ду жност
це ло куп не за јед ни це, с ци -
љем очу ва ња жи вот не сре -
ди не, али и при род них ре -
сур са др жа ве. С тим у ве зи
при ка за ли смо по сле ди це
не га тив ног ути ца ја не ко ли -
ко вр ста от па да ко је нам
мо гу слу жи ти као но ви-ста -
ри ре сурс за про из вод њу но -
вих про из во да.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 24. август 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Раз град ња от па да

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: АЛЕКСАНДАР СТОЈКОВИЋ И ИВАН ИВАЧКОВИЋ

РО КЕН РОЛ У ФО КУ СУ
Из ло жба фо то гра фи ја
Алек сан дра 
Стој ко ви ћа

Три би на под на зи вом
„Где смо сад”

Ово го ди шњи фе сти вал „Free-
Dom Art” би ће отво рен из ло -
жбом фо то гра фи ја но ви на ра и
фо то-ре пор те ра Алек сан дра
Стој ко ви ћа у че твр так, 23. ав -
гу ста, у га ле ри ји До ма омла -
ди не Пан че во, на кон че га ће
усле ди ти и три би на о ро кен -
ро лу под на зи вом „Где смо сад”.

Тим по во дом раз го ва ра ли
смо са ау то ром из ло жбе Алек -
сан дром Стој ко ви ћем и но ви -
на ром и пу бли ци стом Ива ном
Ивач ко ви ћем.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ко ја гру па је
би ла пр ва ко ју је за бе ле жи ло
око ва шег фо то-апа ра та?

А. СТОЈ КО ВИЋ: Пр ва гру па
ко ју сам сли као је „Сви на под”
у лет њој ба шти До ма омла ди -
не Пан че во. Ми слим да је то
би ло 2011. го ди не.

• Има те ли нај дра жу фо то -
гра фи ју?

А. СТОЈ КО ВИЋ: То је сва ка -
ко фо то гра фи ја Деј ви да Ко вер -
деј ла („Whitesnake”), ко ју во -
лим да зо вем „очи у очи с Ко -
вер деј лом”. Нас три де се так се
гу ра ло у из у зет но ма лом про -
сто ру из ме ђу би не и пу бли ке и
сре ћан сам што сам у пра вом
тре нут ку ус пео да се из бо рим
за ме сто и на пра вим сни мак.
На та квим кон цер ти ма не ма те
вре ме на, до зво ље но вам је да
сни ма те са мо пр ве три пе сме.

• Да ли ро кен рол и да ље
жи ви?

А. СТОЈ КО ВИЋ: Се ћам се да
су, кад сам био кли нац, по зи -
до ви ма ис пи си ва ли па ро ле
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Страну припремила
Мирјана 
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„Панк је мр тав” („Punk Is
Dead”). Ипак, панк ни је умро,
чак је до жи вео ре ин кар на ци ју.
Ро кен рол не ће умре ти све док
по сто је клин ци ко ји га осе ћа ју
и ко ји га је ту кул ту ру. Ово је
вре ме у ко ме се ра ди на за глу -
пљи ва њу ма се, а ро кен рол је
му зи ка ко ја је по сво јој при ро -
ди ан га жо ва на и тра жи слу ша -
о ца ко ји уме да раз ми шља. Баш
за то је ва жно да га сви ко ји га
во ли мо и по др жи мо. Ја, ето,
ни сам не ки му зи чар, иа ко сам
по ку ша вао да бу дем, али сам
на шао на чин да ово вре ме у
ко ме је та му зи ка скрај ну та,
за бе ле жим на дру ги на чин, да
пре не сем ат мос фе ру с кон це -
ра та, јер ро кен рол се не сви ра
у сту ди ју, сви ра се на кон цер -
ти ма.

И. ИВАЧ КО ВИЋ: Ро кен рол
жи ви, али на апа ра ти ма, да кле
је два. Не за то што ви ше не ма
до бре рок му зи ке, не го за то што
је она из гу би ла моћ и ути цај. А
то је из гу би ла за то што је из гу -
би ла ма сов ну пу бли ку. Не вре -
ди вам за по вед нич ка ве шти на
ако сте са ми на ра ти шту, ако
иза вас не иде ни ка ква вој ска.
Џо ни Шту лић је био ва жан за -
то што је иза ње га ишло мно го
љу ди. „Битлси” и „Сто ун си” су
ме ња ли свет за то што су ми ли -
о ни у њи ма пре по зна ва ли уз о -
ре. Да нас то га не ма. Као и пре
ви ше од по ла ве ка, так ми че се
Мик Џе гер и Пол Ма карт ни, а
све жа крв је не при мет на. Она
се не ви ди, јер но ве гру пе не -
ма ју ма сов ну по др шку. Не ма ју
је за то што се про ме нио дух

вре ме на. До ми нант на му зи ка
увек је огле да ло до ба у ко јем
на ста је. При род но је што у ова -
квим вре ме ни ма ро кен рол не
мо же да бу де до ми нан тан.

• За што на ши су гра ђа ни не
тре ба да про пу сте да по гле да ју
из ло жбу фо то гра фи ја Алек сан -
дра Стој ко ви ћа?

И. ИВАЧ КО ВИЋ: Стој ко вић
во ли, по шту је и ду бо ко раз у ме
оно што фо то гра фи ше. Све се
то ви ди на ње го вим фо то гра -
фи ја ма и то је је дан од два нај -
ве ћа раз ло га због ко јих су оне
та ко до бре. Дру ги је, раз у ме
се, за нат ска ком пе тен ци ја. Ка -
да го во ри мо о Стој ко ви ће вим
рок фо то гра фи ја ма, тре ба има -
ти у ви ду да је он ва жан исто
ко ли ко и љу ди ко је сли ка. Јер,
бу ду ћи да ње го ве фо то гра фи је
та ко вер но пре но се осе ћа ња и
по ру ке ко је сти жу с би не, оне
ће јед ног да на би ти дра го це но
све до чан ство и по у здан до каз
да ни су баш сви при ста ја ли на
мр тви ло но вог ми ле ни ју ма.
Стој ко ви ће ве рок фо то гра фи -
је чи не ма лу исто ри ју ин ди ви -
ду ал них ге сто ва пр ко са и та
ма ла исто ри ја је, од мах да до -
дам, мно го бит ни ја од оне ко -
ју зо ве мо ве ли ком. Јер, у овој
ко ју ис пи су је Стој ко вић, мно -
го је ви ше исти не. При ви ле ги -
ја је ви де ти ње го ве фо то гра -
фи је, ви де ти ту уз бу дљи ву исти -
ну, ту страст и тај пр кос, ви де -
ти све оно што ро кен рол чи ни
та ко по себ ним.

По сле све ча ног отва ра ња би -
ће одр жа на три би на под на зи -
вом „Где смо сад”, на ко јој ће
го во ри ти Ср ђан Ги ле Гој ко вић
(„Елек трич ни ор га зам”), Зден -
ко Ко лар („Зо на Б”, „Идо ли”) и
Иван Ивач ко вић, но ви нар и пу -
бли ци ста, а про грам ће во ди ти
Ву ле Жу рић, пи сац.

ПРЕД СТА ВА У МУ ЗЕ ЈУ

Ла жи ме

ПРО ГРАМ ФЕ СТИ ВА ЛА

По чи ње че твр ти „FreeDom Art”
Од че тврт ка до су бо те, 23–25.
ав гу ста, би ће одр жан че твр ти
фе сти вал „FreeDom Art” у ор -
га ни за ци ји До ма омла ди не
Пан че во.

Фе сти вал ће по че ти пред -
ста вља њем му ра ла и на сту пом
по ла зни ка хип-хоп ра ди о ни -
це До ма омла ди не Пан че во у
Не ма њи ној ули ци, иза „Мак -
си ја”, а зва нич но у га ле ри ји
До ма, где ће у 20 са ти би ти
отво ре на из ло жба фо то гра фи -
ја под на зи вом „Let There Be
Rock” Алек сан дра Стој ко ви ћа.
Од 20.30 би ће одр жа на ро кен -
рол три би на на те му „Где смо
сад”, на ко јој ће го во ри ти Ср -
ђан Ги ле Гој ко вић („Елек трич -
ни ор га зам”), Зден ко Ко лар
(„Зо на Б”, „Идо ли”) и Иван
Ивач ко вић, но ви нар и пу бли -
ци ста. Про грам ће во ди ти Ву -
ле Жу рић, пи сац. Пр ви дан
фе сти ва ла за тво ри ће кон церт

са ста ва „Pro Rock Angels – Rol-
ling Stones Tribute Band”.

У пе так, 24. ав гу ста, про грам
по чи ње у 17 са ти, ка да ће на -
сту пи ти „Ма стер бла стер си”. Од
18 са ти на ши су гра ђа ни ће мо -
ћи да чу ју хор „Ча ро ли ја”, ко -

ји во ди Ле он ти на Ву ко ма но -
вић, а од 21 сат игра ће се пред -
ста ва „Смрт фа ши зму! О Ри -
ба ри ма и Сло бо ди”, ко ју из во -
ди „Ре флек тор те а тар” из Бе о -
гра да. Бес плат не кар те мо гу
се пре у зе ти од  у До му омла -

ди не Пан че во – рад ним да ни -
ма од 16 до 21 и су бо том од 11
до 17 са ти.

По след њег да на фе сти ва ла, у
су бо ту, 25. ав гу ста, би ће одр жа -
ни кон цер ти са ста ва „Music for
Human Rights”, „Кан да, Ко џа и
Не бој ша” и „Farra fanfarra”.

У окви ру пра те ћег про гра ма
фе сти ва ла, у че твр так, 23. ав -
гу ста, по се ти о ци ће мо ћи да
по гле да ју из ло жбу скулп ту ра
„Voodoo Technotic” Вла ди ми -
ра Пе тро ви ћа. На ред ног да на
у отво ре ном ате љеу би ће при -
ре ђе но цр та ње пор тре та на ли -
цу ме ста, цр та ње ка ри ка ту ра
по се ти ла ца и руч но пра вље ње
бом бо на. У окви ру филм ског
про гра ма фе сти ва ла „FreeDom
Art”, у су бо ту, 25. ав гу ста, би -
ће при ка за ни крат ки, екс пе ри -
мен тал ни и не ми фил мо ви.

Улаз на све про гра ме је бес -
пла тан.
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Detská divadelná prehliadka
v Starej Pazove

Prvé odmenené
predstavenie v slovenskom
a srbskom jazyku

V súvislosti so Slovenským kultúrno-
osvetovým spolkom Detvan možno po-
vedať, že sme si pomaly, ale iste zvykli na
jeho úspechy a odmeny. Je ťažké od-
hadnúť, ktorá sekcia v rámci spolku je
úspešnejšia. Jeho detská divadelná sekcia
sa znovu ukázala v najlepšom svetle na
25. prehliadke detskej divadelnej tvorby
Vojvodiny v slovenskom jazyku, ktorá je
známejšia ako 3 x Ď. Podľa tradície sa aj
tento rok konala prehliadka v Starej Pa-
zove, od 1. do 3. júna v sále Slovenského
kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu
Janka Čmelíka. Divadelné predstavenia
sledovali dve poroty ‒ detská a odborná.
Táto druhá pracovala v zložení: režisér
Ján Makan, režisér a herec Miroslav Ben-
ka a herec Miroslav Fábry ‒ predseda ko-
misie. Umelecký vedúci prehliadky bol
Alexander Bako a koordinátorkou sa sta-
la Miruška Kočišová. 

Detvan, ako pravidelný účastník pre-
hliadky, súťažil tohto leta s predstavením
„Peter Pan”. Text napísala a režírovala
Alisa Oravcová. Text do slovenčiny pre-
ložila Kristína Gajanová, zatiaľ čo kostý-

stýmy (ktoré si bolo možné všimnúť aj
na tohtoročnom karnevale v Pančeve) ‒
Tereza Veberová Oravcová. Špeciálne
ocenenie za choreografiu bolo udelené
Alise Oravcovej, študentke Inštitútu
umeleckého tanca, ktorý taktiež sledo-
val prehliadku a uverejnil správu o
tomto úspechu. Detská komisia udelila
odmenu Filipovi Bisakovi za rolu Kapi-
tána Háka, resp. Alise Oravcovej za ro-
lu piráta. 

Detvan sa s týmto víťazným predsta-
vením zúčastní na Slovensku v budúci
rok, ale nedávne si ho zahrali aj na Slo-
venských národných slávnostiach v Báč-
skom Petrovci. Začiatkom augusta si
Vojlovičania mohli pozrieť „Petra Pana”
v sále Spomienkového domu, zatiaľ čo
na november je naplánované vystúpenie
v srbskom jazyku na doskách Kultúrne-
ho centra v Pančeve. 

Na tomto mieste je však potrebné pri-
pomenúť aj minuloročný úspech diva-
delného predstavenia „Game start”, vďa-
ka ktorému bola detská skupina spolku
Detvan odmenená pobytom tejto jari,
od 23. do 25. mája, v Šali na Slovensku,
kde sa koná najväčší detský divadelný fe-
stival Zlatá priadka. Predstavitelia Mati-
ce slovenskej v Galante a Šali zorganizo-
vali krásne exkurzie a hosťovania, no
zvlášť nezabudnuteľné zostanú družné
zábavy mladých hercov. 

Miroslav Oravec

DLHÝ RAD ÚSPECHOV SPOLKU DETVAN

„PETER PAN” VÍŤAZ NA „3 X Ď”

my vymyslela Tereza Veberová Oravcová.
Keď ide o technický segment, pomoc po-
skytli Zoran Bisak, Miroslav Oravec a Ja-
na Beracková. Veselý tanec vyvolal apla-
uz detských divákov, ako aj pozitívnu
kritiku milovníkov divadelného umenia,
takže prvá odmena ‒ zlatá plaketa, ako aj
odmena Národnostnej rady slovenskej
národnostnej menšiny v Srbsku
nechýbala. Druhú odmenu získalo pred-

stavenie z Padiny, zatiaľ čo tretia odmena
bola udelená predstaveniu z Báčskeho
Petrovca. 

Okrem hlavného uznania, Detvanov-
ci získali nasledovné individuálne oce-
nenia: ocenenie za najúspešnejšieho de-
butanta prehliadky ‒ Michal Marek v
role Petra Pana; ocenenie za ženskú epi-
zódnu postavu ‒ Andrea Koláriková v
role Zvonilky; ocenenie za najlepšie ko-

PÄŤDESIATE SIEDME SLOVENSKÉ NÁRODNÉ SLÁVNOSTI V BÁČSKOM PETROVCI

Detvan vystupoval počas všetkých troch dní
Otvárací program 
uskutočnený podľa operety

Vtipné vystúpenie 
vojlovickej staršej speváckej
skupiny

Už päťdesiaty siedmykrát sa tradične v
Báčskom Petrovci konali Slovenské ná-
rodné slávnosti, centrálne podujatie Slo-
vákov v Srbsku. Počas troch dní návštev-
níci mohli tráviť príjemné chvíle na via-
cerých koncertoch, ale aj pozrieť si po-
četné výstavy, divadelné predstavenia a
folklórne vystúpenia, vďaka ktorým sa
najlepším spôsobom prezentuje kultúrny
život Slovákov v Srbsku. Prvého dňa, 10.
augusta, v Slovenskom vojvodinskom di-
vadle, s priamym televíznym prenosom
na RTV Vojvodina, prebiehalo slávnost-
né otvorenie podujatia. Otvárací pro-

gram nazvali „Naša kolíska”. Uskutoč-
nený bol podľa operety z r. 1923 známe-
ho dramaturga, spisovateľa a kňaza zo
Starej Pazovy Vladimíra Hurbana Vladi-

mírova, zatiaľ čo hudbu skladal Anton
Cíger. Režisér Michal Babiak vedome
zveril úlohy skúseným folkloristom, her-
com a členom chóru a za jednu z oper-

ných sólistiek zvolil našu Katarínu Kal-
márovú. 

Druhý deň, 11. augusta, bol, ako aj
vždy, venovaný folklóru, orchestrom,
spevákom a speváckym skupinám, ktoré
v priebehu roka získavali ocenenia za
svoju činnosť. Na galakoncerte s názvom
„Chráňme si korene nášho bytia” Detvan
prezentovala staršia mužská spevácka
skupina. Svojou vtipnou mizanscénou a
efektným spevom vyvolala nadšenie pu-
blika a vymámila úprimné úsmevy i hro-
mový potlesk. 

Tretí deň prebiehal v znamení detskej
tvorby. V mene spolku Detvan vystúpili
najmladší herci so svojím víťazným
predstavením „Peter Pan”, a to pred
plnou sálou Slovenského vojvodinského
divadla, kde ich diváci odmenili viac-
minútovým potleskom, vďaka ktorému
sa niekoľkokrát vracali na javisko.

Michal Kalmár
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ZDO KO NAĽOVA NIE SA V SLO VEN SKOM JAZYKU A BLI ŽŠIE ZO ZNA MO VA NIE SA SO SLO VENSKÝM HLAVNÝM ME STOM

Trojtýždňová mágia v Bra ti sla ve

PO STA VE NIE NA ŠICH SU SE DOV A KRA JA NOV 

NOVÁ KA PI TO LA ŽI VO TA SLOVÁKOV V CHORVÁTSKU

Štu den ti slo va ki stiky z
celého sve ta

Spo je nie uče nia sa, 
doplnkových aktivít a
zábavy

„Ťažší” a „ľahší” 
tu ri zmus

Ka te dra sla vi stiky Fi lo lo gic kej fa -
kulty Uni ver zity v Be le hra de je
veľmi malá a, bo hu žiaľ, nie veľmi
populárna. Veľkou pred nosťou je
však učiť sa v menších skupinách,
pre to že vyučujúci a lek to ri sa mô-
žu de ta il ne ve no vať každému štu -
den to vi. Na dru hej stra ne, každý
štu dent získava príležitosť roz-
právať sa s vyučujúcim v slo ven -
skom jazyku, čo je veľmi význam-
né, le bo osvo jo va nie si jazyka bez
komunikácie pre bi e ha oveľa po -
mal šie. Sa mo zrej me, exi stujú aj
po četné štipendiá, ktoré sú jed -
nou z najväčších od mien a moti-
váciou pre každého štu den ta.

Práve jed nou z takých od mien
je aj táto ce sta na Slo ven sko a
účasť na let nej ško le slo venského
jazyka, ktorá sa ko na la od 1. do
20. júla.

Štu den ti odmenení v pre kla da -
teľskej súťaži, ktorú or ga ni zo val
náš lektorát, získali príležitosť
stráviť dvad sať dní v Bra ti sla ve.
Iš lo o jazykovú a od bornú prípra-
vu. JOP or ga ni zu je krátkodobé a

dlho dobé kurzy slo venského ja-
zyka pre cud zin cov, ako aj iné
vzdelávacie ak ti vity, akými je Let-
ná uni ver zi ta slo venského jazyka
a kultúry. Cieľom toh to kur zu bo -
lo zlep šiť si ko mu ni kačné schop -
no sti v slo ven skom jazyku, rozší-
riť si ve do mo sti z obla sti slo ven -
skej lin gvi stiky a li te ratúry, získať
ve do mo sti o histórii a kultúre
Slo ven ska a Bra ti slavy ako európ-
skeho me sta a vytvo riť si osobný
vzťah k slo venskému jazyku a
Slo ven sku. Keby sme na ma pe
sve ta chce li znázorniť účastníkov
kur zu, len ni e koľko  štátov by zo -
sta lo nevyzna čených. Bo li tu
účastníci zo Špa ni el ska, Argentí-

ny, Izra e la, Afriky, Ja pon ska, Čí-
ny, Ukra jiny, Poľska, Ru ska, Srb -
ska, Ru mun ska, Chorvátska, Ma-
ďarska, Nórska, Ne mec ka, Tu rec -
ka, USA...

S po mo cou lek to rov, štu den ti
trávili predobedňajšie ho diny sle -
dujúc od borné prednášky. Po o be -
de sa te ši li z rôznorodých do-
plnkových aktivít, akými sú spo -
lo čenské hry, ktoré si vyža dujú
konverzáciu v slo ven skom jazy-
ku, rôzne prezentácie na tému
histórie, kultúry, zvykov, re la xá -
cia pri slo venských fil moch, do -
kon ca aj ak cie, ktoré zna me na li
prípravu tra dičných slo venských
jedál a va re nie lekváru. Sa mo zrej -

me, štu den ti netrávili celý čas len
v ško le. Vyučujúci sa sna ži li rôz-
norodými spôsobmi ‒ tak, aby
bo li uspo ko jené záujmy všetkých
štu den tov ‒, po u ka zo vať im Bra -
ti sla vu. Ur či te všet ci, ktorí aspoň
raz navštívili Slo ven sko, bo li na
Bra ti slav skom hra de, vi de li
zrúca ni nu Devín, ale bo sa popre-
chádzali po nad ča so vom sta rom
me ste. Av šak cel kom iste to ne ro -
bi li po čas letného le ja ka, ako to
bo lo v na šom prípade. Do kon ca
ani odchod do di va dla ne bol ty-
pický. Komédiu „Po sledný po -
zdrav” v podaní profesionálnych
her cov sme to tiž to sle do va li v
piv ni ci vinárne, kde sme okrem

do brého  vína ma li príjemný chlá-
dok a ho din ku špič kového výko -
nu a smi ec hu. 

Víkendy bo li vyhra dené na
“ťažší” a “ľahší” tu ri zmus. Po čas
prvého sme navštívili hrad Čer -
vený Kameň v Malých Kar pa toch
a neskôr aj jaskyňu Driny. V pri e -
be hu druhého víkendu sme v
rámci trojdňovej ex kur zie navští-
vili Ta try. Návrat do Bra ti slavy
zna me nal aj prvý pra covný deň a
prednášky v skorých ranných ho-
dinách. Vyučujúci však ne nec ha li
štu den tov dri e mať v la vi ci ach, ale
ich zo bra li na pre hli ad ku au to -
mo bilky Vol kswa gen. S od -
bornými  spri e vod ca mi a po treb -
nou výba vou si pre zre li celú tová-

reň a oboznámili sa s pro ce som
výroby. To, čo ich cel kom iste pre -
bu di lo, bo lo vyskúša nie nového
Au di Q8, ktoré eš te nie je v pre -
da ji. Po čas po sledného  týždňa
sme sa ve no va li svo jim zruč no sti -
am a ta len tom. Di va delné, spe-
vácke a literárne sek cie ma li
množ stvo čle nov, no najväčšia
návštevnosť bo la evidovaná vo
folklórnej sek cii, kde sa štu den ti,
vďaka profesionálnym taneční-
kom zo známeho súbo ru Lúčni -
ca, uči li tan ce zo všetkých regió-
nov Slo ven ska. Získali sme nové
známosti a po čas kur zu sme všet -
ci bo li veľkou, svor nou ro di nou,
čo je len ďalším dôkazom to ho, že
jazyk ako ro zdeľuj e, tak aj spája.

Katarína Kalmárová

Na ši ce, za lo žené na základe roz -
hod nu tia Zväzu Slovákov v ro ku
2010.

Podľa sčítania obyva teľstva v
ro ku 2001 ži lo v Chorvátsku
4712 Slovákov, za tiaľ čo podľa
najnovších úda jov z r. 2011 je
ich 4753. To znamená, o 41
Slovákov vi ac. Podľa to ho isté-
ho sčítania väčšina Slovákov
ži je v na sle dovných  mestách a
ich okolí: Na ši ce (1078), Ilok
(935), Pu ni tov ci (666) a Li -
povľan y (106). Tre ba spo -
menúť, že sa v po sledných  ro -
koch v Chorvátsku za ča li dra -
stické emigrácie ľudí za „lep -
šou pra cou“.

Príslušníci slo ven skej národ-
nostnej men šiny v Chorvátsku si
svo je ústavné právo na vzde la nie
a výcho vu uplatňujú prostredníc-
tvom mo de lu C. To znamená, že

ni e len príslušníci men šiny, ale aj
ostatné de ti so slo venským pôvo-
dom majú mo žnosť učiť sa slo -
venský jazyk a pe sto vať slo venskú
kultúru (dve ho diny týžden ne ja-
zyk a jed nu ho di nu týžden ne kul-
túru) na trinástich základných a
dvoch vysokých školách (pri bli -
žne 550 ži a kov).

Ka ždo roč ne sa v spolupráci s
Mi ni ster stvom škol stva Slo ven -
skej re pu bliky, Mi ni ster stvom ve-
dy a vzde la nia Chorvátskej re pu -
bliky a Zväzom Slovákov v Chor-
vátskej re pu bli ke or ga ni zu je Ško -
la v prírode na Slo ven sku pre štu -
den tov, ktorí navš te vujú ho diny
slo venského jazyka a kultúry. Ka -
ždo roč ne sa or ga ni zujú aj semi-
náre pre uči teľov.

Kultúra je hlavným no si -
teľom  iden tity každého národa.
Slovenská men ši na si zachováva

svo je kultúrne de dič stvo vďaka
čin no sti kultúrno-osve tových
spol kov, ktoré pôsobia v rámci
matíc. Najstarším je Spo lok Ľu-
dovíta Štúra v rámci Ma ti ce slo -
ven skej v Ilo ku. Od r. 1940 až do
r. 1951 sa spo lok nazýval Slo -
venský čítací spo lok, a v r. 1951
si zme nil názov na Slo venský
kultúrno-osve tový spo lok Ľudo-
víta Štúra.

MS Ilok je om no ho mlad šia or-
ganizácia. Založená bo la 18. de -
cem bra 1997, a tak si vla ni pri po -
me nu la dvad sať ro kov od svoj ho
za lo že nia. V rámci nej pôsobí spo-
mínaný SKOS Ľudovíta Štúra, s ta -
neč nou, speváckou, hu dob nou, di -
va del nou a špor to vou sek ci ou, ako
aj spol kom žien. Spo lok žien pôso-
bí od ro ku 2008 a stará sa o ľudové
kro je vo vlastníctve MS Ilok. V pri -
e be hu de si a tich ro kov sa ich čin -
nosť po stup ne ori en to va la aj na ši -
tie nových súčastí ľudového ode vu,
akými sú ženské a mužské ko še le,
suk ne, lajblíky, zástery. Po zor nosť
sa ve nu je aj rôznym ručným prá-
cam, akými sú ši tie, vyšívanie, háč-
kovanie, maľova nie na skle, zdo be -
nie veľko nočných  kraslíc, pa pi e -
rové ple te nie, výro ba kve tov z pa -
pi e ra, výro ba suvenírov de co u pa ge
tec hni kou a pod. Spo lok žien
vysta vu je svo je práce na rôznych
manifestáciách, veľtr hoch, výsta-
vách v Chorvátsku a v zahraničí,
najmä v Srb sku.

Slováci v Chorvátsku sa vďaka
kultúrnym manifestáciám sna žia
spo lu pra co vať aj s inými kra ji na -
mi, akými sú napríklad Slo ven -
sko (na pr. Folklórne slávnosti
pod Poľanou v De tve), Če sko
(na pr. Medzinárodný fe sti val slo -
venského folklóru v Če skej re pu -
bli ke) a su se di a ce Srb sko (na pr.
Ro zo spi e vaný Sri em). Práve táto
medzinárodná spolupráca priná-
ša oso bitné ča ro pri zachovávaní
slo ven skej kultúry a po ve do mia.

Každý, kto mal mo žnosť
zúčast niť sa ne jakého  kultúrne ho
po du ja tia s medzinárodnou
účasťou, si ur či te vši mol ne smi -
er nu ra dosť na tvárach účastní-
kov a divákov. 

Miluška Fábryová

Ústa vou ga ran to vané
práva menšín

Výsledky po sledného
sčítania

Kultúra ako hlavný 
no si teľ národnej 
iden tity

Nová ka pi to la ži vo ta slo ven skej
men šiny sa da tu je od vzni ku sa -
mo stat nej Chorvátskej re pu bliky
(1991), ktorá pod po ru je ro zvoj
národnostných menšín. Slováci
sa v ob no ve nej ústa ve uvádzajú
ako jed na z dvad si a tich dvoch
ústav ne uznaných národnostných
menšín so všetkými právami a
po vin nosťam i.

Práva a slo body pri znané Ústa -
vou Chorvátskej re pu bliky sa za -
ru čujú všetkým bez ohľadu na ra -
su, far bu ple ti, po hla vie, jazyk,
náboženstvo, po li tické ale bo iné
pre sved če nia, národný ale bo so-
ciálny pôvod, ma jet kový stav,
vzde la nie, spo lo čenské po sta ve -
nie ale bo iné cha rak te ri stiky. Prí-
slušníkom všetkých národnost-
ných menšín je zaručená rov nosť,
slo bo da pre ja vu národnej iden -
tity, slo bodné používanie ma te -
rinského  jazyka a písma a kultúr-
na autonómia. Ústavným záko-
nom o právach národnostných
menšín sa, okrem iného, za bez -
pe ču je aj právo príslušníkov tý-
chto menšín zúčastňovať sa na
ve rej nom ži vo te a vplývať na mi -
est ne záležitosti prostredníctvom
rád a zástupcov.

Po vzni ku Chorvátskej re pu -
bliky sa pred sta vi te lia slo -
venských združení do ho dli vy-
stúpiť z člen stva Zväzu Čec hov a
Slovákov, a tak si 14. júna 1992
za lo ži li vlastnú spo lo čenskú or-
ganizáciu ‒ Ma ti cu slo venskú v
Chorvátsku.

Ona si da la za cieľ neľahkú úlo -
hu zac ho vať slo venskú ro di nu, jej
po ve do mie a iden ti tu, zapájať
príslušníkov slo ven skej národ-
nostnej men šiny do svo jich ra dov
a združení, otvo riť výchov no-
vzdelávacie cen trum, pe sto vať
ma te rinskú reč a krásnu li te -

ratúru  v školách, rozvíjať vyda va -
teľsk ú čin nosť, čin nosť elek tro -
nických médií, folklórne fe sti valy
a sta rať sa o po li tické zastúpe nie
Slovákov na lokálnej a celoštátnej
úrov ni.

Ma ti ca slovenská v Chorvátsku
v r. 1998 zme ni la svoj názov na
Zväz Slovákov. To je „strešná or-
ganizácia“ pätnástich matíc slo -
venských: MS Ri je ka, MS Záhreb,
MS Li povľan y, MS Meďurić, MS
Míľov ce, MS Jak šić, MS Zo kov
Gaj, MS Mar ko vec, MS Je li sa vec,
MS Jo si po vec, MS Jur je vec, MS
Osi jek, MS Soľany, MS Ilok a MS
Ra doš. V rámci matíc sú aktívne
folklórne, hu dobné a ume lecké
súbory, ako aj di va delné spolky.
Zväz Slovákov v Chorvátskej re -
pu bli ke ko or di nu je a stará sa o
kultúrne ochotníctvo, folklórne
pre hli adky (Detská pre hli ad ka
slo venského folklóru v Chorváts-

ku, Pre hli ad ka slo venského fol-
klóru pre do spelých  v Chorváts-
ku, Fe sti val slo ven skej hudby a
piesní „Keď sa ru ža rozvíjala“),
vyda va teľstvo, in for mo va nie
(mesačník Prameň), vzdelávanie
a mnohé iné ak ti vity. 

Rádio a televízia Chorvátska
sle du je ži vot, čin nosť a spo lo čen -
sko-kultúrne ak ti vity Slovákov a
pre zen tu je ich chorvátskej ve rej -
no sti v relácii „Pri zma”, ve no va -
nej národnostným menšinám.
Relácie v slo ven skej re či sú tak ti -
ež jedným zo spôsobov in for mo -
va nia Slovákov (Rádio Osi jek,
Rádio Na ši ce, Rádio Đa ko vo a
Rádio Ilok).

V sídle Zväzu Slovákov, te da v
Na ši ci ach, pôsobí aj Ústredná
kni žni ca Slovákov, ktorá je súčas-
ťou Chorvátskej národnej kni žni -
ce a čitárne v Na ši ci ach. Pôsobí tu
aj Slo venské kultúrne cen trum
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Ста ро па зо вач ка деч ја
драм ска смо тра

Пр во на гра ђе на пред ста ва
на сло вач ком и срп ском
је зи ку

Сло вач ко кул тур но-про свет но дру -
штво „Ђе тван” нас по ла ко али си гур -
но на ви ка ва на успе хе и на гра де. Те -
шко је оце ни ти ко ја сек ци ја тог дру -
штва је успе шни ја. „Ђе тва но ва” деч ја
по зо ри шна гру па се по но во у нај бо -
љем све тлу по ка за ла на 25. смо три
деч јег драм ског ства ра ла штва Вој во -
ди не на сло вач ком је зи ку, по зна ти јој
као „3 x Ђ”. По тра ди ци ји, и ове го ди -
не је смо тра одр жа на у Ста рој Па зо ви,
од 1. до 3. ју на, у са ли СКУД-а „Хе рој
Јан ко Чме лик”. По зо ри шне пред ста ве
су пра ти ла два жи ри ја: деч ји и струч -
ни. Овај дру ги је ра дио у са ста ву: ре -
жи сер Јан Ма кан, ре жи сер и глу мац
Ми ро слав Бен ка и глу мац Ми ро слав
Фа бри, пред сед ник жи ри ја. Умет нич -
ки ру ко во ди лац смо тре био је Алек -
сан дар Ба ко, а ко ор ди на тор ка је би ла
Ми ру шка Ко чи шо ва.

„Ђе тван”, као ре до ван уче сник смо -
тре, овог ле та се так ми чио пред ста -

на на гра да за ко ре о гра фи ју до де ље на
је Али си Ора вец, сту дент ки њи Ин -
сти ту та за умет нич ку игру, ко ји је та -
ко ђе пра тио смо тру и зва нич но об ја -
вио ове успе хе. Деч ји жи ри је до де лио
на гра де Фи ли пу Би са ку за уло гу Ка -
пе та на Ку ке од но сно Али си Ора вец за
уло гу пи ра та.

По бед нич ком пред ста вом „Ђе тван”
ће се на ред не го ди не пред ста ви ти у
Ре пу бли ци Сло вач кој, а не дав но је на -
сту пио на „Сло вач ким на род ним све -
ча но сти ма” у Бач ком Пе тров цу. По -
чет ком ав гу ста Вој лов ча ни су мо гли
да по гле да ју „Пе тра Па на” у са ли Спо -
мен-до ма, а за но вем бар је пред ви ђе -
но из во ђе ње на срп ском је зи ку у Кул -
тур ном цен тру Пан че ва.

Тре ба под се ти ти на про шло го ди -
шњи успех по зо ри шне пред ста ве
„Game Start”, за хва љу ју ћи ко ме је деч -
ја тру па „Ђе тва на” на гра ђе на бо рав -
ком овог про ле ћа, од 23. до 25. ма ја, у
Ша љи (Ре пу бли ка Сло вач ка), где се
одр жа ва нај ве ћи по зо ри шни деч ји
фе сти вал „Zlatá priadka”. До ма ћи ни
Ма ти це сло вач ке у Га лан ти и Ша љи
ор га ни зо ва ли су див не екс кур зи је и
го сто ва ња, а нај ви ше ће оста ти упам -
ће на дру же ња мла дих глу ма ца.

Ми ро слав Ора вец

ДУ ГАЧ КА НИ СКА „ЂЕ ТВА НО ВИХ” УСПЕ ХА

„ПЕ ТАР ПАН” ПО БЕД НИК НА „3 X Ђ”

вом „Пе тар Пан”. Текст је на пи са ла и
пред ста ву ре жи ра ла Али са Ора вец.
Ко мад је на сло вач ки пре ве ла Кри сти -
на Га јан, а ко сти ме је осми сли ла Те ре -
за Ве бер Ора вец. У тех нич ком де лу
пред ста ве су по ма га ли Зо ран Би сак,
Ми ро слав Ора вец и Ја на Бе рац ка. Ве -
се ла игра из ма ми ла је апла у зе деч је
пу бли ке, као и по зи тив не кри ти ке љу -
би те ља по зо ри шне умет но сти, та ко да
пр ва на гра да – злат на пла ке та, као и
на гра да На ци о нал ног са ве та Сло ва ка
у Ср би ји ни је из о ста ла. Дру га на гра да

је при па ла пред ста ви из Па ди не, а тре -
ћу је осво ји ла пред ста ва из Бач ког Пе -
тров ца.

По ред глав ног при зна ња, „ђе тва -
нов ци” су до би ли и сле де ће по је ди -
нач не на гра де: на гра ду за нај у спе шни -
јег де би тан та смо тре – Ми хал Ма рек у
уло зи Пе тра Па на; на гра ду за жен ску
епи зод ну уло гу – Ан дреа Ко ла рик за
уло гу Звон чи це; на гра ду за нај бо ље
ко сти ме (ко ји су се мо гли ви де ти и на
ово го ди шњем пан че вач ком кар не ва -
лу) – Те ре за Ве бер Ора вец. Спе ци јал -
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ПЕДЕСЕТ СЕДМЕ „СЛОВАЧКЕ НАРОДНЕ СВЕЧАНОСТИ” У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ

„Ђетван” се представио у сва три дана
Програм отварања урађен
према оперети

Духовит наступ војловачке
старије певачке групе

Већ 57. пут, традиционално, у Бачком
Петровцу су одржане „Словачке на-
родне свечаности”, централна мани-
фестација Словака у Србији. Током
три дана посетиоци су могли да ужи-
вају у више концерата и да виде број-
не изложбе, позоришне представе и
фолклорне наступе којима је, на нај-
бољи начин, представљен културни
живот Словака у Србији.

Првог дана, 10. августа, у Словач-
ком војвођанском позоришту, уз ди-
ректан ТВ пренос на Радио-телевизи-
ји Војводине, приређено је свечано
отварање манифестације. Програм
отварања је назван „Наша колевка”.
Рађен је по оперети из 1923. године

познатог драматурга, писца и свеште-
ника из Старе Пазове Владимира Хур-

бана Владимирова, а музику је компо-
новао Антон Цигер. Редитељ Михал

Бабјак је зналачки поверио задатке ис-
кусним фолклорашима, глумцима и
хору, а за једну од оперских солистки-
ња изабрао је нашу Катарину Калмар.

Други дан, 11. август, као и увек, био
је посвећен фолклору, оркестрима, пе-
вачима и певачким групама који су то-
ком године добијали признања за свој
рад. На гала концерту под називом „Чу-
вајмо корене нашег постојања” „Ђе-
тван” је представила старија мушка пе-
вачка група. Својим шаљивим мизан-
сценом и ефектним певањем изазвала
је одушевљење публике и измамила ис-
крене осмехе и громогласан аплауз.

Трећи дан је обележило дечје ства-
ралаштво. У име „Ђетвана” предста-
вили су се најмлађи глумци својом по-
бедничком представом „Петар Пан”,
пред пуном салом Словачког војво-
ђанског позоришта, где их је публика
вишеминутним аплаузом неколико
пута враћала на позорницу.

Михал Калмар
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УСА ВР ША ВА ЊЕ СЛО ВАЧ КОГ ЈЕ ЗИ КА И БЛИ ЖЕ УПО ЗНА ВА ЊЕ СЛО ВАЧ КЕ ПРЕ СТО НИ ЦЕ

Тро не дељ на ма ги ја у Бра ти сла ви

ПО ЛО ЖАЈ НА ШИХ СУ СЕ ДА И ЗЕ МЉА КА

НО ВО ПО ГЛА ВЉЕ ЖИ ВО ТА СЛО ВА КА У ХР ВАТ СКОЈ

Сту ден ти сло ва ки сти ке
из це лог све та

Спој уче ња, 
до пун ских ак тив но сти
и за ба ве

„Те жи” и „лак ши” 
ту ри зам

Ка те дра сла ви сти ке Фи ло ло -
шког фа кул те та Уни вер зи те та у
Бе о гра ду вр ло је ма ла и, на жа -
лост, не та ко по пу лар на. Ме ђу -
тим, ве ли ка је пред ност учи ти у
ма њим гру па ма, јер се про фе -
со ри и лек то ри мо гу де таљ но
по све ти ти сва ком сту ден ту. С
дру ге стра не, сва ки сту дент до -
би ја при ли ку да раз го ва ра с
про фе со ром на сло вач ком, што
је од из у зет не ва жно сти, јер се
уче ње је зи ка без ко му ни ка ци је
мно го спо ри је од ви ја. На рав но,
ту су и мно го број не сти пен ди -
је, ко је су јед на од нај ве ћих на -
гра да и мо ти ва ци ја за сва ког
сту ден та.

Јед на од тих на гра да је упра -
во био и овај пут у Сло вач ку и
по ха ђа ње лет ње шко ле сло вач -
ког је зи ка, ко ја је одр жа на од 1.
до 20. ју ла.

На гра ђе ни сту ден ти пре во -
ди лач ког так ми че ња, ко је је ор -
га ни зо вао наш лек то рат, до би -
ли су при ли ку да два де сет да на
бо ра ве у Бра ти сла ви. Реч је о
је зич кој и струч ној обу ци („Ja-
zyková a odborná príprava”).

JOП ор га ни зу је крат ко роч не и
ду го роч не кур се ве сло вач ког
је зи ка за стра не кан ди да те или
дру ге обра зов не ак тив но сти,
као што је Лет њи уни вер зи тет
сло вач ког је зи ка и кул ту ре.
Циљ овог кур са био је да се по -
бољ ша ко му ни ка циј ска ве шти -
на на сло вач ком је зи ку, про ши -
ри зна ње из обла сти сло вач ке
лин гви сти ке и књи жев но сти,
учи о исто ри ји и кул ту ри Сло -
вач ке и Бра ти сла ве, као европ -
ског гра да, и ус по ста ви лич ни
од нос са сло вач ким је зи ком и
Сло вач ком. Ка да би смо хте ли
да на ма пи све та при ка же мо
уче сни ке кур са, ма ли број др -
жа ва остао би нео бе ле жен. Би -

ли су ту по ла зни ци из Шпа ни -
је, Ар ген ти не, Изра е ла, Афри -
ке, Ја па на, Ки не, Укра ји не,
Пољ ске, Ру си је, Ср би је, Ру му -
ни је, Хр ват ске, Ма ђар ске, Нор -
ве шке, Не мач ке, Тур ске, САД...

Уз по моћ лек то ра, пре по -
днев не са те сту ден ти су про во -
ди ли пра те ћи струч на пре да ва -
ња. По по дне ва су про те кла у
ужи ва њу у ра зно вр сним до -
пун ским ак тив но сти ма, по пут
дру штве них ига ра ко је зах те ва -
ју раз го вор на сло вач ком, ра -
зних пре зен та ци ја на те му
исто ри је, кул ту ре, оби ча ја,
опу шта ња уз сло вач ке фил мо -
ве, па чак и ак ци ја ко је су под -
ра зу ме ва ле пра вље ње тра ди ци -

о нал них сло вач ких је ла и ку ва -
ње пек ме за. На рав но, сту ден ти
ни су све вре ме про во ди ли са мо
у шко ли. Про фе со ри су се тру -
ди ли да их на што раз ли чи ти је
на чи не про ве ду кроз Бра ти сла -
ву, ка ко би сва ком сту ден ту би -
ла за до во ље на ин те ре со ва ња.
Си гур но су сви ко ји су бар јед -
ном по се ти ли Сло вач ку, би ли
на Бра ти слав ском зам ку, ви де -
ли ру ше ви не тврђаве Ђе вин,
или се про ше та ли ван вре мен -
ским ста рим гра дом. Али са -
свим си гур но то ни су ра ди ли
по лет њем пљу ску, као што смо
ми. Чак ни од ла зак у по зо ри -
ште ни је био ти пи чан. За пра во,
ко ме ди ју „По след њи по здрав”,

у из во ђе њу про фе си о нал них
глу ма ца, гле да ли смо у по дру му
ви на ри је, ко ја је, по ред до бр ог
ви на, по ну ди ла при јат ну хла -
до ви ну и сат вре ме на спо ја вр -
хун ског из во ђе ња и сме ха.

Ви кен ди су би ли ре зер ви са -
ни за „те жи” или „лак ши” ту -
ри зам. Пр вог ви кен да смо об и -
шли за мак Цр ве ни ка мен на
Ма лим Кар па ти ма, а по том и
пе ћи ну Дринy. Дру гог ви кен да
смо на тро днев ној екс кур зи ји
по хо ди ли Та тре. По вра так у
Бра ти сла ву зна чио је и пр ви
рад ни дан и пре да ва ња у ра ним
ју тар њим са ти ма. Али про фе -
со ри ни су оста ви ли сту ден те
да дре ма ју у клу па ма, већ су их
по ве ли у оби ла зак „Фол ксва ге -
но ве” фа бри ке ау то мо би ла. Уз
струч не во ди че и по треб ну

опре му, об и шли су це лу фа бри -
ку и упо зна ли се с про це сом
про из вод ње. Оно што их је са -
свим си гур но раз бу ди ло, би ло
је ис про ба ва ње но вог „ау ди ја
Q8”, ко јег још не ма у про да ји.
По след ње не де ље по све ти ли
смо се сво јим ве шти на ма и та -
лен ти ма. Сек ци је дра ме, пе ва -
ња и књи жев но сти бро ја ле су
мно го чла но ва, али је нај по се -
ће ни ја би ла фол клор на сек ци -
ја, где су сту ден ти, уз про фе си -
о нал не пле са че из по зна тог ан -
сам бла „Луч њи ца”, учи ли пле -
со ве из свих кра је ва Сло вач ке.
Скло пи ли смо но ва по знан ства
и то ком кур са сви смо би ли ве -
ли ка, сло жна по ро ди ца, што је
са мо до каз да је зик, ко ли ко
раз два ја, то ли ко и спа ја.

Ка та ри на Кал мар

бли о те ке и чи та о ни це. Ту је и
Сло вач ки кул тур ни цен тар На -
ши це, осно ван по од лу ци Са -
вез Сло ва ка 2010. го ди не.

Пре ма по пи су ста нов ни штва
из 2001. го ди не, у Хр ват ској је
жи ве ло 4.712 Сло ва ка, а пре ма
по след њем, из 2011. го ди не, би -
ла су 4.753. Зна чи, 41 Сло вак
ви ше. Пре ма том по пи су, ве ћи -
на Сло ва ка жи ви у сле де ћим
гра до ви ма и окол ним се ли ма у
њи хо вој око ли ни: На ши це
(1.078), Илок (935), Пу ни тов ци
(666) и Ли по вља ни (106). Тре ба
на по ме ну ти да је у по след њих
не ко ли ко го ди на у Хр ват ској
по че ло дра стич но исе ља ва ње
љу ди у по тра зи за бо љим по -
слом.

Чла но ви сло вач ке на ци о нал -
не ма њи не у Хр ват ској сво је
устав но пра во на обра зо ва ње и
вас пи та ње ко ри сте кроз мо дел
Ц. То зна чи да не са мо при пад -

ни ци ма њи не већ и оста ла де ца
са сло вач ким ко ре ни ма има ју
мо гућ ност да уче сло вач ки је -
зик и не гу ју сло вач ку кул ту ру
(два ча са је зи ка и је дан час кул -
ту ре сед мич но) у 13 основ них
шко ла и две ви со ке шко ле (око
550 уче ни ка). 

Сва ке го ди не се у са рад њи с
Ми ни стар ством про све те Ре -
пу бли ке Сло вач ке, Ми ни стар -
ством на у ке и обра зо ва ња Ре -
пу бли ке Хр ват ске и Са ве зом
Сло ва ка у Ре пу бли ци Хр ват -
ској ор га ни зу је „Шко ла у при -
ро ди у Ре пу бли ци Сло вач кој”
за уче ни ке ко ји по ха ђа ју ча со ве
сло вач ког је зи ка и кул ту ре.
Сва ке го ди не се ор га ни зу ју и
се ми на ри за на став ни ке.

Кул ту ра је глав ни но си лац
иден ти те та сва ке на ци је. Сло -
вач ка ма њи на чу ва сво је кул -
тур но на сле ђе кроз рад кул тур -
них и про свет них удру же ња

ко ја ра де у ма ти ца ма. Нај ста -
ри је је удру же ње Љу до ви та
Шту ра под окри љем Ма ти це
сло вач ке у Ило ку. Од 1940. до
1951. го ди не удру же ње се зва ло
Сло вач ко дру штво чи та те ља,
да би 1951. про ме ни ло име у
Сло вач ко кул тур но-про свет но
дру штво Љу до ви та Шту ра. Ма -
ти ца сло вач ка Илок је да ле ко
мла ђа ор га ни за ци ја. Осно ва на
је 18. де цем бра 1997. го ди не,
та ко да је про шле го ди не про -
сла ви ла два де сет го ди на од
осни ва ња. У окви ру ње ра ди
по ме ну то дру штво Љу до ви та
Шту ра с пле сном, пе вач ком,
му зич ком, по зо ри шном и
спорт ском сек ци јом и дру -
штвом же на. Дру штво же на
по сто ји од 2008. го ди не и оно
одр жа ва на род не но шње у вла -
сни штву МС Илок. То ком про -
те клих де сет го ди на њи хо ва ак -
тив ност се по сте пе но усред сре -
ђи ва ла и на ши ве ње но вих де -
ло ва на род не оде ће као што су
жен ске и му шке ко шу ље, сук -
ње, пр слу ци, ке це ље. Не гу ју и
раз ли чи те руч не ра до ве, као
што су ши ве ње, ве зе ње, хе кла -
ње, сли ка ње на ста клу, де ко ри -
са ње ус кр шњих ја ја, па пир на то
пле те ње, про из вод ња цве ћа од
па пи ра, про из вод ња су ве ни ра
де ку паж тех ни ком итд. Дру -
штво же на сво је руч не ра до ве
из ла же на ра зним ма ни фе ста -
ци ја ма, сај мо ви ма, из ло жба ма
у Хр ват ској и ино стран ству,
на ро чи то у Ср би ји.

Сло ва ци у Хр ват ској се тру де
да кроз кул тур не ма ни фе ста ци -
је са ра ђу ју и с дру гим зе мља ма,
као што су Сло вач ка (нпр. Фол -
клор не све ча но сти на По ља ни у
Ђе тви), Че шка (нпр. Ме ђу на -
род ни фе сти вал сло вач ког фол -
кло ра у Че шкој Ре пу бли ци) и
су сед на Ср би ја (нпр. „Rozospie-
vaný Sriem”). Упра во ова ме ђу -
на род на са рад ња да је по се бан
шарм одр жа ва њу сло вач ке кул -
ту ре и све сти. Сва ко ко је имао
при ли ку да при су ству је не кој
кул тур ној ма ни фе ста ци ји с ме -
ђу на род ним уче шћем си гур но
је при ме тио огром ну ра дост на
ли ци ма уче сни ка и гле да ла ца.

Ми лу шка Фа бри

Уста вом за га ран то ва на
пра ва ма њи на

Ре зул та ти по след њег
по пи са

Кул ту ра као глав ни
но си лац на ци о нал ног
иден ти те та

Но во по гла вље жи во та сло вач -
ке ма њи не да ти ра од ус по ста -
вља ња не за ви сне Ре пу бли ке
Хр ват ске (1991), ко ја по др жа ва
раз вој на ци о нал них ма њи на.
Сло ва ци се у об но вље ном
Уста ву по ми њу као јед на од
два де сет две устав но при зна те
на ци о нал не ма њи не са свим
пра ви ма и ду жно сти ма.

Уста вом Ре пу бли ке Хр ват ске
пра ва и сло бо де се га ран ту ју
сви ма без об зи ра на ра су, бо ју
ко же, пол, је зик, ве ро и спо вест,
по ли тич ко или дру го ми шље -
ње, на ци о нал но или со ци јал но
по ре кло, имо вин ско ста ње,
обра зо ва ње, дру штве ни ста тус
или дру ге ка рак те ри сти ке.
Свим на ци о нал ним ма њи на ма
су за јам че ни рав но прав ност,
сло бо да из ра жа ва ња на ци о -
нал ног иден ти те та, сло бод но
ко ри шће ње ма тер њег је зи ка и
пи сма и кул тур на ау то но ми ја.
Устав ним за ко ном о пра ви ма
на ци о нал них ма њи на се, из ме -
ђу оста лог, оси гу ра ва и пра во
при пад ни ка ових ма њи на да
уче ству ју у јав ном жи во ту и
ути чу на ло кал не по сло ве пу -
тем ве ћа и пред став ни ка.

На кон осни ва ња Ре пу бли ке
Хр ват ске пред став ни ци сло -
вач ких удру же ња до го во ри ли
су се да се по ву ку из члан ства
Са ве за Че ха и Сло ва ка и 14. ју -
на 1992. го ди не осно ва на је
дру штве на ор га ни за ци ја Ма ти -
ца сло вач ка у Хр ват ској.

Она је пред се бе по ста ви ла
те жак за да так да очу ва сло вач -
ку по ро ди цу, ње ну свест и
иден ти тет, да укљу чи при пад -
ни ке сло вач ке на ци о нал не ма -
њи не у сво је ре до ве и удру же -
ња, отво ри вас пит но-обра зов -

ни цен тар, не гу је ма тер њи је -
зик и ле пу књи жев ност у шко -
ла ма, раз ви ја из да вач ку де лат -
ност, рад елек трон ских ме ди ја,
фол клор не фе сти ва ле и по бри -
не се за по ли тич ку за сту пље -
ност Сло ва ка на ло кал ном и
др жав ном ни воу.

Ма ти ца сло вач ка у Хр ват ској
је 1998. го ди не про ме ни ла име у
Са вез Сло ва ка. То је кров на ор -
га ни за ци ја пет на ест ма ти ца
сло вач ких: МС Ри је ка, МС За -
греб, МС Ли по вља ни, МС Ме -
ђу рић, МС Ми љев ци, МС Јак -
шић, МС Зо ков Гај, МС Мар ко -
вац, МС Је ли са вац, МС Јо си по -
вац, МС Јур је вац, МС Оси јек,
МС Со ља ни, МС Илок и МС Ра -
дош. У ма ти ца ма су ак тив не
фол клор не, му зич ке и умет нич -
ке гру пе и по зо ри шна дру штва.

Са вез Сло ва ка у Ре пу бли ци
Хр ват ској ко ор ди ни ра и во ди
ра чу на о кул тур ном ама те ри -

зму, фол клор ним смо тра ма
(Деч ја смо тра сло вач ког фол -
кло ра у Хр ват ској, Смо тра сло -
вач ког фол кло ра од ра слих у
Хр ват ској, Фе сти вал сло вач ке
му зи ке и пе сме „Keď sa ruža
rozvíjala”), из да ва штву, ин фор -
ми са њу (ча со пис „Prameň”),
обра зо ва њу и мно гим дру гим
ак тив но сти ма. Хр ват ска ра -
дио-те ле ви зи ја пра ти жи вот,
рад и дру штве но-кул тур ну ак -
тив ност Сло ва ка и пред ста вља
их хр ват ској јав но сти у еми си -
ји „При зма”, по све ће ној на ци о -
нал ним ма њи на ма. Еми си је на
сло вач ком је зи ку су, та ко ђе, је -
дан од на чи на ин фор ми са ња
Сло ва ка (Ра дио Оси јек, Ра дио
На ши це, Ра дио Ђа ко во и Ра дио
Илок).

У се ди шту Са ве за Сло ва ка,
На ши ца ма, ра ди Цен трал на
књи жни ца Сло ва ка, као део
на шич ке Хр ват ске на род не би -
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Не ма осо бе у Вој ло ви ци ко ја не
по зна је Жељ ка Ко ла ри ка Жек -
са. Ја сам га упо знао дав но као
Же ља пан ке ра. И он је то до да -
нас за ме не остао: нео б у здан,
енер ги чан, бес ком про ми сан, ра -
до знао, отво рен, пред у зе тан. А
и до са да шњи жи вот му је пра -
ви ро кер ски. Про ме нио је мно го
за ни ма ња, ра дио с мно штвом
му зи ча ра и гру па, сни мио ве ћи
број ди ско ва и ка се та, про пу -
то вао зе мљу и окру же ње, сви -
рао на без број кон це ра та, на -
сту пао на не ко ли ко рок фе сти -
ва ла и на шао сво је ме сто у вој -
во ђан ској рок ен ци кло пе ди ји.
Од не дав но, по пут Мо ри со но -
вих ја ха ча у олу ји, пу ту је по
Сло вач кој с та мо шњим бај ке -
ри ма. Не до ста је му још са мо да
об ја ви збир ку рок по е зи је и сни -
ми рок опе ру.

• Ка да си по чео да сви раш
ги та ру и ка ко си то на у чио? Да
ли је ги та ра би ла твој пр ви из -
бор?

– Ги та ру сам по чео да сви рам
кра јем основ не шко ле, иа ко
сам је на ба вио ра ни је. Ка да сам
по ха ђао пе ти раз ред основ не
шко ле, мој отац је пу то вао у За -
пад ну Не мач ку. За мо лио сам га
да ми ку пи елек трич ну ги та ру
и пу ну ке су фи гу ри ца ка у бо ја и
Ин ди ја на ца. Уме сто елек трич -
не, до нео ми је аку стич ну ги та -
ру, ко ју сам ста вио на ор ман, а
фи гу ри ца ма ка у бо ја и Ин ди ја -
на ца сам се играо. Тек не где
при кра ју основ не шко ле, као
да ме је не што уда ри ло у гла ву,
до хва тио сам ту ги та ру и по чео
да ве жбам. Сам сам на у чио да
сви рам. Пр ви озбиљ ни ји ин -
стру мент ко ји сам по чео да
сви рам би ла је бас-ги та ра. Ка -
сни је сам пре шао на сви ра ње
ги та ре. Пo по тре би сви рам
буб ње ве и кла ви ја ту ре. Она ко,
ви ше за се бе.

• Ко ју си му зи ку та да слу шао
и сви рао, а шта слу шаш са да и
имаш ли вре ме на за сви р ку?

– Mузику гру па AC/DC, „Mo-
torhead”, „Iron Maiden” и др.
Углав ном хард рок и хе ви ме -
тал с кра ја се дам де се тих и
осам де се тих го ди на. Та ко ђе сам
слу шао Ча ка Бе ри ја, „The Bea-
tles”, „Rolling Stones”, Џи ми ја

ПРИ СЕ ЋА ЊА СТА РОГ РО КЕ РА

ЖЕ ЉА ЗА НО ВИМ

знам шта је у Сло вач кој ак ту -
ел но, али је до бро што се та мо
слу ша рок, хе ви и панк му зи -
ка. То мо жеш да чу јеш на ра -
ди ју и у клу бо ви ма. Не знам
шта је с рок му зи ком у Ср би ји.
А и увек је, на жа лост, ма ло би -

на пу ту пот пи си ва ња уго во ра
за јед ну бе о град ску из да вач ку
ку ћу. А он да су нас бом бар до -
ва ли и све је про па ло. Убр зо је
сва ко оти шао на сво ју стра ну.

(На ста ви ће се)

Иван За фи ро вић

Ве ли ки број 
го сту ју ћих ан сам ба ла

Рас ква ше на зе мља
оме ла из ла зак 
у по ље и ко сид бу

И ове го ди не, два де сет че твр ти
пут, у Вој ло ви ци је одр жа на
тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја
„Вој ло вач ки же те лач ки да ни”,
ко ју су ор га ни зо ва ли СКПД
„Ђе тван” и МКУД „Та ма ши
Арон”, у че му су им по мо гли
ДВД Вој ло ви ца и МОМС Вој -
ло ви ца. Они су од 26. до 28. ју -
ла по ну ди ли про гра ме од ко јих
су не ки тра ја ли до ра них ју тар -
њих са ти.

Та ко је 26. ју ла уве че у Спо -
мен-до му одр жа но пре да ва ње
о ИПАРД-у, ин стру мен ту прет -
при ступ не по мо ћи за ру рал ни
раз вој. О на чи ну при ја вљи ва -
ња и при сту па под сти цај ним
сред стви ма за за по чи ња ње и
оства ри ва ње про је ка та го во ри -
ла је др Ви о ле та Мит ков ски из
Ин сти ту та „Та миш”, с ко јим по -
сто ји ду го го ди шња успе шна са -
рад ња.

На ред ног да на је отво ре на
из ло жба руч них ра до ва и про -
из во да од жи та, ко ју је пра ти ла
ра ди о ни ца на ме ње на де ци. Ве -
че је би ло ре зер ви са но за на -
ступ ни за го сту ју ћих фол клор -
них ан сам ба ла: До ма кул ту ре
„3. ок то бар” из Ко ва чи це,
МКУД-а „Јо каи Мор” из Но вог
Бе че ја, КУД-а „Чи гра” Пан че во,
КУД-а „Чи гра” Опо во –Сеф ке -
рин, као и спе ци јал них го сти ју
из Грч ке – „Dancing Group of
Sklivani from Ioannina”. Лет њи
пљу сак ни је по ква рио ве че
пре пу но ко ло ри та, пе сме и
игре у сла ву на шег нај ве ћег бо -
гат ства – же тве. Дру же ње с

ВОЈ ЛО ВАЧ КИ ЖЕ ТЕ ЛАЧ КИ ДА НИ

Сла ва жи ту што нас
хра ни

Хен дрик са. Ре ци мо да су то не -
ки мо ји по че ци упо зна ва ња с
рок му зи ком. Са да не мам вре -
ме на да от кри вам и слу шам но -
ву му зи ку, а и на тр жи шту је
мно го му зи ке. За ни мљи ви су
ми „Rammstein”, „Nine Inch Na-
ils”. Уоп ште но, ин да стри јал му -
зи ка. Мо ја му зи ка „Marienfeld-
a” на ли чи њи ма. Иа ко ме не ки
зо ву пан кер, ту му зи ку ни кад
ни сам слу шао. По нео сам ги та -
ру у Сло вач ку, али не за ни ма ме
тре нут но да је сви рам. Ви ше
сам по све ћен по слу. Не ћу ни -
шта да ра дим на си лу.

• Да ли пра тиш на шу и сло -
вач ку рок сце ну? Мо жеш ли да
их упо ре диш?

– У овом тре нут ку ми је те -
шко да од го во рим. Сад не

ла пред ста вље на у на шим ме -
ди ји ма.

• Сви рао си у ви ше рок гру -
па. Нај че шће си био и њи хов
осни вач, зар не?

– Јед на од пр вих гру па из
Вој ло ви це у ко јој сам сви рао, и
то као бас ги та ри ста, би ла је
„Убод про бод”. Из во ди ли смо
сво је пе сме, та ко ре ћи ау тор ске.
„Hellior” је би ла сле де ћа
„озбиљ ни ја” гру па. У њој сам се
опро бао као буб њар. Ни је та ко
ло ше зву ча ло (смех). Он да смо
на шли бо љег буб ња ра, а ја сам
се вра тио ги та ри, јер су, због
аран жма на, би ле по треб не две
ги та ре у бен ду. По сле од слу же -
ног вој ног ро ка сви рао сам у
про фе сор ској гру пи на ше гим -
на зи је. До био сам, на и ме, по сао

сви ра ли дру га чи ју му зи ку од
оне на ко ју сам ја на ви као. Ре -
пер то ар су им чи ни ле пе сме Џеј
Џеј Кеј ла, Ери ка Клеп то на, Деј -
ви да Бо у ви ја, са ста ва „Creeden-
ce Clearwater Revival” и др. За
ме не је то би ла мир ни ја му зи ка,
али за што не ма ти и та кво ис ку -
ство. Упо ре до са сви ра њем у
гру пи гим на зиј ских про фе со ра
на сту пао сам и с гру пом „Riff
Raff ”. То је би ло већ не што
озбиљ ни је и на ди ла зи ло је ло -
кал не, пан че вач ке окви ре.
Ишли смо на „За је чар ску ги та -
ри ја ду” и сви ра ли сву да где је
би ло при ли ке. Ком по но ва ли
смо пе сме по узо ру на му зи ку
AC/DC. Обла чио сам се и по на -
шао као Ан гус Јанг. При пре ма -
ли смо сним ке за ка се ту и би ли

у Гим на зи ји „Урош Пре дић”, на
ме сту до ма ра, по слу жи те ља и
пор ти ра, и та ко сам по чео да
са ра ђу јем с про фе со ри ма. Сви -
рао сам та мо пет-шест го ди на
док сам имао за по сле ње. Мно го
сам од њих на у чио, јер су они

број ним го сти ма на ста вље но је
у про сто ри ја ма ДВД Вој ло ви ца,
где је по слу же но осве же ње.

Су бо та, тре ћи дан ма ни фе -
ста ци је, нај за ни мљи ви ји је део
про гра ма. Оку пља ње Вој лов ча -
на од нај мла ђих до нај ста ри јих,
оде ве них у ста ре на род не но -
шње, по че ло је ис пред МКУД-а
„Та ма ши Арон”. Те зге са ша ре -
ни лом руч но ра ђе них укра са,
до ма ћих про из во да ло кал них и
го сту ју ћих из ла га ча, ма ми ле су
на ро чи то ста ри је по се ти о це да
се при се те ка ко је то не кад би -
ло. Иа ко су се сви при пре ма ли
и је два че ка ли да иза ђу у по ље и
под се те се ка ко се ра ни је руч но
ко си ло, спре ма ло кла сје и до -
руч ко ва ло на њи ви, јак пљу сак
прет ход ног да на оне мо гу ћио је
из ла зак на њи ву. Али ни је из о -
стао нај леп ши ста рин ски же те -
лач ки до ру чак, за ко ји се по ста -
ра ла те та Ју ла, у ко ме су по себ -
но ужи ва ла де ца сла сно је ду ћи
до ма ћу сла ни ну. За тим је усле -
ди ла по вор ка же те ла ца већ
утвр ђе ним улич ним тра са ма
кроз Вој ло ви цу: де чи ца, омла -
ди на, го сти и до ма ћи ни, сви у
тра ди ци о нал ним но шња ма, а у
прат њи трак то ри, рад не ма ши -
не, ко њи, му зи ка, пе сма и игра.
„Сла ва жи ту што нас хра ни”,
ори ло се Вој ло ви цом. Ни је из о -
ста ло ни пу ца ње би че ви ма, у
че му се Мир ко Бе шка, са два
би ча исто вре ме но, по ка зао не -
над ма шним. У 15 са ти је по че ло
оку пља ње у дво ри шту „Ђе тва -
на” и при пре ме за ку ва ње гу ла -
ша. У ко тли ћи ма три ју не за ви -
сних ку вар ских еки па и ве ли -
ком „Ђе тва но вом” ко тлу крч као
се свињ ски гу лаш. Та ко су при -
сут ни до че ка ли ве че и же те лач -
ки бал. А на ба лу су се, уз му зи -
ку бра ће Стру ха ров ци и том бо -
лу, же те о ци ве се ли ли до зо ре.

Ми ро слав Ора вец

ПОСЕТА ЦРКВЕНЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ИЗ СЛОВАЧКЕ

Гости увеличали прославу
Неговање 
пријатељства 
евангелика из 
Војловице и Хлоховеца

Дирљив растанак уз
песму и договор о
поновном сусрету

Неуморна Војловачка еванге-
личка црквена општина с радо-
шћу прима у своје друштво по-
сете из других црквених оп-
штина. Током викенда 27–30.
јула угостила је црквену деле-
гацију из словачког града Хло-
ховеца, која је дошла са својим
духовним пастирима, брачним
паром Љубошем и Барбором
Вонторчик на челу. Војловча-
ни, иначе, веома добро познају
ту породицу, јер су, између
осталог, Барбора и Љубош за-
једно с војловачким свештени-
ком Браниславом Куликом сту-
дирали на Теолошком факулте-
ту у Словачкој. Од тих дана се
труде да одрже добре узајамне
односе црквених општина у
којима раде. И војловачка деле-
гација имала је могућност да
посети град Хлоховец и тамо-
шњу црквену општину, прили-
ком свечане инаугурације све-
штеника Љубоша. Они су тада
обишли и предиван град који
се налази у југозападном делу
Словачке, у трнавском крају.

Кроз град протиче река Вах,
најдужа у Словачкој. Град је бо-
гат архитектонским и природ-
ним лепотама. Хлоховец се на-
лази на раскрсници између
историјских градова Трнаве и
Њитре, у непосредној близини
светски познате бање Пјештја-
ни. Током ове посете и излета
договорена је даља сарадња
двеју црквених општина.

Случај је хтео да су гости из
Хлоховеца посетили Војловицу
баш у време жетелачких свеча-
ности. Војловчани су били веома
срећни и поносни што драгим
Хлоховчанима могу да покажу
како негују и чувају традицио-
налне обичаје у вези са жетвом.

По доласку, у петак, гости су
имали заједнички доручак и
сат слободног времена за упо-
знавање са својим домаћини-
ма. Затим су се прошетали гра-

дом, а у вечерњим сатима
укључили су се у рад дечје кре-
ативне радионице која је одр-
жана у оквиру свечаности. Де-
ци је понуђено да на занимљив
начин израђују сунцокрете од
папира. Посетиоци из Словач-
ке су на крају дана уживали у
мултикултурном програму го-
стију из Ковачице, Новог Бече-
ја и Сефкерина, а најјачи ути-
сак на њих је оставио наступ
гостију из Грчке. После кишо-
витог петка, у суботу је сунце
огрејало све посетиоце и уче-
снике жетелачке поворке на
улицама Војловице. И гости из
Словачке су се прикључили де-
филеу. У просторијама „Ђетва-
на” у вечерњим сатима органи-
зована је жетелачка забава. Го-
сти и домаћини су плесали,
дружили се и забављали, а неки
од њих су освојили занимљиве

награде на томболи. У недељу
ујутру су се Хлоховчани и њи-
хови домаћини окупили на
свечаној литургији коју су за-
једно одржали свештеници из
Словачке и Војловице. За про-
повед је био задужен гостујући
свештеник Љубош Вонторчик,
који је саветовао како да опра-
штамо ближњима и како да се
припремамо за недељу покаја-
ња, која је по календару наред-
не недеље. По завршетку бого-
служења гости из Хлоховеца
уручили су црквеној општини
поклоне. Дружење је наставље-
но на ручку у ресторану, где су
заједно и запевали црквене пе-
сме. У поподневним часовима
преселили су се у новоотворе-
не просторије Дечјег едукатив-
ног центра црквене општине
како би га заједно освештали и
дали благослов за плодан рад у
будућности. Недељно вече би-
ло је посвећено куповини по-
клона, сувенира и спонтаном
дружењу гостију и домаћина.
Каже се да све што је лепо има
крај, или – било је кратко, али
слатко. Таква је била и ова по-
сета. Сузе, загрљаји и снажан
стисак руке за растанак говоре
више од хиљаду речи. „Збогом
кажимо, ко зна да ли ћемо се
поново срести”, запевали су на
растанку, уз договор да ће се
поново срести догодине, овог
пута у Словачкој.

Алена Кулик

РАДОВИ У ЦРКВЕНОЈ ОПШТИНИ

Следи градња нове сале

Лето у Словачкој евангеличкој
црквеној општини у Војловици
почело је опсежном рекон-
струкцијом помоћних објеката
у парохијалном дворишту. Због
велике старости и дотрајалости
помоћних објеката и недостат-
ка простора за рад у постојећој
парохијалној сали, испланирана
је градња нове сале с помоћним
просторијама, у којој би се вр-
шила богослужења и држали
часови веронауке. Са архитек-

том је пролетос уговорена изра-
да пројекта. Радови на рушењу
старих грађевина у дворишту
парохије започети су у јулу. То-
ком две седмице на овим посло-
вима се окупио велики број цр-
квењака. Поред мушкараца, по-
магале су и жене, које су при-
премале ручак и бринуле о
освежењу радника. Ускоро
предстоји постављање темеља, а
окончање радова планирано је
za 2021. годину. Алена Кулик



Про цес на се ља ва ња
по је ди них 
ге о граф ских ре ги о на

Ло ка ли те ти у ко ји ма
жи ве на ши 
су на род ни ци

Ве ро и спо вест као 
ва жан чи ни лац

Ми гра ци ја Сло ва ка на До њу зе -
мљу од ви ја ла се у две глав не
стру је. Спо ља шња ми гра ци о на
стру ја пред ста вља при мар ну ко -
ло ни за ци ју те ри то ри је ди рект -
но из сло вач ких ре ги о на, док
уну тра шња стру ја пред ста вља
се кун дар ну ко ло ни за ци ју, тј.
пре ме шта ње већ пре се ље них
Сло ва ка из јед ног до њо зем ског
ло ка ли те та у дру ги. Ло ка ли те ти
у ко ји ма жи ве Сло ва ци у Вој во -
ди ни ре зул тат су углав ном се -
кун дар не ко ло ни за ци је из се -
вер ни јих обла сти, ко је су да нас
у са став ном де лу Ма ђар ске,
евен ту ал но Ру му ни је, али не ис -
кљу чу је се ни мо гућ ност да су
не ки Сло ва ци ова мо до шли и
ди рект но из Сло вач ке. Спе ци -
фи чан при мер је тер ци јар на ко -
ло ни за ци ја, тј. пре ме шта ње
Сло ва ка из се кун дар но на се ље -
них ло ка ли те та у дру га под руч ја
До ње зе мље. Ре зул тат ова кве ко -
ло ни за ци је је нпр. пре се ље ње из
се кун дар но ко ло ни зо ва не Вој -
во ди не у ру мун ски Ба нат, Сла -
во ни ју, од но сно Бу гар ску.

Пе ри од пред мет них ко ло ни -
за ци ја До ње зе мље мо гу ће је
вре мен ски огра ни чи ти по след -
њом де це ни јом 17, од но сно по -
чет ком 18. ве ка, ка да је по че ла да
се од ви ја пре те жно при мар на
ко ло ни за ци ја, и кра јем 19, од но -
сно по чет ком 20. ве ка, у ко јем је
већ је ња ва ла тер ци јар на ко ло -
ни за ци ја. У нај ју жни ји део та да -
шње Угар ске – Вој во ди ну – пр ви
Сло ва ци до шли су за вре ме вла -
да ви не Ма ри је Те ре зи је и ње ног
си на Јо си фа. У струч ној ли те ра -

ту ри се на во ди да је реч о тре ћој
ета пи на се ља ва ња До ње зе мље,
ко ја је тра ја ла од 1745. до 1790.
го ди не, од но сно уз по сте пе но је -
ња ва ње све до сре ди не 19. ве ка.
Те ри то ри ја Вој во ди не је већ та да
би ла по де ље на на три ге о граф -
ска ре ги о на: Бач ку, Ба нат и
Срем. Сло ва ци су нај пре ко ло -
ни зо ва ли ге о граф ски нај бли жу
Бач ку, чи ја те ри то ри ја је по нов -
но при па ла Угар ској 1699. го ди -
не. Ка сни је су се се ли ли у Срем и
Ба нат, ко ји је осло бо ђен од тур -
ске над мо ћи 1718. го ди не.

Исто ри јат Сло ва ка на те ри то -
ри ји Вој во ди не да ти ра од 1745.
го ди не, ка да су на се ли ли Бач ки
Пе тро вац, пр ви ве ћи сло вач ки
ло ка ли тет у овој сре ди ни. По -

сте пе но су на се ља ва ли Кул пин,
Гло жан, Се лен чу и Ки сач, од но -
сно на ве ћој уда ље но сти на се ве -
ру Бај шу. У по след њој че твр ти -
ни ве ка до шли су у Но ви Сад, а
кра јем 18. ве ка на се ли ли су и
Пив ни це, Са ви но Се ло, Ла лић и
Сил баш. У ју жној Бач кој на се ли -
ли су се у Бе ге чу и Че ла ре ву код
Бач ке Па лан ке. Нај мла ђи ло ка -
ли тет на се љен Сло ва ци ма по -
стао је Луг.

С об зи ром на то да су зе мљи -
шта у Ба на ту ма ње плод на не го у
бач ким ме сти ма, бор ба за ег зи -
стен ци ју би ла је ов де мно го те -

жа. У при лог овој тврд њи го во -
ри и чи ње ни ца да су Сло ва ци у
Бач кој на се ља ва ли ло ка ли те те у
ко ји ма је већ жи ве ло и срп ско
ста нов ни штво, док су по до ла -
ску у опу сто ше ни Ба нат мо ра ли
да осни ва ју но ва на се ља. Пре
осни ва ња Ко ва чи це и Па ди не на
те ри то ри ји Вој не гра ни це Сло -
ва ци су осно ва ли не ко ли ко ло -
ка ли те та, ко је су мо ра ли, углав -
ном због ло ших жи вот них усло -
ва, да на пу сте. Ме ђу пр вим
осно ва ним и ка сни је на пу ште -
ним ло ка ли те ти ма би ли су Сло -
вач ки Ко млош и Бар дањ. У бли -
зи ни гра да Зре ња ни на 1786. го -
ди не на стао је Ара дац. По сте пе -
но су осни ва ли Ја но шик, Хај ду -
чи цу, Осто ји ће во, Вој ло ви цу и

Бе ло Бла то. Под се ћа мо да су Вој -
ло ви цу осно ва ли од но сно на се -
ли ли 1869. го ди не Сло ва ци ко ји
су по ти ца ли из Но град ске, Пе -
штан ске, Ге мер ске, Њи тран ске,
али и Трен чин ске жу па ни је.

Кра јем 18. ве ка Сло ва ци су
на се ли ли и Срем, где је још
оста ло мно го не ис ко ри шће ног,
али ма ње ква ли тет ног зе мљи -
шта. У том ре ги о ну нај пре су се
на се ли ли на те ри то ри ји Вој не
гра ни це у Ста рој Па зо ви (1770.
го ди не). У 19. ве ку по че ли су да
на пу шта ју по је ди на бач ка и ба -
нат ска ме ста и по сте пе но на се -
ља ва ју Бо љев це, До ба нов це,
Аша њу и Слан ка ме нач ке Ви но -
гра де, ко ји се на ла зе у бли зи ни
Ста ре Па зо ве, као и Бин гу лу,
Ер де вик, Шид, Љу бу и Ви шњи -
ће во код Срем ске Ми тро ви це.
За ни мљи во је да су упра во пр ви
на се ље ни ло ка ли те ти у ова три
ре ги о на – Бач ки Пе тро вац, Ко -
ва чи ца и Ста ра Па зо ва – до да -
нас за др жа ли ста тус кул тур них
цен та ра вој во ђан ског де ла До -
ње зе мље.

У струч ној ли те ра ту ри се на -
во ди да су вој во ђан ски Сло ва ци
ве ћи ном по том ци по да нич ких
ко ло ни ста ко ји су до шли пре те -
жно из Но град ске и Хонт ске жу -
па ни је. Бит но је пак упо зо ри ти
на то да ни су сви они при па да ли
из вор ном ста нов ни штву ових
те ри то ри јал них је ди ни ца. Ме ђу
њи ма је би ло и мно го ми гра на та,
пре се ље них у про шло сти из се -
вер ни јих ре ги о на, ко ји су се на -
кон из ве сног вре ме на по но во се -
ли ли. Мо же мо кон ста то ва ти да
је нај ви ше Сло ва ка до шло с ју га
цен трал не Сло вач ке (пре све га
из Хон та, Но гра да, Ге ме ра), али у
ма њем бро ју су до ла зи ли и из се -
вер ни јих обла сти цен трал не
Сло вач ке и из за пад не Сло вач ке.

У ми гра ци ји су уче ство ва ли
ве ћи ном при пад ни ци еван ге -
лич ке, ис кљу чи во ауг збур шке
кон фе си је, док су се дру ге ве ро -
и спо ве сти углав ном рет ко ја -
вља ле. Вред но по ме на је то да на
ис тра жи ва ној те ри то ри ји уоп -
ште ни је до ла зи ло до уза јам ног
ме ша ња и су жи во та сло вач ких

на се ље ни ка раз ли чи те ве ро и -
спо ве сти. Сти ца јем окол но сти
еван ге лич ко-ка то лич ко ме сто
по ста ла је Се лен ча, из ко је се део
сло вач ких еван ге ли ста пре се лио
у Ста ру Па зо ву и где се уме сто
њих до се ли ло број но ри мо ка то -
лич ко ста нов ни штво из за пад не
Сло вач ке.

По при спе ћу у Вој во ди ну Сло -
ва ци су до ла зи ли у кон такт с
при пад ни ци ма ра зних на ро да.
Утвр ђе но је да су Сло ва ци не е -
ван ге лич ке ве ро и спо ве сти те же
одо ле ва ли аси ми ла ци ји због
сво је ма ње број но сти, али и уда -
ље но сти од сло вач ких еван ге -
лич ких ло ка ли те та. До ма ђа ри -
за ци је Сло ва ка до шло је нпр. у
То по ли, Те ме ри ну, Ве пров цу и
сл. Из у зе так у се вер ној Бач кој
оста ли су са мо Сло ва ци у Бај ши,
ко ји су и да нас еван ге лич ке ве -
ро и спо ве сти. Исто риј ски из во -
ри све до че о то ме да су се у Вој -
во ди ни на се ли ли и гр ко ка то ли -
ци (нпр. у Ру ском Кр сту ру и Ку -
цу ри). Ис тра жи ва ња њи хо вих
ди ја ле ка та и оби ча ја ја сно ука зу -
ју на то да су пре ци ових на се ље -
ни ка би ли гр ко ка то ли ци из ис -
точ не Сло вач ке, ко ји су под ути -
ца јем пре о вла ђу ју ће ве ро и спо -
ве сти под ле гли аси ми ла ци ји, од -
но сно иден ти фи ко ва ли се с кон -
фе си о нал но иден тич ним ста -
нов ни штвом. С дру ге стра не
пак, у Вој во ди ни је до шло и до
сло ва ки за ци је пољ ских до се ље -
ни ка еван ге лич ке ве ро и спо ве -
сти, ко ји су за јед но са сло вач ким
ста нов ни штвом на се ли ли Осто -
ји ће во.

С об зи ром на то да ни су од ла -
зи ли у ту ђи ну, до њо зем ски Сло -
ва ци су све до 1918. го ди не (са
из у зет ком Сло ва ка у Бу гар ској)
чи ни ли са став ни део угар ске по -
пу ла ци је. По сле за вр шет ка Пр -
вог свет ског ра та ушли су у са -
став чак че ти ри др жав не фор ма -
ци је. Вој во ђан ски Сло ва ци би ли
су при кљу че ни окру же њу ју го -
сло вен ских на ро да и та ко су за
ма тич ну зе мљу по ста ли не са мо
сто ти на ма ки ло ме та ра уда ље ни
већ и ино стра ни.

Др Ма ри на Хриб

Петак, 24. август 2018.
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ФК „Сла ви ја” из
Пив ни ца до бар 
ор га ни за тор

Леп фуд бал пред
ма ло гле да ла ца

Тур нир у ма лом фуд ба лу
Ма ти це сло вач ке ла ни је
одр жан у Вој ло ви ци, а ове
го ди не, 28. ју ла, у Пив ни ца -
ма. Уче ство ва ло је че тр на -
ест еки па из ме ста у ко ји ма
жи ве Сло ва ци, а то су: Ара -
дац, Гло жан, Ки сач, Кул пин,
Шид, Че ла ре во, Па ди на, Ла -
лић, Бе ло Бла то, Се лен ча,
Бач ки Пе тро вац, Ста ра Па -
зо ва и Пив ни це, ко је су, као
до ма ћин, има ле пра во да
на сту пе са два фуд бал ска
ти ма. Ме сни од бор Ма ти це
сло вач ке из Вој ло ви це ове
го ди не ни је уче ство вао јер
је би ло те шко оку пи ти
игра че. ФК „Сла ви ја” из
Пив ни ца, с пред сед ни ком
клу ба Да ни је лом Блат ниц -
ким на че лу, по ка зао се као
бо љи ор га ни за тор од Вој ло -
ви це. Док је МОМС Вој ло -

ви ца мо рао сам да се сна ла -
зи за фуд бал ске су ди је, пи -
штаљ ке, што пе ри цу, де жур -
ство ме ди цин ског тех ни ча -
ра и све утак ми це „сти сне”
на је дан ру ко мет ни те рен
јер му је ФК „Мла дост” ус -
кра тио ко ри шће ње ве ли ког
и по моћ ног те ре на с тра -
вом, у Пив ни ца ма је тур нир
игран исто вре ме но на два
трав на та те ре на, с мно го

ви ше ре зер вних лоп ти, а
утак ми це су во ди ла дво ји ца
про фе си о нал них су ди ја:
Са бо Чон гор из Вој во ђан -
ске се вер ли ге и Пре драг
Ву јић из Под руч не сом бор -
ске ли ге. Ште та је са мо што
у Пив ни ца ма ни је би ло ви -
ше пу бли ке, као оно мад у
Вој ло ви ци. Так ми че ње се
од ви ја ло као на тра ци, без
тр за ви ца и ду жих па у за.
Ви ђе но је мно штво атрак -
тив них го ло ва и по те за, а
ре ђа ли су се и за ни мљи ви
ре зул та ти (10 : 0, 8 : 0).
Стрел ци су би ли ефи ка сни
и у по лу фи на лу. У пр вом је
Па ди на де кла си ра ла Че ла -

ре во са 8 : 2, док је у дру гом
Ара дац по бе дио Се лен чу
бо љим из во ђе њем пе на ла,
јер је утак ми ца за вр ше на с
3 : 3. Пре фи нал ног над ме -
та ња за пре ла зни пе хар Њ.
е. ам ба са до ра Сло вач ке Ре -
пу бли ке Даг мар Реп че ко ве
од и гра на је утак ми ца за
тре ће ме сто, у ко јој је Се -
лен ча ла ко сла ви ла про тив
Че ла ре ва (5 : 0). На сво ју
жа лост, че ла рев ски фуд ба -
ле ри су у по след ње две, нај -
ва жни је утак ми це по су ста -
ли, јер су оста ли без за ме на,
тј. ре зер вних игра ча.

На кра ју смо ужи ва ли у
по лу ча сов ном бес ком про -
ми сном над и гра ва њу два ју
нај бо љих ти мо ва на тур ни -
ру: Па ди не и Арад ца. Тре ба
на по ме ну ти да је Па ди на
би ла нај е фи ка сни ја еки па
ово го ди шњег над ме та ња,
док је Ара дац про шло го ди -
шњи фи на ли ста тур ни ра у
Вој ло ви ци. По бе дио је Ара -
дац с 5 : 1. Као и увек, по ка -
за ло се да су за успех по -
треб ни ср ча ност, ма ло ви -
ше сре ће и ве ли ка ефи ка -
сност, тј. ис ко ри шћа ва ње

сва ке шан се. Ара дац је то
ис по љио. У по лу фи на лу је
од Се лен че, про шло го ди -
шњег по бед ни ка тур ни ра,
убе дљи во гу био с 3 : 0, али
ни је се пре да вао. До кра ја
утак ми це је ус пео да се по -
вра ти и из јед на чи ре зул тат,
а по сле ре гу лар ног де ла су -
сре та да бо ље шу ти ра пе на -
ле. У ме чу с Па ди ном Ара -
дац је ис ко ри стио ско ро

сва ку сво ју шан су, док су се
њи хо ви ри ва ли ис про ма -
ши ва ли.

Пр ви стре лац на тур ни ру
био је Бо рис Угре но вић из
Па ди не, с 11 го ло ва. За нај -
бо љег игра ча је про гла шен
Ми лен ко Ада мов из Арад -
ца, а нај бо ље је свој гол,
пре ма ми шље њу жи ри ја,
бра нио Па вел Нађ из Се -
лен че. Ве ли ки пре ла зни пе -
хар фуд ба ле ри ма Арад ца, у
име Њ. е. ам ба са до ра Даг -
мар Реп че ко ве, уру чио је
пр ви заменик у Ам ба са ди
Сло вач ке у Бе о гра ду Јо зеф
По лак, не ка да и сам ак ти -
ван фуд ба лер.

Иван За фи ро вић

ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НО ПРЕД „СЛО ВАЧ КЕ 

НА РОД НЕ СВЕ ЧА НО СТИ”

Ве ли ки пре ла зни пе хар
осво јио Ара дац
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Niet osoby vo Vojlovici, ktorá ne-
pozná Žeľka Kolárika Žexa. Ja
som sa s ním zoznámil pomerne
dávno, a to ako so Žeľom panke-
rom. On to pre mňa dodnes zostal:
nespútaný, energický, nekompro-
misný, zvedavý, otvorený, podni-
kavý. Aj jeho doterajší život je
vskutku rockový. Vystriedal rôzne
povolania, pracoval s mnohými
hudobníkmi a skupinami, nahral
množstvo cédečiek či kaziet, prece-
stoval krajinu a jej okolie, hral na
mnohých koncertoch, vystupoval
na niekoľkých rockových festiva-
loch a našiel si svoje miesto aj vo
vojvodinskej rockovej encyklopé-
dii. Odnedávna, podobne ako ja-
zdci v búrke Jima Morrisona, ce-
stuje po Slovensku s tamojšími
motorkármi. Chýba mu už len
uverejnená zbierka rockovej po-
ézie a nahraná rocková opera. 

• Kedy si začal hrať na gitare a
ako si sa to naučil? Bola gitara
Tvojou prvou voľbou?

– Na gitare som začal hrať na
konci základnej školy, aj keď som
si ju zaobstaral oveľa skôr. Keď
som navštevoval piaty ročník zá-
kladnej školy, môj otec cestoval
do Západného Nemecka. Popro-
sil som ho, aby mi kúpil elek-
trickú gitaru a plnú tašku figurín,
konkrétne kovbojov a Indiánov.
Namiesto elektrickej, priniesol mi
akustickú gitaru, ktorú som si od-
ložil na skriňu a aj naďalej som sa
hrával na kovbojov a Indiánov.
Až dakedy pred ukončením zá-
kladnej školy, akoby mi niečo
strelilo do hlavy, zobral som tú gi-
taru a začal nacvičovať. Sám som
sa naučil hrať. Prvý seriózny ná-
stroj, na ktorom som začal hrávať,
bola basová gitara. Neskôr som
začal hrať na gitare. Podľa po-
treby hrávam na bubnoch a klá-
vesoch. To len tak, skôr pre seba.

• Akú hudbu si vtedy počúval a
hrával a čo teraz počúvaš? Máš
čas na to, aby si si zahral? 

– Počúval som kapely AC/DC,
Motorhead, Iron Maiden a iné.
Hlavne hard rock a heavy metal z
konca sedemdesiatych a osemde-
siatych rokov. Taktiež som počú-
val Chucka Berryho, The Beatles,
Rolling Stones, Jimiho Hendrixa.
Povedzme, že to boli nejaké moje
začiatky, čo sa týka oboznamova-

SPOMIENKY STARÉHO ROCKERA

TÚŽBA PO NOVOM

em, čo je na Slovensku aktuálne,
ale je skvelé, že sa tam počúva
rock, heavy a pank hudba. To mo-
žno počuť v rozhlase a v kluboch.
Netuším, čo je s rockovou hud-
bou v Srbsku. Bohužiaľ, vždy bola
málo prezentovaná v našich mé-
diách.

dobrej ceste podpísať zmluvu s jed-
nou belehradskou vydavateľskou
spoločnosťou. A potom nás bom-
bardovali a všetko bolo preč. Čo-
skoro každý odišiel na svoju stra-
nu.

(pokračovanie v ďalšom čísle)
Ivan Zafirović

Veľký počet
hosťujúcich súborov

Navlhčená pôda 
prekazila odchod do
poľa a kosbu 

Aj tento rok sa už po dvadsiaty
štvrtýkrát vo Vojlovici konala tra-
dičná manifestácia Vojlovické do-
žinkové slávnosti, ktoré organizo-
vali Slovenský kultúrno-osvetový
spolok Detvan a Maďarský kul-
túrno-umelecký spolok Árona
Tamásiho s pomocou Dobro-
voľného hasičského spolku a
MOMS Vojlovica. Od 26. do 28.
júla ponúkli programy, z ktorých
niektoré trvali až do skorých ran-
ných hodín. 

26. júla vo večerných hodinách
bola v Spomienkovom dome
uskutočnená prednáška o IPARD,
nástroji predvstupovej pomoci
pre rozvoj vidieka. O spôsobe pri-
hlasovania sa a prístupe k stimu-
lačným zdrojom v súvislosti s
rozbiehaním a uskutočnením
projektov hovorila doktorka Vio-
leta Mitkovská z Inštitútu Tamiš,
s ktorým existuje dlhodobá,
úspešná spolupráca. 

V ďalší deň bola otvorená
výstava ručných prác a žitných
výrobkov, ktorú sprevádzala diel-
ňa venovaná deťom. Večer bol ur-
čený vystúpeniam početných ho-
sťujúcich folklórnych súborov:
Domu kultúry 3. októbra z Kova-
čice, Maďarského kultúrno-ume-
leckého spolku Móra Jókaiho z
Nového Bečeja, Kultúrno-ume-
leckého spolku Čigra Opovo-Sef-
kerin a špeciálnych hostí z Grécka

‒ Dancing Group of Sklivani
from Loannina. Letnému lejaku
sa nepodarilo pokaziť večer plný
koloritu, piesní a tancov na slávu
nášho najväčšieho bohatstva ‒ ža-
tvy. Družná zábava s početnými
hosťami pokračovala v miestno-

VOJLOVICKÉ DOŽINKOVÉ SLÁVNOSTI

Sláva žitu, ktoré nás živí

nia sa s rockovou hudbou. Teraz
nemám čas objavovať a počúvať
novú hudbu, a aj na trhu je veľa
hudby. Pre mňa sú zaujímaví
Rammstein, Nine inch nails. Vo
všeobecnosti, industriálna hudba.
Moja hudba Marienfeldu sa im
podobá. Hoci ma niektorí volajú
panker, takú hudbu som nikdy
nepočúval. Zobral som si gitaru
na Slovensko, ale momentálne
ma nebaví hrať. Viac sa venujem
práci. Nechcem nič robiť nasilu.

• Sleduješ našu a slovenskú
rockovú scénu? Mohol by si ich
porovnať?

– V tejto chvíli je pre mňa ťažké
zodpovedať na to. Teraz ani nevi-

• Hral si aj vo viacerých roc-
kových kapelách. Najčastejšie si
bol aj ich zakladateľom, však?

– Jedna z prvých kapiel z Vojlo-
vice, v ktorej som hral, a to ako ba-
sový gitarista, bola kapela Ubod
probod (Bodnutie prebodnutie).
Vystupovali sme so svojimi piesňa-
mi, takpovediac autorskými. Helli-
or bola ďalšia „serióznejšia” kapela.
V nej som sa vyskúšal aj ako bube-
ník. Neznelo to až tak zle (smiech).
Potom sme si našli lepšieho bube-
níka a ja som sa vrátil ku gitare, le-
bo sme v aranžmáne potrebovali
dve gitary v kapele. Po ukončení
vojenskej služby som hrával v pro-
fesorskej kapele na našom gymná-

s tou, na ktorú som bol zvyknutý.
Ich repertoár tvorili piesne JJ Cale-
ho, Erica Claptona, Davida Bowie-
ho, kapely Creedence Clearwater
Revival a iné. Pre mňa to bola mi-
ernejšia hudba, ale prečo nemať aj
takú skúsenosť. Súčasne s hraním v
kapele vyučujúcich na gymnáziu,
vystupoval som aj s kapelou Riff
Raff. To už bolo niečo serióznejšie
a presahovalo miestne rámce. Boli
sme aj na gitariáde v meste Zaječer
a hrali sme všade, kde sa ukázala
príležitosť. Skladali sme piesne in-
špirované hudbou AC/DC. Oblie-
kal som sa a správal ako Angus
Young. Pripravovali sme snímky
na vydanie kazety a boli sme na

ziu. Získal som totižto prácu na
Gymnáziu Uroša Predića na pozí-
cii školníka, obsluhy a vrátnika, a
tak som začal spolupracoval s vy-
učujúcimi. Hral som tam päť, šesť
rokov, kým som mal zamestnanie.
Veľa som sa od nich naučil, keďže
oni hrávali inú hudbu v porovnaní

stiach Dobrovoľného hasičského
spolku vo Vojlovici, kde bolo po-
núknuté aj občerstvenie. 

Sobota, teda tretí deň manifes-
tácie, patrí medzi najzaujímavej-
šie časti programu. Stretnutie ako
tých najmladších, tak aj tých naj-
starších Vojlovičanov, oble-
čených v starých ľudových kro-
joch, sa začalo pred Maďarským
kultúrno-umeleckým spolkom
Árona Tamásiho. Stánky plné
ručne vyrobených dekorácií a do-
mácich výrobkov miestnych i ho-
sťujúcich vystavovateľov lákali
najmä starších návštevníkov, aby
si pripomenuli, ako to bolo kedy-
si. Hoci sa všetci pripravovali a le-
dva čakali vyjsť do poľa a spo-
menúť si na to, ako sa kedysi ruč-
ne kosilo, odkladalo obilie, raňaj-
kovalo na roli, silný lejak z pred-
chádzajúceho dňa znemožnil ich
odchod do poľa. Predsa však ne-
chýbali najlepšie starodávne ža-
tevné raňajky, o ktoré sa postara-
la teta Jula a z ktorých sa zvlášť te-
šili deti, lahodne si vychutnávajúc
domácu slaninu. Potom nasledo-
val sprievod žencov už známymi
trasami po uliciach Vojlovice: de-
ti, mládež, hostia a hostitelia,
všetci v tradičných krojoch, a za
nimi v sprievode traktory, pra-
covné stroje, kone, hudba, piesne,
tance. „Sláva žitu, ktoré nás živí”,
rozozvučalo sa Vojlovicou. Neab-
sentovalo ani práskanie bičom, v
ktorom sa náš Mirko Beška, súča-
sne na dvoch bičoch, ukázal ne-
prekonateľným. O 15 hodine sa
začali zoskupovať na dvore v De-
tvane a pripravovať na varenie
guláša. V kotlíkoch troch nezávi-
slých kuchárskych tímov a veľ-
kom Detvanovom kotle sa kuchtil
bravčový guláš. Takto sa všetci
prítomní dočkali večera a ža-
tevného bálu. A na bále, pri hud-
be bratov Struhárovcov a tombo-
le, sa ženci veselili do rána.

Miroslav Oravec

NÁVŠTEVA CIRKEVNEJ DELEGÁCIE ZO SLOVENSKA 

Hostia spestrili oslavu
Pestovanie priateľstva
evanjelikov z Vojlovice
a Hlohovca

Dojemná rozlúčka s
piesňou a dohoda o
opätovnom stretnutí

Neúnavný vojlovický cirkevný
zbor s radosťou prijíma do svojej
spoločnosti návštevy iných cir-
kevných zborov. Počas víkendu
27. – 30. júla privítal cirkevnú de-
legáciu zo slovenského mesta
Hlohovec, ktorá prišla so svojimi
duchovnými pastiermi, man-
želským párom Ľubošom a Bar-
borou Vontorčíkovcami, na čele.
Ináč, Vojlovičania veľmi dobre
poznajú tú rodinu, lebo, okrem
iného, Barbora a Ľuboš spolu s
vojlovickým kňazom Branisla-
vom Kulíkom študovali na Teolo-
gickej fakulte v Bratislave. Od
tých čias sa snažia udržiavať do-
bré vzájomné vzťahy medzi cir-
kevnými zbormi, v ktorých pra-
cujú. Vojlovická delegácia taktiež
mala možnosť navštíviť mesto
Hlohovec a tamojší cirkevný
zbor, a to počas slávnostnej inau-
gurácie kňaza Ľuboša. Oni vtedy
navštívili aj nádherné mesto na-
chádzajúce sa v juhozápadnej ča-
sti Slovenska, v Trnavskom kraji.
Cez mesto tečie rieka Váh, naj-
dlhšia na Slovensku. Mesto je bo-
haté na architektonické a prírod-

né krásy. Hlohovec sa nachádza
na križovatke medzi histo-
rickými mestami Trnavou a Nitr-
ou, v bezprostrednej blízkosti
svetoznámych kúpeľov Piešťany.
Počas tejto návštevy a výletu bola
dohodnutá aj ďalšia spolupráca
dvoch cirkevných zborov. 
Situácia si priala, aby hostia z
Hlohovca navštívili Vojlovicu
práve počas dožinkových sláv-
ností. Vojlovičania boli veľmi
šťastní a pyšní, že milým Hlohov-
čanom môžu ukázať, ako pestujú
a zachovávajú tradičné žatevné
zvyky. 
Po príchode, v piatok, hostia mali
spoločné raňajky a hodinku voľ-
ného času na zoznamovanie sa so
svojimi hostiteľmi. Potom sa po-

prechádzali po meste, kým vo ve-
černých hodinách sa zapojili do
detskej tvorivej dielne, ktorá sa
konala v rámci slávností. Deťom
bolo ponúknuté vytvoriť slnečni-
ce z papiera veľmi zaujímavým
spôsobom. Na konci dňa sa ná-
vštevníci zo Slovenska uvoľnili
pri multikultúrnom programe
hostí z Kovačice, Nového Bečeja a
Sefkerina, a najväčší dojem v nich
zanechalo vystúpenie hostí z
Grécka. Po daždivom piatku, v
sobotu sa na slnku ohriali všetci
návštevníci a účastníci dožin-
kového sprievodu ulicami Vojlo-
vice. Aj hostia zo Slovenska sa za-
pojili do sprievodu. Vo ve-
černých hodinách bola v miest-
nostiach Detvana zorganizovaná

dožinková zábava. Hostia a hosti-
telia tancovali, kamarátili sa a za-
bávali sa, zatiaľ čo niektorí z nich
získali aj zaujímavé ceny v tom-
bole. V nedeľu ráno sa Hlohovča-
nia a ich hostitelia zoskupili na
slávnostnej bohoslužbe, ktorú
spoločne vykonali kňazi zo Slo-
venska a z Vojlovice. Kázeň mal
na starosti hosťujúci kňaz Ľuboš
Vontorčík, ktorý sa snažil pora-
diť, ako odpúšťať blížnym a ako sa
pripraviť na kajúcu nedeľu, ktorá
podľa kalendára mala byť o týž-
deň. Po skončení bohoslužby ho-
stia z Hlohovca odovzdali dary
cirkevnému zboru. Družba po-
kračovala v reštaurácii pri obede,
kde si spoločne zaspievali aj cir-
kevné piesne. V poobedňajších
hodinách sa presunuli do no-
vovytvorených miestností Det-
ského edukačného centra cir-
kevného zboru, aby ho spoločne
posvätili a udelili požehnanie pre
plodnú činnosť v budúcnosti. Ne-
deľný večer bol venovaný nákupu
darčekov, suvenírov a spontánnej
družbe hostí a hostiteľov. Hovorí
sa, že všetko krásne má aj svoj ko-
niec, alebo ‒ bolo krátke, ale slad-
ké. Taká bola aj táto návšteva. 

Slzy, objatia a silné stisky rúk
na rozlúčke hovoria viac ako tisíc
slov. „Zbohom si dajme, ktože
vie, či zídeme sa zas”, zaspievali si
na rozlúčku, s dohodou, že sa o
rok opäť stretnú, tentokrát však
na Slovensku. 

Alena Kulíková

PRÁCE V CIRKEVNOM ZBORE

Nasleduje výstavba 
novej sály

Leto sa v slovenskom evanjelic-
kom cirkevnom zbore vo Vojlovi-
ci začalo rozsiahlou rekonštruk-
ciou pomocných budov na far-
skom dvore. Z dôvodu vysokého
veku a opotrebovanosti po-
mocných budov, ako aj nedostat-
ku priestoru pre činnosť v exi-
stujúcej farskej sále, bola naplá-
novaná  výstavba novej sály s po-
mocnými miestnosťami, v ktorej
by sa konali bohoslužby a viedli
hodiny náboženstva. S architek-

tom bolo na jar dohodnuté vyho-
tovenie projektu. Práce na demo-
lácii starých stavieb na farskom
dvore sa začali v júli. Počas dvoch
týždňov sa okolo nich zoskupil
veľký počet cirkevníkov. Popri
mužoch pomáhali aj ženy, ktoré
pripravovali obed a starali sa o
občerstvenie pracovníkov. Čo-
skoro nasleduje kladenie zákla-
dov, a ukončenie prác je plánova-
né na r. 2021. 

Alena Kulíková



Proces osídľovania 
jednotlivých 
geografických regiónov

Lokality so slovenským
obyvateľstvom
Vierovyznanie ako 
významný faktor

Migrácia Slovákov na Dolnú zem
sa uskutočňovala v dvoch hlav-
ných prúdoch. Vonkajší migračný
prúd predstavuje primárnu kolo-
nizáciu teritória priamo zo slo-
venských regiónov, zatiaľ čo vnú-
torný prúd predstavuje sekundár-
nu kolonizáciu, t. j. presun už pre-
sťahovaných Slovákov z jednej
dolnozemskej lokality do druhej.
Lokality so slovenským osídlením
vo Vojvodine sú výsledkom najmä
sekundárnej kolonizácie zo sever-
nejších oblastí, ktoré sú dnes sú-
časťou Maďarska, príp. Rumunska,
avšak nevylučuje sa možnosť, že
niektorí Slováci sem prišli aj pria-
mo zo Slovenska. Špecifický prí-
klad je terciárna kolonizácia, t. j.
presun Slovákov z druhotne osíd-
lených lokalít do iných oblastí
Dolnej zeme. Výsledkom takej ko-
lonizácie je napr. presídlenie zo se-
kundárne kolonizovanej Vojvo-
diny do rumunského Banátu, Sla-
vónie, resp. Bulharska. 

Obdobie predmetných koloni-
zácií Dolnej zeme možno časovo
ohraničiť posledným decéniom
17., resp. začiatkom 18. storočia,
keď sa začala uskutočňovať preva-
žne primárna kolonizácia, a kon-
com 19., resp. začiatkom 20. storo-
čia, v ktorom už doznievala ter-
ciárna kolonizácia. Do najjužnejšej
časti vtedajšieho Uhorska – Vojvo-
diny prví Slováci prišli počas pano-
vania Márie Terézie a jej syna Joze-
fa. V odbornej literatúre sa uvádza,
že ide o tretiu etapu osídľovania
Dolnej zeme, ktorá trvala od roku
1745 do roku 1790, resp. s po-
stupným doznievaním až do polo-
vice 19. storočia. Územie Vojvo-
diny bolo už vtedy rozčlenené na

tri geografické regióny: Báčku, Ba-
nát a Sriem. Slováci najprv koloni-
zovali geograficky najbližšiu Báč-
ku, ktorej územie znovu pripadlo 
Uhorsku v roku 1699. Neskoršie sa
sťahovali do Sriemu a Banátu, kto-
rý sa spod tureckej nadvlády
vymanil v roku 1718. 

História Slovákov na území Voj-
vodiny sa datuje od r. 1745, v kto-
rom osídlili Báčsky Petrovec, prvú
väčšiu slovenskú lokalitu v tomto
prostredí. Postupne osídľovali Kul-
pín, Hložany, Selenču a Kysáč,
resp. vo väčšej vzdialenosti na se-
vere Bajšu. V poslednej štvrtine
storočia sa usadili v Novom Sade,
kým koncom 18. storočia osídlili aj
Pivnicu, Savino Selo, Laliť a Silbaš.

V južnej Báčke sa usadili v Begeči a
Čeláreve pri Báčskej Palanke. Naj-
mladšou Slovákmi osídlenou loka-
litou sa stal Lug. 

Vzhľadom na to, že sú pôdy v
Banáte menej úrodné než v báč-
skych miestach, boj o existenciu tu
bol omnoho náročnejší. V pro-
spech tohto tvrdenia hovorí aj fakt,
že Slováci v Báčke osídľovali loka-
lity, v ktorých už žilo aj srbské oby-
vateľstvo, kým po príchode do spu-
stošeného Banátu museli zakladať
nové sídla. Pred založením Kovači-
ce a Padiny na území Vojenskej
hranice, Slováci osídlili niekoľko
lokalít, ktoré museli hlavne pre zlé
životné podmienky opustiť. Medzi
prvými založenými a neskôr opu-

stenými lokalitami boli Slovenský
Komlóš a Bardáň. V blízkosti me-
sta Zreňanin vznikol v r. 1786 Ara-
dáč. Postupne zakladali Jánošík,
Hajdušicu, Ostojićevo, Vojlovicu a
Biele Blato. Na tomto mieste pri-
pomíname, že Vojlovicu založili,
resp. osídlili v roku 1869 Slováci
pochádzajúci z Novohradskej, Peš-
tianskej, Gemerskej, Nitrianskej,
ale aj Trenčianskej župy.

Koncom 18. storočia Slováci
osídlili aj Sriem, v ktorom ešte zo-
stalo množstvo nevyužitej, avšak
menej kvalitnej pôdy. V tomto re-
gióne sa najprv usadili na území
Vojenskej hranice v Starej Pazove
(v r. 1770). V 19. storočí začali
opúšťať jednotlivé báčske a banáts-
ke miesta a postupne osídľovať Bo-

ľovce, Dobanovce, Ašaňu a Slanka-
menské Vinohrady, ktoré sa nachá-
dzajú v blízkosti Starej Pazovy, ako
aj Binguľu, Erdevík, Šíd, Ľubu a
Višnjićevo pri Sriemskej Mitrovici.
Zaujímavé je, že práve prvé osídle-
né lokality v týchto troch regió-
noch – Báčsky Petrovec, Kovačica
a Stará Pazova – si dodnes zacho-
vávajú status kultúrnych stredísk
vojvodinskej časti Dolnej zeme.
V odbornej literatúre sa uvádza, že
vojvodinskí Slováci sú väčšinou po-
tomkami poddanských kolonistov,
ktorí prišli prevažne z Novohrad-
skej a Hontianskej župy. Dôležité je
však upozorniť na to, že nie všetci z
nich patrili k pôvodnému obyva-
teľstvu týchto územných jednotiek.

Medzi nimi bolo aj veľa migrantov,
prisťahovaných v minulosti zo se-
vernejších regiónov, ktorí sa po ur-
čitom čase znovu sťahovali. Celko-
vo možno konštatovať, že najviac
Slovákov prišlo z juhu stredného
Slovenska (predovšetkým z Hontu,
Novohradu, Gemera), v menšom
počte však prichádzali aj zo sever-
nejších oblastí stredného Slovenska
a zo západného Slovenska.

Migrácie sa zúčastňovali poväč-
šine príslušníci evanjelického, vý-
lučne augsburského vyznania, za-
tiaľ čo iné vierovyznania sa
vyskytovali skôr ojedinele. Pozoru-
hodné je, že na skúmanom území
vôbec nedochádzalo k vzájomné-
mu miešaniu a spolunažívaniu slo-
venských osídlencov rozličného vi-
erovyznania. Zhodou okolností sa
evanjelicko-katolíckym miestom
stala Selenča, z ktorej sa časť slo-
venských evanjelikov presťahovala
do Starej Pazovy a kde namiesto
nich prišlo početné rímskokatolíc-
ke obyvateľstvo zo západného Slo-
venska. 

Po príchode do Vojvodiny sa
Slováci dostávali do kontaktu s prí-
slušníkmi rôznych národov. Zi-
stené bolo, že Slováci neevanje-
lického vierovyznania ťažšie odo-
lávali asimilácii pre svoju menšiu
početnosť, ale aj vzdialenosť od
slovenských evanjelických lokalít.
K pomaďarčeniu Slovákov došlo
napr. v Topole, Kapusine, Temeri-
ne, Veprovci a pod. Výnimkou v
severnej Báčke zostali len Slováci v
Bajši, ktorí sa dodnes hlásia k eva-
njelickému vierovyznaniu. Histo-
rické pramene svedčia o tom, že sa
vo Vojvodine usadili aj gréckoka-
tolíci (napr. v Ruskom Krsture a
Kucure). Výskumy ich dialektov a
zvykov jasne poukazujú na to, že
predkami týchto osídlencov boli
gréckokatolíci z východného Slo-
venska, ktorí pod vplyvom prevlá-
dajúceho vierovyznania podľahli
asimilácii, resp. identifikovali sa s
konfesionálne identickým obyva-
teľstvom. Na druhej strane však vo
Vojvodine došlo aj k poslovenče-
niu poľských prisťahovalcov eva-
njelického vierovyznania, ktorí
spolu so slovenským obyva-
teľstvom osídlili Ostojićevo. 

Vzhľadom na to, že neodchá-
dzali do cudziny, dolnozemskí Slo-
váci tvorili až do roku 1918 (s vý-
nimkou Slovákov v Bulharsku) or-
ganickú súčasť uhorskej populácie.
Po ukončení prvej svetovej vojny
sa stali súčasťou až štyroch štát-
nych útvarov. Vojvodinskí Slováci
boli začlenení do prostredia juho-
slovanských národov, a tak sa pre
materskú krajinu stali nielen stov-
kami kilometrov vzdialenými, ale
aj zahraničnými.

Mgr. Marína Hríbová, PhD.

Piatok 24. augusta 2018

pancevac@pancevac-online.rs
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Fut ba lový klub
Slávia z Piv ni ce 
do brý organizátor

Do brý fut bal pred
ne po četnými  
divákmi 

Tur naj v ma lom fut ba le Ma ti -
ce slo ven skej v Srb sku sa vla -
ni us ku toč nil vo Voj lo vi ci,
kým toh to ro ku sa ko nal 28.
júla v Piv ni ci. Zúčast ni lo sa
ho štrnásť druž sti ev z na sle -
dovných  lokalít so slo -
venským obyva teľstvom: Ara-
dáč, Hlo žany, Kysáč, Kulpín,
Šíd, Če la re vo, Pa di na, La liť,
Bi e le Bla to, Se len ča, Báčsky
Pe tro vec, Stará Pa zo va a Piv -
ni ca, ktorá, v pozícii ho sti teľa,
ma la právo hrať s dvo mi fut -

ba lovými muž stva mi. Mi -
estny od bor Ma ti ce slo ven -
skej z Voj lo vi ce sa toh to ro ku
nezúčast nil, pre to že bo lo ťaž-
ké zo sku piť hráčov. Fut ba lový
klub Slávia z Piv ni ce, na če le s
pred se dom klu bu Da ni e lom
Blat nickým, sa ukázal lepším
organizátorom než Voj lo vi ca.

Za tiaľ čo MOMS Voj lo vi ca
si mu sel sám po ra diť ohľa-
dom fut ba lových roz hod cov,
píšťal, sto pi ek, slu ži eb zdra -
votného pracovníka a všetky
zápisy “stla čiť” na jed no há-
dzanárske ihri sko, keďže mu
Fut ba lový klub Mla dosť ne -
po vo lil používanie veľkého a
po mocného  ihri ska s trávou,
v Piv ni ci sa zápasy hra li súča -
sne na dvoch trávnatých ihri-
skách s oveľa väčším poč tom

re zervných  lôpt a vi e dli ich
dva ja profesionálni roz hod -
co via: Cson ga Szabó z Voj vo -
din skej se ver nej ligy a Pre -
drag Vu jić z Regionálnej
som bor skej ligy. Ško da však,
že v Piv ni ci ne bo lo prítom-
ných vi ac divákov, ako mi nu -
le vo Voj lo vi ci. Súťaž pre bi e -
ha la hlad ko, bez problémov a
dlhších prestávok. Bo lo vi dieť
množ stvo atraktívnych gólov
a ťahov, a stri e da li sa aj zaují-
mavé výsledky (10 : 0, 8 : 0).
Strel ci bo li efektívni aj v se-
mifinále. V pr vom Pa di na de -

kla so va la Če la re vo s výsled -
kom 8 : 2, kým v dru hom
Aradáč zvíťazil nad Se len čou
vďaka lepším po ku tovým ko -
pom, keďže zápas bol ukon -
čený za sta vu 3 : 3. Pred finá-
lovou súťažou o pu tovný po-
hár JE veľvyslankyne Slo ven -
skej re pu bliky Dag mar Rep -
če ko vej, bol odo hraný zápas o
tre tie mi e sto, v kto rom Se len -
ča ľah ko zdo la la Če la re vo (5 :
0). Na svo ju ško du, fut ba li sti
z Če la re va v po sledných
dvoch najdôležitejších zápa-
soch už bo li vyčerpaní, le bo
zo sta li bez náhrady, t. j. re -
zervných  hráčov. 

Na kon ci sme sa te ši li z
pol ho di nového ne kom pro -
misného  zápasu dvoch naj-
lepších muž sti ev na tur na ji ‒
Pa diny a Aradáča. Po trebné je
po zna me nať, že Pa di na bo la

najefektívnejším muž stvom
na toh to roč nej súťaži, za tiaľ
čo Aradáč je vlaňajší fi na li sta
tur na ja vo Voj lo vi ci. Zvíťazil
Aradáč za sta vu 5 : 1. Ako aj
vždy, ukázalo sa, že je pre
úspech potrebná udat nosť,
troš ku vi ac šťastia a veľká
efek ti vi ta, t. j. využi tie všet-
kých šancí. Aradáč to pre ja vil.

V seminfinále so Se len čou,
mi nu lo ročným víťazom tur -
na ja, ja sne prehrával 3 : 0, no
nevzdával sa. Do kon ca zápa-
su sa mu po da ri lo vrátiť sa
späť, vyrov nať výsle dok, a po
regulárnej ča sti stret nu tia
mať aj lep šie po ku tové kopy.
Aradáč využil pro ti Pa di ne
tak mer všetky svo je šan ce, za -
tiaľ čo je ho ri va li ich veľakrát
premárnili.

Prvý stre lec tur na ja bol Bo -
ris Ugre no vić z Pa diny s 11
gólmi. Za naj lep ši e ho hráča
bol vyme no vaný Mi len ko
Ada mov z Aradáča, kým naj-
lepším brankárom bol podľa
názoru ko mi sie Pa vel Nagy
zo Se len če. Veľký pu tovný po-
hár fut ba li stom z Aradáča v
me ne JE veľvyslankyne Dag -
mar Rep če ko vej odov zdal pr-
vý zástupca Veľvysla nec tva
Slo ven skej re pu bliky v Be le -
hra de, pán Jo zef Polák, kedysi
aj sám aktívny fut ba li sta. 

Ivan Za fi ro vić

TRA DIČ NE PRED SLO VENSKÝMI 

NÁRODNÝMI SLÁVNOSŤAMI

Veľký pu tovný pohár
získal Aradáč

POHĽAD DO MINULOSTI II

SLOVENSKÁ KOLONIZÁCIA VOJVODINY



Ва здух обо га ћен 
пра шка стим 
ма те ри ја ма

Ин ду стри ја и 
ин ди ви ду ал на 
ло жи шта глав ни
крив ци

У го ди шњем из ве шта ју Аген -
ци је за за шти ту жи вот не сре -
ди не ква ли тет ва зду ха у Пан -
че ву оце њен је ве о ма ло ше и
при па да тре ћој ка те го ри ји –
пре ко мер но за га ђен ва здух, где
су пре ко ра че не гра нич не вред -
но сти за јед ну или ви ше за га -
ђу ју ћих ма те ри ја. Овај по да -
так из нет је у сту ди ји ко ја је
ура ђе на за по тре бе Вла де Ре -
пу бли ке Ср би је, a ка те го ри је
ква ли те та ва зду ха у овом из ве -
шта ју утвр ђе не су на осно ву го -
ди шњих кон цен тра ци ја за га ђу -
ју ћих ма те ри ја и пред ста вља ју
зва нич ну оце ну ква ли те та ва -
зду ха.

У на шем гра ду то ком 2017.
ва здух је био пре ко мер но за га -
ђен услед пре ко ра че ња гра нич -
не вред но сти су спен до ва них
че сти ца РМ10. Огром но при -
су ство ове пра шка сте ма те ри је
(гра нич на вред ност 40 ми кро -
гра ма по ме тру куб ном) за бе -

По кра јин ски се кре та ри јат за
обра зо ва ње, про пи се, упра ву
и на ци о нал не ма њи не – на -
ци о нал не за јед ни це об ја вио
је ре зул та те рас по де ле сред -
ста ва обез бе ђе них по кра јин -
ском скуп штин ском од лу ком
о бу џе ту Ау то ном не По кра ји -
не Вој во ди не за 2018. за фи -
нан си ра ње и су фи нан си ра ње
ре кон струк ци је, адап та ци је,
са на ци је и ин ве сти ци о но одр -

жа ва ње обје ка та уста но ва
основ ног и сред њег образовањa
и вас пи та ња, уче нич ког стан -
дар да и пред школ ских уста -
но ва на те ри то ри ји Ау то ном -
не По кра ји не Вој во ди не.

По кра јин ска власт је за ову
на ме ну из дво ји ла сто ми ли -
о на ди на ра: за основ но обра -
зо ва ње и вас пи та ње се дам де -
сет ми ли о на, за сред ње шко -
ле се дам на ест ми ли о на, за
вој во ђан ске уче нич ке до мо -
ве пет ми ли о на и за пред -
школ ске уста но ве осам ми -
ли о на ди на ра. Пра во уче шћа
има ле су све основ не шко ле,
оп ште о бра зов не и сред ње
струч не шко ле, уче нич ки до -

мо ви и је ди ни це ло кал не са -
мо у пра ве (ис кљу чи во за по -
тре бе пред школ ских уста но -
ва) на те ри то ри ји АП Вој во -
ди не.

Еко ном ско-тр го вин ска шко -
ла „Па ја Мар га но вић” је ди на
је обра зов но-вас пит на уста -
но ва с те ри то ри је Пан че ва ко -
ја је до би ла по моћ од По кра -
ји не. На ра чун те струч не
шко ле би ће упла ће но 1,5 ми -

ли о на ди на ра за уград њу си -
сте ма за до ја ву по жа ра. Пре -
ма ре чи ма над ле жних у По -
кра ји ни, ове го ди не пред ност
су има ли они про јек ти чи ја
ће ре а ли за ци ја омо гу ћи ти без -
бед ност уче ни ка и на став ни -
ка од но сно де це, вас пи та ча и
за по сле них ко ји ко ри сте
објек те, као и они ко ји ће
обез бе ди ти ква ли тет ни ји бо -
ра вак и из во ђе ње вас пит но-
-обра зов ног ра да.

Ра ди раз во ја и на прет ка ло -
кал не за јед ни це у Бе о гра ду
НИС је то ком ви ше го ди шњег
парт нер ства фи нан сиј ски по -
др жао ре а ли за ци ју ве ли ког
бро ја про је ка та из обла сти
обра зо ва ња и на у ке, кул ту ре,
еко ло ги је, спор та, као и ху -
ма ни тар не ак тив но сти. У ту
свр ху ре ги о нал ни нафт ни ли -
дер је укуп но из дво јио го то -
во 250 ми ли о на ди на ра. Из -
ме ђу оста лог, за јед нич ким на -
по ри ма уре ђе на су три пар ка
у Бе о гра ду, улеп ша не град -
ске фа са де, а зна чај на па жња
по све ће на је ула га њи ма у раз -
вој обра зов не ин фра струк ту -
ре. Као ком па ни ја по све ће на
ино ва ци ја ма, НИС је по др -
жао ре кон струк ци ју и опре -
ма ње учи о ни ца и ла бо ра то -
ри ја у шко ла ма и на фа кул -
те ти ма у Бе о гра ду, као и отва -
ра ње „Меј керс спеј са”, пр ве
на уч но-за нат ске ра ди о ни це у
Ср би ји, ко ја ра ди у окви ру
бе о град ског Цен тра за про -
мо ци ју на у ке. Та ко ђе, у Бе о -
гра ду су ре а ли зо ва не и ху ма -
ни тар не ак ци је НИС-а, ме ђу
ко ји ма је на бав ка осам са вре -
ме них ме ди цин ских апа ра та
за по тре бе Уни вер зи тет ске
деч је кли ни ке „Тир шо ва” и
опре ме за Цен тар за за шти ту
одој ча ди, де це и омла ди не у
Зве чан ској ули ци. По ред то -
га, за по сле ни у НИС-у ини -
ци ра ли су и ре а ли зо ва ли у
Бе о гра ду ви ше во лон тер ских
ак ци ја, ме ђу ко ји ма су уре -
ђе ње де ла Бо та нич ке ба ште
и пар ка „Ђу ро Стру гар”, сре -
ђи ва ње про сто ра Уста но ве за
де цу и мла де „Срем чи ца” и
при пре ма но во го ди шњих па -
ке ти ћа за де цу ко ја се ле че у
„Тир шо вој” и за шти ће ни ке
Цен тра у Зве чан ској ули ци.

Ки рил Тјур де њев, ге не рал -
ни ди рек тор НИС-а, на при -
год ној све ча но сти по во дом
пот пи си ва ња спо ра зу ма ис -
та као је да је раз вој јед не ком -

па ни је мо гућ са мо ако се раз -

ви ја и за јед ни ца у ко јој она

жи ви и ра ди:

– Ко ли ко је то ва жно за

НИС, ви ди се и у на шој стра -

те ги ји, по себ но у про гра му

„За јед ни ци за јед но”. То је

парт нер ство ко је тра је већ де -

сет го ди на, а сва ке го ди не ло -

кал не за јед ни це ши ром Ср -

би је до би ја ју око ми ли он евра.

Бе о град, на рав но, има по себ -

но ме сто. За нас је Бе о град

по у здан парт нер и са рад ник

у мно гим про јек ти ма за до -

бро бит гра ђа на и овог ле пог

гра да – ре као је ге не рал ни

ди рек тор НИС-а.

По ред на ве де них про је ка та,

НИС у Бе о гра ду ре а ли зу је и

зна чај не по слов не ак тив но сти.

По ред то га што је у Бе о гра ду

сме штен По слов ни цен тар ком -

па ни је, НИС на те ри то ри ји глав -

ног гра да по се ду је, из ме ђу оста -

лог, и че тр де сет мо дер них бен -

зин ских ста ни ца и упо шља ва

ви ше од 2.000 рад ни ка. Кроз

кор по ра тив ни про грам са рад -

ње с ло кал ним за јед ни ца ма у

Ср би ји „За јед ни ци за јед но”,

НИС је од 2009. го ди не у парт -

нер ству с је да на ест оп шти на и

гра до ва ре а ли зо вао пре ко 900

про је ка та, у ко је је уло же но ви -

ше од ми ли јар ду ди на ра. У окви -

ру овог про гра ма НИС, по ред

Бе о гра да, са ра ђу је с Но вим Са -

дом, Ни шем, Чач ком, Зре ња -

ни ном, Пан че вом, Ки кин дом,

Ка њи жом, Но вим Бе че јом, Ср -

бо бра ном и Жи ти штем. Од ове

го ди не про гра му „За јед ни ци за -

јед но” при дру жио се и Град По -

жа ре вац, као два на е ста ло кал -

на за јед ни ца, чи ме НИС на ста -

вља да про ши ру је парт нер ске

од но се са оп шти на ма и гра до -

ви ма у Ср би ји.

ЕКОЛОГИЈА
Петак, 24. август 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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ГО ДИ ШЊИ ИЗ ВЕ ШТАЈ О КВА ЛИ ТЕ ТУ ВА ЗДУ ХА У СР БИ ЈИ

ПАН ЧЕВ ЦИ УДИ ШУ ОПА СНЕ 
И КАН ЦЕ РО ГЕ НЕ МА ТЕ РИ ЈЕ

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

за тим ау то мат ског мо ни то рин -
га у ло кал ним мре жа ма
ПСУГЗЖС Вој во ди не и Гра да
Пан че ва, као и с мер них ме -
ста гра до ва Срем ске Ми тро ви -
це и Кра ље ва, за чи је по тре бе
ме ре ња спро во де ло кал ни за -
во ди за јав но здра вље.

У овом до ку мен ту по се бан
ак це нат ста вљен је на утвр ђи -
ва ње узро ка за га ђе ња ва зду ха
и из во ри еми то ва ња опа сних и
за га ђу ју ћих ма те ри ја свр ста ни
су у не ко ли ко сек то ра: про из -
вод ња елек трич не и то плот не
енер ги је, ин ду стри ја (са го ре -
ва ње у ин ду стри ји и ин ду стриј -
ски про це си), оста ло ста ци о -
нар но са го ре ва ње (то пла не сна -
ге ма ње од 50 MW и ин ди ви -
ду ал на ло жи шта), друм ски са -
о бра ћај, по љо при вре да – сто -
чар ство итд. Пре ма ана ли за ма
струч ња ка Аген ци је за за шти -
ту жи вот не сре ди не, про из вод -
ња елек трич не и то плот не енер -
ги је је до ми нант ни из вор еми -
си ја ок си да сум по ра и у 2017.
го ди ни је овај до при нос за га -
ђе њу из но сио 93 про цен та. У
укуп ним еми си ја ма азот них ок -
си да сек тор про из вод ње елек -
трич не и то плот не енер ги је та -
ко ђе је имао нај ве ћи удео (50
про це на та), а друм ски са о бра -
ћај био је на дру гом ме сту, с
до при но сом од 24 од сто. То -
ком 2017. го ди не нај ве ћи део
еми си ја су спен до ва них че сти -
ца PM10 по ти цао је из то пла -
на сна ге ма ње од 50 MW и ин -
ди ви ду ал них ло жи шта (59 од -
сто).

РЕ ЗУЛ ТА ТИ КОН КУР СА АП ВОЈ ВО ДИ НЕ

Уна пре ђи ва ње на ста ве

ЈУ БИ ЛЕЈ ПРО ГРА МА „ЗА ЈЕД НИ ЦИ ЗА ЈЕД НО”

Ка ра ван по се тио
Бе о град

ТРЕ ЋА КАМ ПА ЊА МЕ РЕ ЊА КВА ЛИ ТЕ ТА ВО ДЕ НА РЕ КА МА

Не ма ку па ња у По ња ви ци
На осно ву уго во ра о пра ће њу
ква ли те та по вр шин ских во да
на под руч ју гра да Пан че ва ко -
ји је За вод за јав но здра вље
Пан че во скло пио с Град ском
упра вом, струч ња ци те здрав -
стве не уста но ве то ком се зо не
ку па ња ре дов но ис пи ту ју ква -
ли тет во де за ку па ње. Ми кро -
би о ло шка ана ли за во де с пан -
че вач ких ку па ли шта об у хва та
утвр ђи ва ње ни воа фе кал них
ко ли форм них бак те ри ја и ае -
роб них хе те ро тро фа, а фи зич -
ко-хе миј ска ана ли за при су ство
су спен до ва них ма те ри ја, ни -
три та, ни тра та, хло ри да итд.

Пре ма Уред би о кла си фи ка -
ци ји во да, све во де ко је не при -
па да ју пр вој, дру гој и тре ћој
кла си мо гу би ти ри зич не по
здра вље ку па ча. Се кре та ри јат
за за шти ту жи вот не сре ди не и
За вод за јав но здра вље, на кон

ана ли зе ре зул та та дру ге ово -
го ди шње кам па ње ис пи ти ва ња
при су ства опа сних и за га ђу ју -
ћих ма те ри ја у во ди (узор ко -
ва ње оба вље но 24. ју ла), за кљу -

чио је да Пан чев ци мо гу да се
ку па ју у Та ми шу у Пан че ву, Ја -
бу ци и Гло го њу, као и на по пу -
лар ном ду нав ском ку па ли шту
Бе ла сте на. Ква ли тет ових во да

је у ран гу дру ге и тре ће кла се,
оне има ју уме рен еко ло шки
ста тус и мо гу се ко ри сти ти за
ку па ње и ре кре а ци ју. Исти ста -
тус има во да у ка ча ре вач ком
је зе ру, та ко да гра ђа ни мо гу
сло бод но да је ко ри сте у ре -
кре а тив не свр хе.

Ана ли за узо ра ка с ре ке По -
ња ви це по ка зу је да се у њој на -
ла зи ве ли ка ко ли чи на ма те ри -
ја ко је мо гу угро зи ти здра вље
ку па ча, та ко да струч ња ци из
За во да и Се кре та ри ја та за за -
шти ту жи вот не сре ди не оба ве -
шта ва ју гра ђа не да из бе га ва ју
ку па ли шта у Ива но ву. Ла бо ра -
то риј ска ис пи ти ва ња утвр ди ла
су да та мо шња во да при па да
пе тој кла си, па се не пре по ру -
чу је ку па ње ни на том по пу -
лар ном ку па ли шту, из без бед -
но сних раз ло га.

при су ству су спен до ва них че -
сти ца РМ2,5. Пре ма зва нич -
ним по да ци ма, у на шем гра ду
је из ме ре на нај ве ћа про сеч на
вред ност ових че сти ца у Ср би -
ји – 42,3 ми кро гра ма по ме тру
куб ном, а до зво ље но је 27 ми -
кро гра ма. Ре зул та ти ме ре ња
бен зе на то ком 2017. го ди не по -

ка зу ју да ни је би ло пре ко ра че -
ња го ди шње вред но сти од пет
ми кро гра ма по ме тру куб ном
ни на јед ној ло ка ци ји, али је
нај ве ћа сред ња го ди шња вред -
ност бен зе на из ме ре на на мер -
ном ме сту у на шем гра ду. По -
ред то га, Пан че во је ли дер и
ка да је реч о нај ве ћој из ме ре -
ној сат ној вред но сти ове кан -
це ро ге не ма те ри је – ана ли за -
то ри у Ца ра Ду ша на ре ги стро -
ва ли су јед но ча сов ни пик од
262 ми кро гра ма.

Др жав ни по сао
Го ди шњи из ве штај о ква ли те -
ту ва зду ха у Ср би ји ура ди ла је

Аген ци ја за за шти ту жи вот не
сре ди не, ко ја спро во ди опе ра -
тив ни мо ни то ринг ква ли те та
ва зду ха у др жав ној мре жи за
пра ће ње на ни воу Ре пу бли ке
Ср би је. Ова оба ве за Аген ци је
де фи ни са на је у За ко ну о за -
шти ти ва зду ха и слу жбе ни ци
тог др жав ног ор га на у оба ве зи
су да сва ке го ди не при пре ме и
об ја ве го ди шњи из ве штај о ста -
њу ква ли те та ва зду ха у Ре пу -
бли ци Ср би ји.

Да под се ти мо, Уред ба о утвр -
ђи ва њу про гра ма кон тро ле ква -
ли те та ва зду ха у др жав ној мре -
жи ко ја је до не та 2011. го ди не
де фи ни са ла је мер не ста ни це
и мер на ме ста, њи хов број и
рас по ред, као и за га ђу ју ће ма -
те ри је ко је се на њи ма пра те.
У скла ду са За ко ном о за шти -
ти ва зду ха, др жав на мре жа је
ус по ста вље на у свр ху ме ре ња
ква ли те та ва зду ха у на се љи ма,
ин ду стриј ским и не на се ље ним
под руч ји ма, у под руч ји ма под
ути ца јем са о бра ћа ја, за шти ће -
ним при род ним до бри ма и у
свр ху ме ре ња пре ко гра нич ног
ат мос фер ског пре но са за га ђу -
ју ћих ма те ри ја у ва зду ху.

Из во ри за га ђе ња
Ме ђу тим, ка ко би сли ка би ла
пот пу на, у овај из ве штај су
укљу че ни ре ле вант ни по да ци
др жав не мре же и ло кал них
мре жа за мо ни то ринг ква ли -
те та ва зду ха. По ред по да та ка
Аген ци је за за шти ту жи вот не
сре ди не, при оце њи ва њу ква -
ли те та ва зду ха за 2017. го ди -
ну ко ри шће ни су по да ци Град -
ског за во да за јав но здра вље
Бе о гра да са ста ни ца ко је су
са став ни део др жав не мре же,

КА ТЕ ГО РИ ЈЕ УГРО ЖЕ НО СТИ

Са гла сно чла ну 21 За ко на о за шти ти ва зду ха, а пре ма ни -

воу за га ђе но сти, с об зи ром на про пи са не гра нич не и то ле -

рант не вред но сти, на осно ву ре зул та та ме ре ња, утвр ђу ју се

сле де ће ка те го ри је ква ли те та ва зду ха: пр ва ка те го ри ја –

чист или не знат но за га ђен ва здух, где ни су пре ко ра че не гра -

нич не вред но сти ни воа ни за јед ну за га ђу ју ћу ма те ри ју; дру -

га ка те го ри ја – уме ре но за га ђен ва здух, где су пре ко ра че не

гра нич не вред но сти за га ђу ју ћих ма те ри ја, али ни су пре ко -

ра че не то ле рант не вред но сти и тре ћа ка те го ри ја – пре ко мер -

но за га ђен ва здух, где су пре ко ра че не гра нич не вред но сти

за јед ну или ви ше за га ђу ју ћих ма те ри ја.

ле же но је на ве ћи ни мер них
ста ни ца у Ср би ји, а нај ве ће
сред ње го ди шње вред но сти из -
ме ре не су у Ва ље ву (59 ми кро -
гра ма), Пан че ву (57 ми кро гра -
ма) и Ужи цу (55 ми кро гра ма)
итд. Ка да је реч о пре ко ра че -
њи ма днев них гра нич них вред -
но сти од 50 ми кро гра ма по ме -
тру куб ном, то ком 2017. го ди -
не у на шем гра ду 152 да на ва -
здух је имао не га ти ван ути цај
на здра вље по пу ла ци је, од но -
сно био је из над гра ни це до -
зво ље ног.

По ра жа ва ју ћи ре зул та ти ре -
ги стро ва ни су и ка да је реч о



Поводом 12. августа, Међуна-
родног дана младих, у малој са-
ли Градске управе одржана је
трибина о очувању репродук-
тивног здравља. Пред великим
бројем присутних младих људи
о овој важној теми говорио је
др Слободан Овука, директор
панчевачке Опште болнице.

На трибини је било речи о
важности превенције и редов-
не бриге о репродуктивном
здрављу, као и о заштити од
полно преносивих болести. Јед-
на од тема је био и пад ната-
литета у нашој држави, али је
истакнуто да у Панчеву овај
проблем није толико осетан
као у другим срединама и да је

статистика броја новорођене
деце у нашем граду стабилна.

Тема овогодишњег Међуна-
родног дана младих је „Сигур-
на места за младе”. Овај мото
упућује на то да су младима
неопходна сигурна места у ко-
јима могу да се састану, анга-
жују у различитим активности-
ма, да учествују у процесима
доношења одлука и да се сло-
бодно изражавају.

Панчевачки Завод за јавно
здравље прикључио се овој кам-
пањи, поручивши младим љу-
дима с територије јужног Ба-
ната да је сигурно место за њи-
хова питања о здрављу „Феј-
сбук” страница те установе, као
и да у Заводу постоје још нај-
мање два сигурна места за њих,
а то су Саветовалиште за ис-
храну и Саветовалиште за
HIV/AIDS, где се може обави-
ти добровољно и поверљиво са-
ветовање и тестирање.

„До је ње – те мељ жи во та” на -
зив је ли ков ног и ли те рар ног
кон кур са на ме ње ног пред школ -
ци ма и основ ци ма, ко ји су, по -
во дом Свет ске не де ље до је ња
(1–7. ав гу ста) и На ци о нал не
не де ље про мо ци је до је ња (1–
7. ок то бра), рас пи са ли Цен тар
за про мо ци ју здра вља Ин сти -
ту та за јав но здра вље Ср би је
„Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут” и
Мре жа за во да за јав но здра вље
у Ре пу бли ци Ср би ји.

Циљ кон кур са је да се под -
стак не здрав стве но-вас пит ни
рад у пред школ ским уста но ва -
ма и основ ним шко ла ма на те -
му по др шке до је њу као нај оп -
ти мал ни јем на чи ну ис хра не но -
во ро ђен ча ди и одој ча ди.

По три нај бо ља ли ков на ра -
да у ка те го ри ји пред школ ског
уз ра ста и по три нај бо ља ли те -
рар на и ли ков на ра да у ка те го -
ри ја ма уче ни ка уз ра ста од пр -

Петак, 24. август 2018.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Са ула ском у ме но па у зу сма -
њу је се про из вод ња хор мо на,
на ро чи то про те и на ко ла ге на,
ко ји је под кон тро лом естро -
ге на. Та ко до ла зи до очи глед -
не про ме не у струк ту ри и из -
гле ду ко же. У пр вих пет го -
ди на ме но па у зе же на из гу би
тре ћи ну ко ла ге на у ко жи.

Естро ген оба вља основ ну
функ ци ју одр жа ва ња ела стич -
но сти, али у овом до бу же не
он ра ди кал но опа да и за то до -
ла зи до ису ши ва ња и опу шта -
ња ко же. На зо ла би јал не бо ре
су из ра же не, а ко жа ли ца и
вра та се опу шта. Исто вре ме -
но, по ја чан удео про ге сте ро -
на у од но су на естро ген мо же
до ве сти до по ја ве адулт них
ак ни. Упо тре ба не жних пи -
лин га је са да оба ве зна да не
би до шло до за тва ра ња по ра
и по ја ве ак ни. Ва жно је да се
пре па ра ти за ски да ње ви шка
ма сно ће за ме не бла гим сред -
ством ко је укла ња са мо не чи -
сто ће, а не и ма сно ћу ко же.

У овом пе ри о ду жи во та ва -
ша кре ма тре ба да са др жи,

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

Не га ли ца са 50 плус

Из не на ђе ња

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци: јед но па ко ва -

ње ли сна тог те ста (500

гра ма), сла до лед од ва -

ни ле, ри би зле или не ко

дру го цр ве но бо би ча сто

во ће.

При пре ма: Раз ви ти

ли сна то те сто на по ла

цен ти ме тра де бљи не и

мо дли цом или ча шом

из ва ди ти кру го ве преч -

ни ка осам цен ти ме та ра.

По ло ви на кру го ва ће

нам по слу жи ти као осно -

ва за кор пи це, а из дру -

ге по ло ви не ма њом ча -

ши цом преч ни ка пет цен ти ме та ра из ва ди ти сре ди ну та ко да се до -

би је об лик пр сте на.

По ре ђа ти пу не кру го ве на под ма зан плех и пре ма за ти их с ма ло

во де. На сва ки пун круг ста ви ти пр стен од те ста и пре ма за ти жу -

ман це том. Пе ћи у рер ни прет ход но за гре ја ној на 200 сте пе ни, 15–

20 ми ну та, док фи но не по ру ме не.

Кад су кор пи це го то ве, оста ви ти их да се пот пу но охла де. Не по -

сред но пре сер ви ра ња у сва ку кор пи цу ста ви ти по ма лу ка ши ку сла -

до ле да од ва ни ле или улу па ног шла га и де ко ри са ти ри би зла ма или

не ким дру гим сит ним бо би ча стим во ћем. По су ти с још ма ло ше ће -

ра у пра ху и по слу жи ти. Ужи вај те!

На по ме на: кор пи це се мо гу пу ни ти и кре мом од си ра, пе ном од

чо ко ла де или не ким дру гим фи ним кре мом по же љи.

Овај, као и мно ге дру ге сјај не рецеп те може те про на ћи на бло гу 

„La cuisine creative”, који се нала зи на адре си kuhinjica-mignone.blog spot.rs.

Пи ше: Лана Белић

Кор пи це с ри би зла ма

по ред ли пи да, пеп ти да и фи -
то хор мо на (из би ља ка), и ко -
ен зим Q10, хи ја лу рон ску ки -
се ли ну, ко ла ген и ком плекс
ви та ми на. Ан ти рид је оба ве -
зан. Са да ва жну уло гу не игра
при ро да, већ пра вил на не га
и за шти та, од но сно пре хра -
на и хи дра та ци ја.

Трет ма ни ли ца ко ји да ју
од лич не ре зул та те су ин јек -
ци о на ме зо те ра пи ја, ра ди о -
та ла сни лиф тинг, сред њи хе -
миј ски пи лин зи (као што је
TCA, при че му до ла зи до
укла ња ња по вр шин ског сло -
ја ко же, а та ко и до гла ча ња
бо ра), хран љи ви, лиф тинг и
слич ни трет ма ни.

У овом пе ри о ду же не нај ви -
ше по се жу за фи ле ри ма (по -
пу њи ва чи ма бо ра) и естет ским
опе ра ци ја ма, али тре ба зна ти

да ни шта од то га не вре ди ако
вам је ко жа си ва и ис по шће на.
Жи вот ко жи мо гу да ти са мо
пра вил на не га, ква ли тет не кре -
ме и од го ва ра ју ћи ко зме тич ки
трет ма ни. Ко ри сно је зна ти да
се ће ли је ко же нај бр же об на -
вља ју из ме ђу је дан сат по сле
по но ћи и пет са ти ују тру, а ак -
тив ни са стој ци из ноћ них кре -
ма до дат но под сти чу ре ге не -
ра ци ју и хи дра та ци ју ко же.

Ма ри ја Гич ка већ две
де це ни је бо лу је од
рет ке бо ле сти 
еле фан ти ја зе

За опе ра ци је 
за ка за не за је сен
нео п ход но је 
при ку пи ти 30.000
евра

На ша су гра ђан ка Ма ри ја Гич -
ка (58) је ди на у Ср би ји има
рет ку бо лест ме та бо ли зма еле -
фан ти ја зу, рас про стра ње ну по
це лом те лу. С тим обо ље њем
Ма ри ја се бо ри већ чи та ве две
де це ни је, а од то га де сет го ди -
на, ка ко са ма ка же, „по сто ји на
два ме тра ква драт на кре ве та”.

Нор мал но функ ци о ни са ње оне -
мо гу ћа ва ју јој ја ки бо ло ви и ра -
за ра ње ми ши ћа услед за др жа ва -
ња огром не ко ли чи не во де. До -
дат не про бле ме ства ра ју сме њи -
ва ње по ви ше не тем пе ра ту ре и
гро зни це, гу би так ко же и ис ти -
ца ње лим фе, а Ма ри ји но ло ше
ста ње угро жа ва и па ни ка ка ко
због му ка кроз ко је про ла зи, та ко
и због нај го рих прог но за ле ка ра.

АПЕЛ ЗА ПО МОЋ НА ШОЈ СУ ГРА ЂАН КИ

ДЕ СЕТ ГО ДИ НА ЖИ ВИ НА ДВА КВА ДРА ТА

Ма ри ја твр ди да су ак тив ни
на ле ти бо ле сти иза ње за хва -
љу ју ћи мо ли тви и при род ним
ле ко ви ма. Та ко она по след њих
ме се ци успе ва да уз по моћ по -
ма га ла на пра ви кра ћу шет њу
по со би. Да би на ша су гра ђан ка

умно го ме по пра ви ла ква ли тет
жи во та, нео п ход но је да се оба -
ви ви ше ком пли ко ва них опе -
ра ци ја у ни зу на при ват ној кли -
ни ци у Бе о гра ду.

За ове ин тер вен ци је, ко је
су до го во ре не за је сен, нео п -

ход но је при ку пи ти око
30.000 евра, па је Ма ри ја упу -
ти ла апел за по моћ до бро на -
мер ним фи зич ким и прав -
ним ли ци ма ко ја же ле и мо -
гу да јој по мог ну, а са ми не
тр пе због то га. Ова хра бра
же на је ве ли ки оп ти ми ста
упр кос све му што ју је сна -
шло и ве ру је да ће ус пе ти да
пре ва зи ђе ове про бле ме, ко -
ли ко год они не ре ши во де -
ло ва ли.

Уко ли ко же ли те да по мог -
не те Ма ри ји, но вац мо же те
упла ти ти на ди нар ски ра чун
160-511847-45. Број де ви зног
ра чу на је 00-540-0002821.8,
IBAN:
RS35160005400002821827. У
фон да ци ји „Бу ди ху ман –
Алек сан дар Ша пић” отво ре -
ни су ху ма ни тар ни бро је ви за
сла ње СМС по ру ка за по моћ
Ма ри ји, па та ко сла њем по -
ру ке са са др жа јем 521 на број
3030 до ни ра те 200 ди на ра, а
ПДВ се не на пла ћу је. По ру ку
мо же те по сла ти и из Швај -
цар ске. Текст „human521” по -
треб но је по сла ти на број 455,
чи ме до ни ра те 20 швај цар -
ских фра на ка.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сви смо до жи -
ве ли да нас не ко сво јим ре -
чи ма или по ступ ци ма из не -
на ди у то ли кој ме ри да нам
у пам ће њу оста је за у век за -
пи сан осе ћај ко ји је та да на -
стао.

На ша оче ки ва ња од дру -
гих су је ди ни „кри вац” за сва
из не на ђе ња. Што нам је не -
ко зна чај ни ји и што је емо -
тив но ула га ње ве ће, то су ве -
ћа и оче ки ва ња ко ја има мо
у ве зи с том осо бом. Че сто
смо ве о ма из не на ђе ни по -
ступ ци ма дра гих љу ди са мо
за то што они ни су у скла ду с
на шим оче ки ва њи ма, ко ја
смо по ста ви ли на осно ву соп -
стве них уве ре ња, не во де ћи
ра чу на о њи хо вим же ља ма и
ста во ви ма. Сма тра мо да је
са свим у ре ду да, уко ли ко
де ли мо свој жи вот с не ком
осо бом, она тре ба да нас то -
ли ко до бро по зна је да мо же
да „про чи та” скри ве не ми -
сли ко је кре и ра ју на ша оче -
ки ва ња. За бо ра вља мо, при -
том, да сва ка осо ба има сво -
је ви ђе ње не ке си ту а ци је и
да ни ко не мо же зна ти шта
ми сли мо док не ка же мо.

Жи ве ћи ду го у ис кри вље -
ном огле да лу зва ном сва ко -
дне ви ца, би ва мо из не на ђе -
ни не чи јом љу ба зно шћу и
при ја тељ ским осме хом. Гле -
да мо на та кве љу де као да су
с „дру ге пла не те” и њи хо во
не у кла па ње у ша бло не сма -
тра мо чуд ним, иа ко смо за
тре ну так ви де ли да мо же и
дру га чи је – да ва ти без оче -

ки ва ња. Љу ба зни љу ди су та -
кви, јед но став ни и из да шни
у сво јој отво ре но сти пре ма
све ту, пу ни љу ба ви пре ма се -
би и дру ги ма.

Нај ве ћа из не на ђе ња су она
ко ја на пра ви мо ми са ми се -
би. Ка да се про бу ди мо дру -
га чи ји, све сни да има мо моћ
из бо ра, да је све око нас од -
раз оно га што ми сли мо и ра -
ди мо. Из не на ди нас ода кле
нам сна га за оно нај ва жни је
уста ја ње по сле ко зна ко јег
по ре ду емо тив ног па да. Су -
о ча ва ње са иза зо ви ма уме -
сто из бе га ва ња пред ста вља
из не на ђе ње у сми слу уви ђа -
ња да они и ни су би ли не ре -
ши ви као што нам се чи ни -
ло док ни смо пред у зи ма ли
ни шта. Опра шта ње пр во због
се бе, па он да са мом се би, је -
сте из не на ђе ње спо зна је сло -
бо де ко ју нам опрост до но -
си. Сло бо де да се ба ви мо со -
бом, а не дру ги ма ко ји су
нас по вре ди ли, да учи мо из
та квих жи вот них лек ци ја ка -
ко да про ме ни мо вла сти те
ре ак ци је у од но су на по ступ -
ке и ре чи ко је су нас по вре -
ђи ва ле. Ре ше ност да пре ки -
не мо са ста рим на ви ка ма, да
поч не мо са уче њем, пи са -
њем, сли ка њем, пе ва њем...
је сте не што чи ме је на ша ду -
ша из не на ђе на. То је по че -
так слу ша ња се бе и соп стве -
них по тре ба, низ ле пих из -
не на ђе ња ко ја се би при ре -
ђу је мо, а не оче ку је мо их,
јер ни су са став ни део уве ре -
ња ко ја нас др же упрег ну -
тим у то чак сва ко днев не ру -
ти не. Та да от кри ва мо да је
та „дру га пла не та” где жи ве
пле ме ни ти и љу ба зни љу ди
ту где смо и ми и да је нај ве -
ће из не на ђе ње у жи во ту, у
ства ри, упо зна ва ти и за во -
ле ти се бе.

Би ти или оче ки ва ти из не -
на ђе ње – од лу ка је, као и
увек, на ва ма.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Ма ри ја Гич ка

КОН КУРС ИН СТИ ТУ ТА „БА ТУТ”

Про мо ци ја до је ња и бор ба про тив пу ше ња

вог до че твр тог и од пе тог до
осмог раз ре да основ не шко ле
пред школ ске уста но ве и шко -
ле мо гу до ста ви то окру жном
за во ду/ин сти ту ту за јав но здра -
вље, Цен тру за про мо ци ју здра -
вља, с на зна ком „за кон курс –

Свет ска не де ља до је ња” нај ка -
сни је до пет ка, 21. сеп тем бра.
Ли ков ни ра до ви тре ба да бу ду
ура ђе ни на па пи ру, у фор ма ту
бло ка број 5.

Нај бо љи ли ков ни и ли те рар -
ни ра до ви би ће иза бра ни на
ни воу окру га, а за тим их окру -
жни за во ди/ин сти ту ти за јав но
здра вље до ста вља ју Ин сти ту ту
за јав но здра вље Ср би је „Др
Ми лан Јо ва но вић Ба тут” до 28.
сеп тем бра, ка ко би се про гла -
сио и про мо ви сао нај бо љи деч -
ји рад, ко ји ће би ти штам пан у
ви ду по сте ра то ком 2019. го -
ди не и ди стри бу и ран у до мо ве
здра вља.

У „Ба ту ту” ис ти чу да кон -
курс ни је на град ног ка рак те ра
(иа ко у скла ду с мо гућ но сти ма
мо гу би ти обез бе ђе не на гра де
на окру жном ни воу), већ се
кроз из бор и про мо ци ју нај бо -
љих деч јих ра до ва под сти че

здрав стве но-вас пит ни рад ко -
ји пра ти из ра ду ра до ва.

Упо ре до са овим, у „Ба ту ту”
тра је и на град ни кон курс за
идеј но ре ше ње пла ка та на те -
му „За шти ти мо се од ду ва на”,
на ко ме мо гу уче ство ва ти сту -
ден ти умет нич ких фа кул те та у
Ср би ји. Идеј но ре ше ње пла ка -
та тре ба да ука же на по тре бу
за за шти том од ко ри шће ња ра -
зно вр сних ду ван ских про из во -
да и на нео п ход ност очу ва ња
здра вља по је дин ца и дру штва
у це ли ни, без об зи ра на уз раст,
пол, ра су и ве ро и спо вест.

Рок за сла ње ра до ва је 1. но -
вем бар. Ау то ри ма 12 нај у спе -
шни јих пла ка та при па шће нов -
ча не на гра де: пр ва из но си
50.000 ди на ра, дру га 40.000,
тре ћа 30.000, а де вет оста лих
– по 10.000 ди на ра. Де таљ не
про по зи ци је кон кур са мо же те
про на ћи на сај ту „Ба ту та”.

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЛАДИХ

Која су места сигурна



По след ња осо ба ко ју је Алис
оче ки ва ла да ви ди у Тан ге ру
би ла је Лу си Меј сон. На кон
оно га што се до го ди ло у хлад -
ним пла ни на ма Вер мон та,
њих две, не ка да не раз двој не
при ја те љи це, ду го ни су раз -
го ва ра ле. Али Лу си је са да ту,
по ку ша ва да ис пра ви гре шке
и вра ти оно што су не ка да
би ле. Ве ро ват но Алис тре ба
да бу де срећ на због то га. Ни -
је се још на ви кла на жи вот у
Ма ро ку и не усу ђу је се да за -
ђе у уза вре ле де ло ве гра да
око ва не па кле ном вру ћи ном.
Од у век не у стра ши ва и са мо -
стал на, Лу си по ма же Алис да
иза ђе из че ти ри зи да и ис -
тра жи пре ле пу зе мљу у ко ју
је до шла с му жем Џо ном.

Али уско ро Алис об у зи ма
по зна ти осе ћај да је Лу си кон -
тро ли ше и спу та ва на сва ком

ко ра ку. Ка да Џон не ста не,
она ће по че ти да пре и спи ту -
је све: свој од нос са за го нет -
ном при ја те љи цом, од лу ку да
уоп ште до ђе у Тан гер и, на
кра ју, се бе и свој ум.

Брит ка по пут оштри це но -
жа, ова ве што ис тка на при -
ча пре пу на ин три гант них ли -
ко ва и ча роб них ме ста оста -
ви ће вас без да ха.

ДРУШТВО
Петак, 24. август 2018.

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

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ко ји је
ваш оми ље ни ак ци о ни
филм. „Пан че вац” и из да -
вач ка ку ћа „Вул кан из да ва -
штво” при пре ми ли су по је -
дан при ме рак књи ге „Пљач -
ка ве ка” Јо на са Бо ни је ра за
два на ша чи та о ца или чи -
та тељ ке ко ји су нај кре а тив -
ни је од го во ри ли на то пи -
та ње.

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

„Има не ки до ку мен та рац
у ко ме зе бра успе шно бе жи
од чо по ра ла во ва. Бо љи ак -
ци о ни филм ни сам ско ро гле -
да ла.” 064/1292...

„Не мам не ки оми ље ни, а
нај го ри ак ци о ни филм има -
мо у ку ћи сва ког ме се ца, кад
тре ба успе шно спро ве сти ак -
ци ју пре жи вља ва ња ме се ца
уз је дан ми ни ма лац, јед ног
не за по сле ног и дво је ма ле
де це.” 064/4897...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на” на -
гра ди ће два ау то ра нај кре а тив -
ни јих од го во ра на пи та ње: шта
би сте во ле ли да бу де ипак исти -
на? Они ће осво ји ти по је дан
при ме рак књи ге „А ако је то
ипак исти на” Мар ка Ле ви ја.

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

„Да Де да Мраз ипак по -
сто ји.” 063/1298...

„Да бог да ипак би ла исти -
на све што нам по ли ти ча ри
обе ћа ва ју.” 064/3330...

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

Два чи та о ца ко ји до сре де, 29. ав гу ста, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње:
„На шта вас асо ци ра реч пси хо?”, на гра ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „Аме рич ки пси хо” Бре та Ис то на Ели са.
Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев -
ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Ла гу на (раз мак) текст по ру ке и по ша -
љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор мре жи  и
38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

Па трик Бејт мен је „злат ни
деч ко” с Вол стри та, успе шан
у све му. Но си ис кљу чи во
брен ди ра ну оде ћу, по се ду је
нај но ви је ге џе те и од ла зи у
нај ску пље ре сто ра не. На рав -
но, сви ње го ви при ја те љи су
као он. Је ди на раз ли ка је у
то ме што се Бејт мен но ћу
пре тва ра у мон стру о зног се -
риј ског уби цу, ко ји сво је жр -
тве уби ја на нај о крут ни је на -
чи не, не појм љи ве здра вом
ра зу му. Са сво јих 26 го ди на,
он оства ру је сво ју вер зи ју
аме рич ког сна.

Чу ве ни „Њу јорк тајмс” хра -
бро је ус твр дио да је „Аме -
рич ки психо” на пра вио бу -
ру ка кву су у до глед ној про -
шло сти иза зва ли још са мо

Ру жди је ви „Са тан ски сти хо -
ви”. Пре ма овој књи зи сни -
мљен је исто и ме ни филм с
Кри сти ја ном Беј лом.

По нов но об ја вљи ва ње овог
ро ма на на срп ском је зи ку
под јед на ко је зна чај но за но -
ве ге не ра ци је чи та ла ца, као
и за оне ко ји одав но зна ју ко
је Брет Ис тон Елис. 

„Аме рич ки пси хо”
Бре та Ис то на Ели са

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Тан ге ри на” 
Кри сти не Ман ган

Два чи та о ца ко ји до сре де, 29. ав гу ста, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње: „У
ком гра ду би сте во ле ли да жи ви те?”, на гра ди ће мо по јед -
ним при мер ком књи ге „Тан ге ри на” Кри сти не Ман ган. Нај -
бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”,
а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и по -

ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор

мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

НАШ ГОСТ: ЖИ ВА ПР ВАЧ КИ, НЕ КА ДА ШЊИ ФИ ЗИ О ТЕ РА ПЕ УТ

ЖИ ВОТ ПО СВЕ ЋЕН СПОР ТУ
Пре ко три де це ни је у
ру ко ме ту

Од лич на са рад ња са
истин ским асо ви ма

Го то во да не ма пра вог за љу -
бље ни ка у спорт у на шем гра -
ду и око ли ни ко ји ни је чуо за,
сад већ сло бод но мо же мо ре -
ћи, ле ген дар ног пан че вач ког
фи зи о те ра пе у та Жи ву Пр вач -
ког. Че сто оспо ра ван, мно го ви -
ше хва љен, сва ка ко је оста вио
ду бок траг у спорт ској исто ри -
ји гра да на оба ла ма Та ми ша.
Про на шли смо га у ње го вој бо -
ле снич кој со би, у по ро дич ној
ку ћи у Ули ци осло бо ђе ња.

Жи ва Пр вач ки је ро ђен у
Фер ди ну (да на шњи Но ви Ко -
зјак) да ле ке 1946. го ди не. За
школ ску еки пу из свог ме ста
играо је од бој ку, так ми чио се с
дру га ри ма про тив ти мо ва из
Али бу на ра, Илан џе, До бри це...

У Пан че во се пре се лио 1959.
го ди не, а по сле основ не шко ле
по ха ђао је Сред њу тр го вач ку
шко лу „Па ја Мар га но вић” и
још увек га је за ни ма ла игра
пре ко мре же.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

А шта ако го во ре
исти ну

дом на оте че но ме сто на те -
лу... Наш „Ди на мо” је та да играо
у Пр вој ли ги оне, ве ли ке Ју го -
сла ви је – при се ћа се Жи ва сво -
јих по че та ка.

Мно го је спорт ских би та ка
наш са го вор ник пре ту рио пре -
ко гла ве, Ју го сла ви ју је про -
шпар тао уз дуж и по пре ко, а го -

– Се ћам се ква ли фи ка ци о -
ног тур ни ра за од ла зак на Пр -
вен ство Евро пе. Игран је у Ма -
ђар ској, у Ђе ру. Иа ко ни смо
ус пе ли да се из бо ри мо за од -
ла зак на ве ли ко так ми че ње у
Дан ској, био је то по вра так от -
пи са них, тач ни је вра ћа ње на -
шег жен ског ру ко ме та на ве -
ли ку сце ну. Се лек тор је био
Вук Ро га но вић, а игра ле су Би -
ља на Ба лаћ, Љи ља Кне же вић,
Ја сми на Пе тро вић, Зла та Па -
плац ко и мно ге дру ге истин -
ске ве де те ју го сло вен ског ру -
ко ме та – вид но уз бу ђен, али
ис цр пљен бо ле шћу, пре мо та ва
Жи ва свој жи вот ни филм.

С ре пре зен та ци јом је про пу -
то вао „по ла све та”, а ка ко твр -
ди, имао је сја јан од нос са игра -
чи ца ма. Баш као и у свом ма -
тич ном клу бу.

– Је ди но сам ја смео да при -
ђем Љи љи Кне же вић и да оба -
вим за гре ва ња вра та и ра ме на
пред утак ми цу. Дру ги ма то ни је
до зво ља ва ла. Али за и ста сам са

су по бе ди ли и по ста ли пр ва ци
др жа ве, а „Ди на мо” је остао на
дру гом ме сту. Имао сам то ком
ка ри је ре и не ко ли ко си ту а ци ја
ка да су ме су ди је опо ми ња ле јер
ни сам че као њи хов знак да уле -
тим у те рен. Би ло је то при ли -
ком оних баш же сто ких ду е ла,
ка да наш играч или игра чи ца
по сле „дво бо ја” свом си ли ном
тре сну на пар кет; та да јед но став -
но ни сам ни же лео да че кам су -
диј ски знак – с не скри ве ним жа -
ром пре при ча ва Пр вач ки ру ко -
мет ну исто ри ју на шег гра да.

Па ра лел но са спорт ским,
Жи ва је гра дио и свој рад ни
стаж у ЈКП-у „Во до вод и ка на -
ли за ци ја”, где је ра дио на ме -
сту глав ног ма га ци о не ра. Увек
је у сво јој фир ми имао раз у ме -
ва ње над ле жних за ње го во ан -
га жо ва ње у спор ту.

– Увек сам имао до бар од нос
с прет по ста вље ни ма у фир ми,
као и са они ма у спорт ским
клу бо ви ма. Би ло је мно го тре -
не ра ко ји су се сме њи ва ли на
клу па ма, а во лео сам да ра дим
с Ми ла ном Кр сти ћем, Не на -
дом Кец ма ном, Ран ком Јан ко -
ви ћем Бел мон дом, Ми ла ном
Ђе ки ћем, па са Ђу рач ко ви ћем,
Ђу ра ђем Тр бо је ви ћем... Ипак,
по себ но сам во лео да са ра ђу -
јем с Љу бом Об ра до ви ћем. Увек
се зна ло шта се ра ди пре, за
вре ме и по сле тре нин га. Имао
је и сјај ну ге не ра ци ју та да мла -
дих ру ко ме та ша, као што су Де -
јан Пе рић, Жи ки ца Ми ло са -
вље вић, Ни ко ла Мар ко вић и
дру ги. У се ћа њу ми је оста ла и
утак ми ца ко ја нам је би ла ва -
жна за по вра так у ели ту. Го сто -
ва ли смо При је до ру, где смо с
до ма ћом „Бо сна мон та жом”
игра ли не ре ше но 23 : 23. Љу ба
је тад био играч и тре нер, а сја -
јан је на тој утак ми ци био Ба та
Обу ћи на, као и Мла ден Ла ко -
вић и Љу ба По кра јац – са се -

ДА РА БУ БА МА РА И МИ ЛО

Жи ва се ра до се ћа и јед ног тур ни ра у Под го ри ци, где су по -

ред до ма ће „Бу дућ но сти” и „Ди на ма” игра ли и „Во ждо вац”,

„Сом бор”, бе о град ски „Рад нич ки” и „Да ни лов град”.

По сле так ми че ња је при ре ђе на за ба ва за све де вој ке и ру -

ко вод ства клу бо ва, на ко јој је го сте за ба вља ла та да још увек

ма ло по зна та Ра да Аџић, ка сни је Да ра Бу ба ма ра. На тој за -

ба ви Жи ва Пр вач ки је упо знао и са да шњег пред сед ни ка Цр -

не Го ре Ми ла Ђу ка но ви ћа.

УВЕК ТЕ ШКО У ЗА ГРЕ БУ

Наш са го вор ник ни је за бо ра вио још је дан де таљ из бо га тог

спорт ског ис ку ства.

– Се ћам се да су мно го те шки би ли ду е ли у За гре бу. Кад

год су мом ци игра ли про тив исто и ме ног ти ма или де вој ке

про тив „Ло ко мо ти ве” – све је пр шта ло. Би ло је мно го уда -

ра ца, шу ти ра ња, шти па ња за гру ди. Имао сам баш мно го

по сла на тим утак ми ца ма. Би ља је, на при мер, би ла сва пла -

ва од уда ра ца ри вал ки, као да је бок со ва ла, а не игра ла ру -

ко мет – ка же Жи ва.

чео да се ба вим и ма са жом,
иа ко у то вре ме ни сам имао
за вр шен курс за то. „Бан да жи -
рао” сам мом ци ма лак то ве, ко -
ле на... Док тор Го сто вић ме је
учио ка ко се ко ји ре кви зит зо -
ве, шта је хи рур шки нож, ка ко
се ко ри сти пин це та, ка ко се
пра вил но ста вља ју ке се с ле -

Жи ва Пр вач ки је 1991. го -
ди не успе шно за вр шио обу ку
за ма се ра, за спорт ску ма са жу
– ма ну ел ну и хи дро ма са жу.
Убр зо је по стао и ма сер жен -
ске ру ко мет не ре пре зен та ци је
Ју го сла ви је. На клу пи на шег
на ци о нал ног ти ма за др жао се
шест го ди на.

свим ру ко ме та ши ца ма с ко ји ма
сам са ра ђи вао имао про фе си о -
нал ни од нос. Би ле су то ге не ра -
ци је де во ја ка и сјај них спор тист -
ки ња, као што су: Би ља на Ба лаћ,
Да ни ца Па влов, Све тла на Ни -
чев ски, Ла на По кра јац, Дра ги -
ња Гло го вац, Ста на Ву ко вић, Ми -
ле на Де лић, Ка ти ца Ље шко вић,
Ма ја Бу ла то вић и мно ге дру ге.
Ја ко је ле по би ло и у му шком
клу бу. Се ћам се ду е ла са еки пом
из Бје ло ва ра. Био је то вр хун ски
тим, али је „Ди на мо” ус пео да
три јум фу је. Се ћам се и утак ми -
це у Љу бља ни из ме ђу „Ди но сло -
ва на” и „Ди на ма”. До ма ћин је
де вет на ест се кун ди пре кра ја во -
дио са 23 : 22, Ка ли на је ус пео да
из јед на чи, али су ди је ни су при -
зна ле тај гол. Би ла је сре да, а
већ у су бо ту смо има ли дер би с
„Ме та ло пла сти ком”. Шап ча ни

том у гла су и по не ком су зом у
оку, при се ћа се Жи ва ле пих
жи вот них тре ну та ка.

У спорт ску пен зи ју је оти -
шао 2001. го ди не као фи зи о -
те ра пе ут од бој ка ша стар че вач -
ког „Бор ца”, а рад ни стаж у
„Во до во ду” окон чао је кра јем
ок то бра 2006. го ди не. У спо р -
ту је про вео 32 ле та, а у сво јој
фир ми јед но ма ње.

Жи ва Пр вач ки се са да сла -
би је кре ће, ам пу ти ра на му је
де сна но га, али по кло ни ци
спор та и да ље мо гу да га срет -
ну, са да у ин ва лид ским ко ли -
ци ма, на по не кој фуд бал ској
утак ми ци на Град ском ста ди -
о ну. И да ље жи ви у ку ћи у Ули -
ци осло бо ђе ња, ко ју на ме ра ва
да про да, а о ње му бри гу во де
су пру га и ћер ка.

А. Жив ко вић

Та ко је би ло, ка ко сам ка же,
све до 1978. го ди не, ка да су га
Љу ба Об ра до вић, Љу ба По кра -
јац, Или ја Виг ње вић и оста ли
ле ген дар ни ру ко ме та ши из на -
шег гра да по зва ли да бу де еко -
ном у РК-у „Ди на мо”.

– Еко но мат клу ба је че сто
био ме та ван да ла, па сам нај -
пре во дио бри гу о опре ми и
дру гим вред ним ства ри ма ко је
су се на ла зи ле у клуп ским про -
сто ри ја ма, али убр зо сам по -

то во да не ма зе мље на Ста ром
кон ти нен ту у ко јој ни је био.
Го ди не 1984. по чео је да ра ди
и у Жен ском ру ко мет ном клу -
бу „Ди на мо”.

– Де вој ке су пу то ва ле у Хр -
ват ску, у Ла бин. Био је то ја ко
ва жан меч за наш клуб, ре ванш,
за по вра так у Пр ву ли гу. „Ди -
на мо” ни је имао ма се ра, љу ди
из клу ба су ме по зва ли да пу ту -
јем с њи ма и та ко је све по че ло
– до да је наш са го вор ник.



НЕ ЗА ВИ СНИ ПО ЛИ ЦИЈ СКИ СИН ДИ КАТ СР БИ ЈЕ

По о штри ти ка зне за па ље ње по ли циј ских ау то мо би ла
У по след ње вре ме че сто се мо -
гу про чи та ти или чу ти ве сти о
по жа ри ма под мет ну тим на ау -
то мо би ли ма ко ји у ве ћи ни слу -
ча је ва при па да ју за по сле ни ма
у по ли ци ји. Се ри ја тих до га ђа -
ја по че ла је про шле го ди не, ка -
да је у по жа ру из го рео ау то мо -
бил на чел ни ка ни шке Кри ми -
на ли стич ке по ли ци је, а за тим
и за ме ни ка на чел ни ка По ли -
циј ске упра ве и јед ног чел ни -
ка град ске вла сти.

До кра ја го ди не у под мет ну -
тим по жа ри ма је из го ре ло де -
вет ау то мо би ла, од ко јих су не -
ки при па да ли по ли цај ци ма.
На жа лост, и ова го ди на је по -
че ла исто, али су не ке па ље ви -
не во зи ла ра све тље не, а осум -
њи че ни су при ве де ни.

Ме ђу тим, то ни је озна чи ло
крај та квим до га ђа ји ма, јер су
за па ље ни ау то мо би ли по ли ца -
ја ца и чла но ва њи хо вих по ро -
ди ца из Ту ти на, Но вог Са да и
Ни ша, а по след њи из Кра гу -
јев ца. У тим ин ци ден ти ма је
оште ћен и је дан број ау то мо -
би ла дру гих гра ђа на, ко ји су
би ли пар ки ра ни у бли зи ни за -
па ље них во зи ла.

Осум њи че ни за нај но ви је
под ме та ње по жа ра на по ли циј -
ском ау то мо би лу у Но вом Са -
ду при ве ден је убр зо на кон не -
дав ног са стан ка ру ко во ди ла ца
по ли циј ских упра ва с ди рек -
то ром по ли ци је, а ин тен зив но
се ра ди и на ра све тља ва њу оста -
лих слу ча је ва. На ме ће се пи -
та ње да ли ови ин ци ден ти по -
ста ју на чин об ра чу на кри ми -
на ла ца с по ли цај ци ма и ка ко

им ста ти на пут, јер се све че -
шће де ша ва да је због њих угро -
же на без бед ност свих на ших
гра ђа на.

Уме сто да се, ка да се ра све -
тли не ки слу чај па ље ња ау то -
мо би ла ко ји при па да по ли цај -
ци ма, осум њи че ни за то ка -
жња ва ју нај стро жим ка зна ма,
јер су на па ли на по ли ци ју, де -
ша ва се да им ту жи ла штва ну -
де спо ра зу ме о при зна њу кри -
ви це, ко ји под ра зу ме ва ју бла -
ге ка зне.

На при мер, је дан од осум -
њи че них за про шло го ди шње
па ље ње ау то мо би ла у Ни шу
скло пио је у ја ну а ру до го вор о

при зна њу кри ви це с над ле жним
ту жи ла штвом и ка жњен је са -
мо са шест ме се ци за тво ра. По -
у чен тим ис ку ством да ће, шта
год да учи ни, би ти бла го ка -
жњен, био је је дан од уче сни ка
пуц ња ве ис пред ноћ ног клу ба
у Ни шу у ко јој је ра ње но ви ше
осо ба.

„Сва ки на пад на по ли циј ске
ау то мо би ле је и на пад на Ми -
ни стар ство уну тра шњих по сло -
ва и на др жа ву, а у слу ча ју из
Ни ша у ко ме је осум њи че ном
по ну ђен спо ра зум о при зна њу
кри ви це, ис па да да је он ти ме
фак тич ки на гра ђен. Шта вре -
ди што по ли цај ци ажур но и са -

ве сно оба вља ју свој по сао и
осум њи че не при во де прав ди
ако пра во су ђе сма тра да ова -
ква кри вич на де ла тре ба ка -
зни ти ми ни мал но? Да је то та -
ко, ви ди се из по да тка да је за -
пре ће на ка зна за па ље ње ау то -
мо би ла од шест ме се ци до пет
го ди на за тво ра”, из ја вио је Ми -
лош Је лен ко вић, пред сед ник
Не за ви сног по ли циј ског син -
ди ка та Ср би је.

Два де сет че тво ро го ди шњи
М. М. из Пан че ва уда вио се
по чет ком про шле не де ље на
ку па ли шту Шљун ка ра код
Ко ви на. Он је из гу био жи вот
под не ја сним окол но сти ма,
јер је, пре ма из ја ва ма оче -
ви да ца, ушао у во ду, ма ло
за пли вао, а по том стао на -
кон што је пре шао не ко ли ко
ме та ра од оба ле и не стао. У

јед ном тре нут ку је на крат ко
из ро нио на по вр ши ну, али је
по сле то га по но во по то нуо.

Ње го ва не вен ча на су пру -
га и дру го ви с ко ји ма је до -
шао на ку па ње од мах су о
то ме оба ве сти ли по ли ци ју,
на кон че га су за да вље ни ком
по че ли да тра га ју ро ни о ци
жан дар ме ри је. По сле дво -
днев не по тра ге ње го во те ло

је про на ђе но три де сет ме та -
ра од оба ле.

Иа ко још ни је утвр ђен раз -
лог због ко јег се уда вио, прет -
по ста вља се да је из гу био рав -
но те жу на кли за вом дну пу ном
му ља и да је пао, на кон че га се
за плео у под вод ну тра ву.

На жа лост, на истом ме сту
је не ко ли ко да на ра ни је под
го то во иден тич ним окол но -

сти ма стра дао и 32-го ди шњак
из Сме де ре ва. Скуп шти на оп -
шти не Ко вин је по во дом тих
до га ђа ја об ја ви ла са оп ште -
ње у ко ме је из ра зи ла са у че -
шће њи хо вим по ро ди ца ма и
на ја ви ла да ће због то га на
том ме сту би ти по ве ћа не ме -
ре без бед но сти да се слич не
тра ге ди је не би до га ђа ле и
убу ду ће.

ХРОНИКА
Петак, 24. август 2018.
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Др жа ва по ја ча ва 
бор бу про тив наркотика

За ма ње од два 
ме се ца че тво ро 
мла дих умр ло од овог
зла

Хо ће ли не ко ли ко на ших ми -
ни стар ста ва и по ли ци ја ус пе -
ти да до би ју бор бу про тив син -
те тич ких дро га ко ја по чи ње од
сеп тем бра, а на ја вље на је на -
кон алар мант не ин фор ма ци је
да је за ма ње од два ме се ца че -
тво ро мла дих умр ло у не ко ли -
ко гра до ва од по сле ди ца њи -
хо вог узи ма ња?

До са да је утвр ђе но да та -
квих тзв. пси хо ак тив них суп -
стан ци има чак 360, а са мо у
по след њих шест ме се ци от кри -
ве но је два де сет но вих. У по -
след ње вре ме су све по пу лар -
ни је ме ђу мла ди ма, јер су јев -
ти ни је од ма ри ху а не, ко ја је до
са да због при сту пач не це не би -
ла не при ко сно ве на, а њи хо вим
ко ри сни ци ма су при ма мљи ве
и због то га што на осно ву са ве -
та ко ји се об ја вљу ју на ин тер -
не ту мо же да их пра ви сва ко, и
то у кућ ним усло ви ма.

Кон зу ми ра ње ова квих дро -
га, ко је се по ја вљу ју на тр жи -
шту у ви ду ма лих ша ре них та -
бле та са ути сну тим зна ко ви ма
ср ца, смај ли ја, ли ко ва из цр -
та них фил мо ва итд., по сле по -
чет них по зи тив них ефе ка та у
ви ду осе ћа ја сна ге, као и по -
себ ног чул ног до жи вља ја му -
зи ке ко ја се слу ша и осе ћа ја
из у зет не бли ско сти пре ма по -
зна тим љу ди ма, ка сни је мо же
има ти из у зет но опа сне здрав -
стве не по сле ди це.

Не ке од њих су из у зет но ви -
сок крв ни при ти сак, скло ност ка
ин фарк ту ми о кар да, гу би так апе -
ти та и те ле сне те жи не, по ре ме -
ћај спа ва ња, осе ћај без вољ но сти
и де пре си је, ге нет ске му та ци је,
на па ди па ни ке и агре си је итд.

О то ме се ма ло го во ри ло, па
ће због то га од по чет ка сеп -

ОД ПО ЧЕТ КА НО ВЕ ШКОЛ СКЕ ГО ДИ НЕ

БИТ КА ПРО ТИВ СИН ТЕ ТИЧ КИХ ДРО ГА

тем бра и но ве школ ске го ди не
ђа ци ма у основ ним и сред њим
шко ла ма би ти одр жа ва на пре -
да ва ња на ко ји ма ће се го во -
ри ти о то ме шта све мо гу да
бу ду по сле ди це узи ма ња тих
дро га и ка ко се по ста је за ви -
сник од њих.

Струч ни ти мо ви ко ји ће би -
ти са ста вље ни од пси хи ја та -
ра, пси хо ло га, по ли ца ја ца, ту -
жи ла ца и струч ња ка дру гих
про фи ла по се ћи ва ће основ не
и сред ње шко ле ши ром зе мље
и у ди рект ном раз го во ру са ђа -
ци ма пред ста вља ће по здра -
вље по губ но деј ство нар ко ти -
ка кроз при ка зи ва ње не цен зу -
ри са них сни ма ка ко ји при ка -
зу ју по сле ди це узи ма ња дро ге
ка ко по њи хо ве кон зу мен те,
та ко и по њи хо ве по ро ди це и
при ја те ље.

Па ра лел но с тим ути ца ће се
и на свест ро ди те ља да би на у -
чи ли ка ко да пре по зна ју про -
ме не у по на ша њу сво је де це
на ста ле услед кон зу ми ра ња дро -
ге и њи хо ва по тен ци јал но ри -
зич на ста ња. У ме ди ји ма с на -
ци о нал ном по кри ве но шћу би -
ће еми то ва ни еду ка тив ни са -
др жа ји еми нент них струч ња ка
и углед них јав них лич но сти.

Је дан од еле ме на та на ци о -
нал не кам па ње пред ста вља ће
и ор га ни зо ва не по се те уче ни -
ка сред њих шко ла уста но ва ма
ко је збри ња ва ју осо бе ко је има -
ју про бле ме са за ви сно шћу од
нар ко ти ка. Циљ је да се кроз
не по сред но, ви зу ел но ис ку ство
те шких по сле ди ца кон зу ми ра -
ња дро га код де це по ја ча свест
и до дат но учвр сти не га ти ван
став пре ма нар ко ти ци ма.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Осим то га, у Скуп шти ни Ср -
би је су не дав но усво је не Из ме -
не и до пу не За ко на о пси хо ак -
тив ним суп стан ца ма, прав ни
акт ко јим се пред ви ђа да убу -
ду ће над ле жне ин сти ту ци је
знат но бр же ре а гу ју и раз ме -
њу ју по дат ке из ме ђу се бе ка да
се у Ср би ји по ја ви не ка но ва
син те тич ка дро га на тр жи шту.

Да би то за жи ве ло, Вла да је
фор ми ра ла Ко ми си ју за пси -
хо ак тив не суп стан це, чи ји су
чла но ви пред став ни ци ви ше
ми ни стар ста ва у Вла ди Ср би -
је, вла ди не Кан це ла ри је за бор -
бу про тив дро га и БИА. Они ће
мо ра ти да ко му ни ци ра ју ка ко
ме ђу соб но, та ко и са ин сти ту -
ци ја ма на европ ском ни воу.

Да ли ће све то би ти до вољ -
но, вр ло бр зо ће се по ка за ти,
јер је сеп тем бар бли зу.

Ста нов ни ци из дру гих гра до -
ва ко ји до ђу не ким по слом ау -
то мо би лом у Пан че во има ју
ве ли ке про бле ме да се ори јен -
ти шу и стиг ну та мо где су на у -
ми ли. Ка да из прав ца Бе о гра -
да стиг ну до Вод не за јед ни це
и уђу у Ули цу Мо ше Пи ја де, у
њој не ма ни пу то ка за ни не ког
зна ка ко ји би им олак шао сна -
ла же ње и ори јен та ци ју.

– Жи вим у Мар ги ти и го -
то во сва ко днев но идем пе -
шке до цен тра гра да и про -
ла зим кроз Ули цу Мо ше Пи -
ја де. У по след ње вре ме ми се

све че шће де ша ва да ме у тој
ули ци за у ста вља ју во за чи ау -
то мо би ла с ре ги стар ским та -
бли ца ма из Бе о гра да и дру -
гих гра до ва и мо ле да им об -
ја сним ка ко да се нај бр же
сна ђу и стиг ну до од ре ђе ног
ме ста. По пра ви лу, нај че шће
се ин те ре су ју за згра де Су да
и Град ске упра ве, као и за
тр жни цен тар „Авив”. Не мо -
гу да схва тим да је над ле -
жни ма у Пан че ву то ли ки про -
блем да по ста ве не ко ли ко
зна ко ва или бар је дан пу то -
каз у Ули ци Мо ше Пи ја де и
ти ме олак ша ју сна ла же ње
тим љу ди ма – из ја вио је наш
су гра ђа нин ко ји је за тра жио
да оста не ано ни ман.

Про ве ри ли смо ње го ве на -
во де и ис по ста ви ло се да је у

пра ву. Пр ви са о бра ћај ни знак
с по да ци ма о од ре ђе ним ло -
ка ци ја ма и уста но ва ма у гра -
ду на ла зи се тек на рас кр -
сни ци Мо ше Пи ја де и Све -
тог Са ве. По ста ви ла га је Ту -
ри стич ка ор га ни за ци ја Пан -
че ва, а на ње му су по да ци о
то ме где се на ла зе Град ски
ста ди он, Же ле знич ка ста ни -
ца, Оп шта бол ни ца и Ау то -
бу ска ста ни ца. Пр ви пра ви
пу то каз је сто ти нак ме та ра
да ље, али је ви дљив са мо во -
за чи ма ко ји иду из прав ца
Ко те жа ка цен тру гра да.

Да је не до ста так пу то ка -
за на ула зу у наш град про -
блем за во за че ван Пан че -
ва, сла жу се и не ки так си -
сти. Они су до да ли да је
иста си ту а ци ја ка да се но -
вим пу тем ула зи из Бе о гра -
да у Пан че во.

– За што над ле жни на оба
ула за у град јед но став но не
по ста ве бил бор де с пла но ви -
ма Пан че ва са уцр та ним ули -
ца ма? То је ура ди ла Ме сна
за јед ни ца у Ка ча ре ву и ви -
ше не ма лу та ња. Осим то га,
у том се лу су по ста вље ни и
зна ци с на зи ви ма ули ца и
ин фор ма ци ја ма о то ме ка ко
у сва кој од њих иду бро је ви.
Због че га се то не ура ди у
Пан че ву? – пи тао је је дан
так си ста.

СА О БРА ЋАЈ НИ ПРО БЛЕМ 

У УЛИ ЦИ МО ШЕ ПИ ЈА ДЕ

Ва жна, а без ијед ног
пу то ка за

ТРА ГЕ ДИ ЈА НА ШЉУН КА РИ КОД КО ВИ НА

Уда вио се 
24-го ди шњак
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Кул тур но-умет нич ки про грам
под на зи вом „Ру мун ско ве че”
одр жан је у пе так, 17. ав гу -
ста, на тр гу ис пред До ма кул -
ту ре у До ло ву.

Том при ли ком су на сту пи -
ле му зич ке и играч ке гру пе
из по ме ну тог ме ста и пу бли -
ци пред ста ви ле тач ке ко је ће
при ка за ти од 23. до 25. ав гу -

ста на Ве ли ком фе сти ва лу ру -
мун ске му зи ке и фол кло ра у
Ов чи.

Та ко је ор ке стар фан фа ра
КУД-а „Јон Кре ан ге” из вео
сплет из вор них ме ло ди ја, а
ме шо ви та пе вач ка гру па тог
дру штва ин те пре ти ра ла је две
ру мун ске пе сме. И јед не и
дру ге је као ди ри гент пред -
во дио До рел Ми хај лов. Фол -
клор ни ан самбл КУД-а „Ба -
нат ски вез”, у са рад њи с До -
мом кул ту ре, пред ста вио се
ко ре о гра фи јом Лучијанa

Даниловa – „Ру мун ске игре
из ју жног Ба на та”. На род ну
му зи ку на ших за пад них су -
се да сви рао је и со ли ста на
тру би Са ва Ба њаш.

У окви ру про гра ма пред -
ста ви ли су се и го сти из Те -
ми шва ра – во кал на со лист -
ки ња Фло ри ка Ни ко ли и про -
фе си о нал ни ан самбл „Ти миш”

са спле том ига ра из рав ни -
чар ског Ба на та.

Ор ке стар КУД-а „Ве се ли ја”
из Гло го ња из вео је ру мун ске
на род не ме ло ди је, До рел Мар -
ја ну је сви рао Па но ву фру лу,
а фол клор ни ан самбл по ме -
ну тог дру штва при ка зао је
„Игре из Ер де ља”.

Ба нат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈКП-а „Ком брест” ура ди -
ли су три ста зе на но вој пар -
це ли на гро бљу. Ком плет но
је очи шће на се о ска де по ни -
ја. Так ми че ње у га ђа њу гли -
не них го лу бо ва би ће одр жа -
но у не де љу, 26. ав гу ста, у ор -

га ни за ци ји ло кал не сек ци је
ло ва ца. Удру же ње ри бо ло ва -
ца, у са рад њи с Ме сном за -
јед ни цом, при ре ди ће у су бо -
ту, 8. сеп тем бра, так ми че ње
у ку ва њу ри бље чор бе.

Ба нат ско Но во Се ло: За вр ше -
ни су ра до ви на фа са ди До ма
кул ту ре, а ре но ви ран је и део
ма ле са ле те уста но ве, па ће
све би ти спрем но за по че так
је се ње се зо не. Со ли сти из Но -
вог Се ла уче ство ва ће у пе так,
24. ав гу ста, на Ве ли ком фе -
сти ва лу Ру му на Вој во ди не у
Ов чи.

До ло во: Кул тур но-умет нич ки
про грам под на зи вом „Ру мун -
ско ве че” одр жан је у пе так,
17. ав гу ста, на тр гу ис пред
До ма кул ту ре у До ло ву. Про -
мо ци ја „До ло вач ке штру дли -
ја де” и пр вог ко лек тив ног вен -
ча ња, ко ји су на про гра му 1.
сеп тем бра, би ће упри ли че на
на пан че вач ком Кор зоу од 28.
до 30. ав гу ста, из ме ђу 9 и 14
са ти.

Гло гоњ: Ме сна за јед ни ца рас -
пи са ће јав ну на бав ку за из -
град њу тро то а ра у пр вој зо ни
по ур ба ни стич ким пла но ви -
ма, а у скло пу уре ђе ња пла же
Ске ла, у са рад њи с љу би те -
љи ма ре ке, оспо со би ла је пум -
пу на том из ле ти шту и уре -
ди ла од бој ка шки те рен.

Ива но во: Обу ка за на став ни -
ке у окви ру про јек та „Бор ба
про тив дис кри ми на ци је де це
и мла дих из нај ра њи ви јих
гру па у обра зов ном си сте му”
би ће упри ли че на у пе так и
су бо ту, 24. и 25. ав гу ста, у
ОШ „Мо ша Пи ја де”.

Ја бу ка: У ор га ни за ци ји Ме -
сне за јед ни це и во лон те ра
из се ла, у не де љу, 19. ав гу -
ста, до че ка на је еко-ре га та
на Та ми шу, на из ле ти шту
Пе сак.

Ка ча ре во: Ме сна за јед ни ца је
при пре ми ла и пре да ла про -
јек те за ас фал ти ра ње Ви но -
град ске ули це и про ла за из -
ме ђу Ко сов ске и Ма ке дон ске.
Ру ко ме та ши це су уче ство ва -
ле на „Спорт ским игра ма мла -
дих” у Спли ту.

Омо љи ца: На кон де се так да -
на и број них про гра ма ше сти
„По ро дич ни да ни” окон ча ни
су на дан се о ске сла ве Пре о -
бра же ња, ко ја је обе ле же на у
цр кви и Ме сној за јед ни ци, а
ма ни фе ста ци ја је за тво ре на
фол кло ра шким кон цер том
КУД-а „Жи сел”.

Стар че во: Из ра ђи ва ни су
тро то а ри на ви ше ло ка ци -
ја. Уско ро ће би ти отво ре -
на ре но ви ра на би бли о те ка
До ма кул ту ре. Про те клих
да на у Кре а тив ном кул тур -
ном клу бу одр жа но је пре -
да ва ње Спа со ја Вла ји ћа под
на зи вом „Ле че ње ми сли -
ма”, као и јед но бо ем ско
ве че.

Петак, 24. август 2018.
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Месне актуелности 
На кон уда ра гро ма у
ма ју це ло се ло уста ло
да по мог не 
су гра ђа ни ма 
у не во љи

Ка да је по чет ком ма ја ове го -
ди не гром спр жио ин ста ла ци -
ју у ку ћи ви шеч ла не по ро ди це
Ми ло ше вић у Омла дин ској
ули ци број 139 у Ја бу ци, што
је ове скром не и по ште не љу де
оста ви ло у то тал ном мра ку,
мно го њи хо вих пле ме ни тих
ком ши ја и су гра ђа на да ло је
све од се бе не би ли им по мо -
гло у не во љи (о че му је из ве -
шта ва но у овом ли сту).

Раз ло га за то би ло је на пре -
тек, а је дан нај ве ћих је то што
је јед но од Ми ло ше ви ћа – два -
де сет де ве то го ди шња Ма ри на,
ина че мај ка дво је де це (је да -
на е сто го ди шњег Стра хи ње и
пе то го ди шње Ми о не), има ла
го то во не ве ро ва тан исто ри јат
здрав стве них про бле ма: на кон
по ро ђа ја с дру гим де те том, пре
не ко ли ко го ди на, пре жи ва ла је
кли нич ку смрт, за тим те шку
опе ра ци ју ма лиг ног ту мо ра на
мо згу, ана фи лак тич ки шок и
још мно го то га, а и да нас ву че
раз не по сле ди це, због че га ве -
о ма че сто оста је без све сти, па

СЕЛО

КРАЈ НОЋ НИХ МО РА ЗА ЈА БУЧ КУ ПО РО ДИ ЦУ

ПО ВРА ТАК СВЕ ТЛА У ЖИ ВОТ МИ ЛО ШЕ ВИ ЋА

Страну припремио

Јордан
Филиповић

НЕ ДАВ НО У ДО ЛО ВУ

Ру мун ско ве че

ни ка ко не успе ва да на ђе ста -
лан по сао.

Све у све му, тре ба ло је при -
ба ви ти око по ла ми ли о на ди -
на ра за вра ћа ње све тла у жи -
вот Ми ло ше ви ћа. Ве ћи део нео -
п ход ног нов ца при ку пљен је на
ху ма ни тар ном кон цер ту, одр -
жа ном у ре ла тив но крат ком ро -
ку у Ја бу ци, на ко ји се ода звао
из у зет но ве ли ки број му зи ча -
ра и дру гих љу ди до бре во ље.

Не ду го за тим кре ну ло се у
ре но ви ра ње де ва сти ра не ку ће
и по ста вља ње но вих ин ста ла -
ци ја тро фа зне стру је.

Све то оста ви ло је с кне длом
у гр лу по ме ну ту Ма ри ну, ко ја
ис ти че ве ли ки број уче сни ка у
ра до ви ма.

– Мно го је њих ко ји су да ли
до при нос да се да нас осе ћа мо
не у по ре ди во бо ље не го у ма ју,
па из тог раз ло га не мо гу све
да их име ну јем, јер бих си гур -
но не ког за бо ра ви ла. Ре ци мо,
мла дић ко ји нам је са сво јом
еки пом по ста вљао но ву струј -
ну ин ста ла ци ју ура дио је то,
као за се бе, до нај сит ни јих де -
та ља. За то бих са мо од ср ца
за хва ли ла сви ма ко ји су по мо -

гли, свим тим до брим љу ди ма.
То исто од но си се и на ор га ни -
за то ре кон цер та, на му зи ча ре
ко ји су пе ва ли за нас, као и све
оне што су из дво ји ли но вац и
упла ти ли га на наш жи ро ра -
чун. Ко нач но је про шла та ноћ -
на мо ра, иа ко је из гле да ло као
да ни кад не ће... – на ве ла је ова
мла да Ја бу чан ка.

Ово је са мо је дан од до ка за
да је до бро сву да око нас и у
сви ма на ма, са мо га тре ба при -
зва ти, и да је то оно нај вред -
ни је што по сто ји, на ро чи то у
ова ко те шким вре ме ни ма.
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ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА СЛА ВА РУ МУН СКЕ ЦР КВЕ У ГЛО ГО ЊУ

Раз и гра ни кир вај
Сла ва ру мун ске пра во слав не
цр кве Ус пе ња Пре све те Бо го -
ро ди це, по пу лар ни кир вај, обе -
ле же на је 15. ав гу ста у Гло го -
њу. Тре ба ис та ћи да овај да тум
има по себ но ме сто у ср ци ма
жи те ља по ме ну тог ме ста, с об -
зи ром на то да је све до дру ге
по ло ви не де ве де се тих го ди на
про шлог ве ка био је ди но оку -
пља ње тог ти па у се лу, све до
по чет ка обе ле жа ва ња Пе тров -
да на.

У скло пу ово го ди шње сла ве,
нај пре је у уто рак, 14. ав гу ста,
Дом кул ту ре ор га ни зо вао кон -
церт на сво јој лет њој сце ни, на
ко јој је на сту пио пан че вач ки
бенд „Пе ри од”. Овај са став је

за ба вио пу бли ку број ним хи -
то ви ма до ма ћег ро ка.

Су тра дан, у сре ду, 15. ав гу -
ста, на сам кир вај, про грам је

по чео у ју тар њим са ти ма ли -
тур ги јом у ру мун ској цр кви.
Као и сва ке го ди не, да све про -
ђе бес пре кор но, ста рао се кум
сла ве, а овог пу та то је био До -
рел Стој ку.

Још јед но тра ди ци о нал но оку -
пља ње од и гра ло се уве че у пор -
ти по ме ну тог хра ма. Реч је о
игран ци ко ју го ди на ма при ре -
ђу је КУД „Ве се ли ја”. Овој за ба -
ви уз пе сму и игру при су ство ва -
ло је ви ше сто ти на Гло го ња ца.

За то вре ме не да ле ко ода тле
био је по ста вљен лу на-парк,
као и све што пра ти ова кве ва -
ша ре, а у уго сти тељ ским ло ка -
ли ма при ре ђи ва не су жи ве сви -
р ке.

Ак тив мла дих Доловaца на сто -
ји да бо ра вак ле ти у том се лу
учи ни што за ни мљи ви јим. Ре -
ци мо, јед на од ре лак си ра ју ћих
ак тив но сти у ово до ба го ди не
је су жур ке, а по след ња је не -
дав но одр жа на у дис ко те ци До -
ма кул ту ре. Том при ли ком за
из бор му зи ке би ла је за ду же на
Ми ља на Ца ран, а на ре пер то а -
ру су се на шли ак ту ел ни до ма -
ћи хи то ви. Ње на де сна ру ка у
ор га ни за ци ји, као и до сад, био
је Иван Ми ле но вић.

На кон то га Ак тив је осми слио
још не што ка ко би раз ве се лио
нај мла ђе До лов це: го то во сва ко -
днев но од по чет ка ав гу ста, у пред -
ве чер је, на но вом тр гу ис пред
До ма кул ту ре од и гра ва ју се жур -

ки це, у окви ру ко јих се пу шта
му зи ка, из но си шанк са со ки ћи -
ма, а не из о ста ју ни све тло сни

ефек ти свој стве ни ди ско те ка ма.
Ро ди те љи и де ца оби ла то ко ри -
сте ту при ли ку за из ла зак из ку -

ће то ком лет њих да на.
Пред сед ни ца Ак ти ва мла дих

Ми ља на Ву ко вић не кри је за -
до вољ ство ре зул та ти ма ове ак -
тив но сти и за хва љу је Скуп шти -
ни Ме сне за јед ни це и ње ном
пр вом чо ве ку Дра го сла ву Гли -
го ри је ву на све срд ној по др шци.
С дру ге стра не, пред сед ни ца
Ко ми си је за про то кол и ин -
фор ми са ње по ме ну те ин сти ту -
ци је Су за на Јо ва но вић оце њу -
је да је но ви трг по стао ме сто
сва ко днев ног оку пља ња де це,
мла дих и од ра слих До ло ва ца
и по хва љу је Ак тив мла дих, чи -
ји чла но ви, уз по моћ за по сле -
них у До му кул ту ре, ула жу при -
ме тан на пор у ожи вља ва ње цен -
тра се ла.

Да ре зул та ти пре да ног ра да
стиг ну пре или ка сни је, схва -
ти ли су и чла но ви до ло вач ког
КУД-а „Ба нат ски вез”. Они у
по след ње вре ме сво јим на сту -
пи ма скре ћу па жњу, а јед но од
та квих успе шних го сто ва ња до -
го ди ло се не дав но у ме сту Ма -
јур код Ја го ди не. Та мо је одр -
жан ме ђу на род ни фе сти вал
фол кло ра под на зи вом „Пе -
смом и игром кроз По мо ра -
вље”, чи ји је ор га ни за тор био
ло кал ни КУД „Бран ко Ћо пић”.

Том при ли ком су До лов ци
по бра ли апла у зе за из во ђе ње
сво јих ко ре о гра фи ја, а во кал -
ни со ли ста „Ба нат ског ве за”
Ми ли ца Ни ко лић осво ји ла је
дру го ме сто у кон ку рен ци ји пе -
ва ча, док је игра чи ца Ми ла на
Стан ко вић по не ла ла ска ву ти -
ту лу ми си це фе сти ва ла.

Овај до га ђај је оку пио ше сна -
ест кул тур но-умет нич ких дру -
шта ва из зе мље и ре ги о на, јер
су на сту пи ли и фол кло ра ши из
Цр не Го ре и Ма ке до ни је.

СВЕ АК ТИВ НИ ЈИ АК ТИВ МЛА ДИХ ДО ЛО ВО

Жур ке и жур ки це

УСПЕ ШНО ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ ДО ЛО ВАЧ КОГ ДРУ ШТВА

„Ба нат ски вез” за па жен у Ја го ди ни

Ова кућа коначно има струју



Од сре де, 15. ав гу ста, Храм
Пре о бра же ња го спод њег бо га -
ти ји је за нај но ви је из да ње Пу -
пи но ве ау то би о гра фи је „Од усе -
ље ни ка до про на ла за ча”, ко ју
је при ре дио Пан че вац Ми ро -
слав Стан ко вић.

Чин по кла ња ња мо но гра фи -
је има вред ну сим бо ли ку с об -
зи ром на то да је ве ли ки срп -
ски на уч ник дав не 1919. го ди -
не био у при ли ци да ви ди ико -
но стас у Гор њој цр кви ко ји је
ра дио ње гов при ја тељ Урош
Пре дић. Ка сни је је пан че вач -
ки сли кар, да би по мо гао Ср -
би ма у Аме ри ци, ве ро ват но у
до го во ру с Пу пи ном, по слао

се дам сво јих сли ка Хра му Све -
тог Са ве у Ли бер ти ви лу у Или -
но и су.

Пу пи но ва ау то би о гра фи ја
„Од усе ље ни ка до про на ла за -

ча” је илу стро ва на књи га са сто
јед ном фо то гра фи јом на три -
ста два де сет стра на, ко ја је лук -
су зно опре мље на и има сво ју
те жи ну као мо но гра фи ја. Пре -

ко илу стро ва них лич но сти и
до га ђа ја осли ка на је и по твр -
ђе на Пу пи но ва жи вот на при -
ча, по себ но ње гов рад на очу -
ва њу срп ског на ци о нал ног
иден ти те та.

У ре пре зен та тив ној мо но -
гра фи ји спо је ни су срп ска
ли ков на умет ност, књи жев -
ност, на у ка, исто ри ја и срп -
ска ду хов ност, јер су име на
ко ја се по ми њу, као што су
Урош Пре дић, Па ја Јо ва но -
вић, Ми лош Цр њан ски и Ми -
хај ло Пу пин, по ве за на са
свим срп ским све ти ња ма
свет ског зна ча ја.

Ми ро слав Стан ко вић је у мо -
но гра фи ји опи сао ка ко је Пу -
пин до ла зио до сли ка, ка ко их
је са ку пљао и ку по вао то ком
го ди на. У пла ну је да ово из да -
ње бу де штам па но и на ен гле -
ском, ру ском, фран цу ском, ки -
не ском и не мач ком је зи ку.

Кра јем ју ла у про сто ру ка феа
„Га ле ри ја” отво ре на је пр ва са -
мо стал на из ло жба ра до ва пан -
че вач ког умет ни ка Ни ко ле
Шуњ ки ћа. Из ло жба ће тра ја ти
све до 12. сеп тем бра, а за ин те -
ре со ва ни љу би те љи мо дер не
умет но сти мо ћи ће да ви де за -
ни мљи ве сли ке, цр те же и јед -
ну скулп ту ру.

Ни ко ла је за вр шио ма стер-
сту ди је на Ака де ми ји ли ков -
них умет но сти у Бе о гра ду у
кла си про фе со ра Ми ле те Про -
да но ви ћа, а те ма из ло жбе је
упра во ве за на за ње гов за вр -
шни рад.

До ми нант ни мо тив је би ли -
јар, ко ји као са вре ме ни спорт
илу стру је за ба ву, ре кре а ци ју и
игру.

– Ски дам чо је с би ли јар ског
сто ла и ре кон стру и шем пар ти -
је би ли ја ра, она ко ка ко су се
де ша ва ле. Мо ја иде ја би мо гла
да се на зо ве исто риј ски бој у
поп-кул ту ри. Спорт је ге не рал -
но су дар на ци ја и кул ту ра. Та ко
је, на при мер, у фуд ба лу – на -
ци је, кул ту ре и ци ви ли за ци је

су да ра ју се у јед ној еу фо ри ји,
хи сте ри ји не че га што ни је у
пот пу но сти у ве зи с фуд ба лом
не го је ве за но за ре кла ме, гу -
жву и про да ју ула зни ца и сл. А
за што је би ли јар ико нич на
ствар? За то што је уско ве зан
за за јед ни цу као ка фа ну и про -
сту за ба ву љу ди. За ба ва је ту
пред ста вље на као би тан фе но -

мен. Ис тра жи вао сам шта она
пред ста вља, јер смо че сто огра -
ни че ни ти ме да би не што тре -
ба ло да бу де за бав но – ре као је
Ни ко ла Шуњ кић.

По ред сли ка, на из ло жби су
пред ста вље ни и цр те жи на те -
му пеј за жа. Умет ник че сто сли -
ка тро план ко ји чи не со бе из
птич је пер спек ти ве, где су у

ви ду цр те жа илу стро ва ни до -
га ђа ји ко ји су се де ша ва ли у
од ре ђе ним про сто ри ја ма.

– То је као ар хив се ћа ња не -
че га што је ме ни би ло бит но и
то бих на звао са вре ме ним пеј -
за жи ма. Мо ји цр те жи има ју ви -
ше из ра за, од деч јег до ап -
стракт не ин тер вен ци је, па и ба -
рок них сли ка. Ко ли чи не тих
из ра за по ма жу ми да об ја сним
не ке фе но ме не ко ји нас окру -
жу ју, као што су за ба ва, се ћа -
ња, за бо рав, сре ћа, не сре ћа,
пам ће ње итд. – об ја снио је
Шуњ кић.

Иа ко га за ни ма ви ше на чи -
на из ра жа ва ња, ау тор твр ди да
је цр теж нај бли жи реч ник ко -
јим мо же да ис при ча при чу.
Он ис ти че да је цр теж до ста
брз упра во као ин фор ма ци је
ко је нас окру жу ју и до зво ља ва
ве ћу екс пре сив ност и ма ње
фор ма те.

Ни ко ла Шуњ кић је ди пло ми -
рао сли кар ство  2016. го ди не на
Ака де ми ји ли ков не умет но сти,
где је пре не ко ли ко ме се ци за -
вр шио и ма стер-сту ди је.

Вој кан Мо рар, 

сли кар

КЊИ ГА: „Ан ђео са за пад ног
про зо ра” Гу ста ва Мај рин ка
је књи га ко јој се че сто вра -
ћам. Ро ман се на по сре дан
на чин ба ви жи во том др Џо -
на Ди ја, ма те ма ти ча ра, ге о -
гра фа, ал хе ми ча ра, фи ло зо -
фа и са вет ни ка кра љи це Ели -
за бе те I. Ро ман је пи сан кроз
ви ше на ра ци ја, вр ло ком -
плек сно, а опет да је чи та о цу
ви зу а ли за ци ју као да се ра -
ди о фил му. Ова књи га је ве -
о ма ути ца ла на оно чи ме се
ба вим и сли кам. Ро ман на -
во ди чи та о ца да по ста ви се -
би и све ту мно га пи та ња о
ства ри ма о ко ји ма ре ђе раз -
ми шља мо.

МУ ЗИ КА: „101А” је бенд из
То ки ја ко ји су Пан чев ци мо -
гли да ви де и чу ју 2013. го -
ди не на ње го вој тур не ји по
Ср би ји. Гле дао сам их ви ше
пу та, а и срео на из ло жби у
То ки ју. Жа нр му зи ке ко ју
сви ра ју те шко је од ре ди ти.
То је ме ша ви на ин ди ја, њу
веј ва, го ти ка, шу геј за и
jaпанског ро ка. На ро чи то је
упе ча тљи ва њи хо ва об ра да
на ше пе сме „Да и ре” (по сто -
ји на „Ју тју бу”, оба ве зно по -
гле дај те). За ни мљи ва је њи -
хо ва фа сци на ци ја на шом зе -
мљом и кул ту ром. До са да
су об ја ви ли шест ал бу ма.
Има ли су ви ше тур не ја по
Ср би ји и у ор га ни за ци ји су
ја пан ско-срп ског фе сти ва ла

фил ма. Оче ку јем њи хов но -
ви ал бум ових да на. На дам
се да ће се ко нач но на ћи из -
да вач за Ср би ју ко ји би ре и -
здао њи хо ву му зи ку ов де.

СЕ РИ ЈА: „Shameless” је аме -
рич ка адап та ци ја бри тан ске
се ри је, цр но ху мор на ко ме -
ди ја – дра ма ко ја пра ти дис -
функ ци о нал ну по ро ди цу
Френ ка Га ла ге ра, ко га глу -
ми Ви ли јам Х. Mејси, оца
ше сто ро де це ко ја од ра ста ју
бри ну ћи се са ми о се би. Кроз
се ри ју се брит ким ху мо ром
кри ти ку је да на шње дру штво.
Сви про бле ми дру штва и све -
та су об ра ђе ни и док се сме -
је те би зар ним си ту а ци ја ма у
ко ји ма се ли ко ви на ђу, има -
те при ли ку да раз ми сли те о
то ме за што нам се сви ма де -
ша ва све ово што про жи вља -
мо. Но ва се зо на се ри је по -
чи ње у сеп тем бру.

КУЛТУРА
Петак, 24. август 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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ИЗ ЛО ЖБА ПО СВЕ ЋЕ НА СВЕ ТО ЗА РУ ГЛИ ГО РИ ЋУ

ВИ ТЕЗ НА ШЕГ ВРЕ МЕ НА
Из ло жба ће тра ја ти
до сре ди не сеп тем бра

На род ни му зеј Пан че во је у пе -
так, 17. ав гу ста, упри ли чио ве -
ли ку из ло жбу у част ша хов -
ском ве ле мај сто ру Све то за ру
Гли го ри ћу. Из ло жбу је при ре -
дио Ср ђан Бо жо вић, ви ши ку -
стос-исто ри чар, у са рад њи с
Ми ла ди ном Ми тро ви ћем, пред -
сед ни ком Шах клу ба „Све то -
зар Гли го рић Гли га”.

Ди рек тор му зе ја Ми ро слав
Бир цлин у не ко ли ко ре че ни ца
ис при чао је о мно го стру ким
та лен ти ма овог не ве ро ват ног
чо ве ка, ко ји је ус пео да, по ред
ве ли ких ша хов ских успе ха, бу -
де олим пиј ски по бед ник, но -
ви нар и на кра ју свог жи во та и
успе шан му зи чар. Он је на гла -
сио да је ово је дин стве на из ло -
жба ко ја го во ри о чо ве ку ле -
ген ди ка кав је био Гли го рић.

Без об зи ра на то што Гли га
ни је био Пан че вац, он је ве о ма
че сто бо ра вио у на шем гра ду и
за јед но с Ми ла ди ном Ми тро -
ви ћем ор га ни зо вао мно ге ве -
ле мај стор ске тур ни ре. Пред
крај свог жи во та је све ме да -
ље, пе ха ре, од ли ко ва ња, ша -
хов ске та бле, књи ге, фо то гра -
фи је итд. за ве штао упра во свом
при ја те љу.

– Гли го рић је био чо век ко ји
је спе ци фи чан не са мо по свом
ша хов ском зна њу већ и по ка -
рак те ру и сво јим људ ским ква -

Ан ђео са за пад ног
про зо ра

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

ва њу за о став шти не ша хов ског
ве ле мај сто ра има ње гов ро ђак
Јо ван Ан то ни је вић, ко ји је све
што му је Све то зар Гли го рић
слао, по кло нио Шах клу бу.

– Ис ко ри стио бих при ли ку
да за хва лим и сви ма ко ји су
ско ро по ла ве ка ра ди ли на то -
ме да Пан че во по ста не је дан
од цен та ра у све ту по ор га ни -
за ци ји ве ли ких ша хов ских тур -
ни ра. У то ме нам је пу но по -
мо гао Све то зар Гли го рић, ко ји
је у наш град до во дио нај бо ље

свет ске игра че и мо рам да ка -
жем да сам ис пред клу ба ко ји
но си ње го во име ја ко по но сан
– ис та као је Ми тро вић.

На из ло жби се мо гу ви де ти и
фо то гра фи је број них слав них
љу ди с ко ји ма се Гли го рић дру -
жио. Ме ђу њи ма су Че Ге ва ра и
Ка стро, ен гле ска кра љи ца, број -
ни хо ли вуд ски глум ци, мај сто -
ри ша ха по пут Та ља, Сми сло ва,
Фи ше ра, Кар по ва и Ка спа ро ва.

Из ло жба ће би ти отво ре на
ме сец да на.

ли те ти ма. До вољ но је ре ћи да
је не по сред но на кон ње го ве
смр ти Свет ска ша хов ска ор га -
ни за ци ја уста но ви ла но ву на -
гра ду ко ја до та да ни је по сто -
ја ла, а то је на гра да „Све то зар
Гли го рић Гли га” – ре као је ау -
тор из ло жбе.

При ли ку да за хва ли сви ма
ко ји су са гле да ли зна чај пред -
ста вља ња оно га што је био Све -
то зар Гли го рић ис ко ри стио је и
Ми ла дин Ми тро вић, ко ји је ре -
као да ве ли ки до при нос у очу -

Културни телекс
Му зи ка

Че твр так, 23. ав густ, 19 са ти, Дом омла ди не: пред ста вља -

ње му ра ла и на ступ по ла зни ка хип-хоп ра ди о ни це („FreeDom

Art”).

Че твр так, 23. ав густ, 21.30, Дом омла ди не: кон церт ће одр -

жа ти „Pro Rock Angels – Rolling Stones Tribute Band” („Free-

Dom Art”).

Пе так, 24. ав густ, 17 са ти, Дом омла ди не: кон церт „Ма стер -

бла стер са” („FreeDom Art”).

Пе так, 24. ав густ, 18 са ти, Дом омла ди не: на ступ хо ра „Ча -

ро ли ја” („FreeDom Art”).

Пе так, 24. ав густ, 21 сат, пла то Кул тур ног цен тра: кон церт

хо ра „Во кал кидс”.

Су бо та, 25. ав густ, 20 са ти, Дом омла ди не: кон церт „Music

for Human Rights” („FreeDom Art”).

Су бо та, 25. ав густ, 21 сат, пла то Кул тур ног цен тра: кон церт

Кул тур но-умет нич ког дру штва „Стан ко Па у но вић 

НИ С–РНП”.

Су бо та, 25. ав густ, 21.30, Дом омла ди не: кон церт гру пе

„Кан да, Ко џа и Не бој ша” („FreeDom Art”).

Су бо та, 25. ав густ, 23 са та, Дом омла ди не: кон церт са ста ва

„Farra fanfarra” из Пор ту га лије („FreeDom Art”).

Че твр так и пе так, 30. и 31. ав густ, 21 сат, пла то Кул тур ног

цен тра: „Да ни пан че вач ког ро кен ро ла”. 

Из ло жбе

Че твр так, 23. ав густ, 20 са ти, Дом омла ди не: отва ра ње фе -

сти ва ла и из ло жба фо то гра фи ја „Let There Be Rock” Алек сан -

дра Стој ко ви ћа („FreeDom Art”).

По не де љак, 27. ав густ, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но -

сти: из ло жба скулп ту ра и обје ка та „Тран спа рент ност и ре -

флек си ја: При ча о све тлу” Мир ја не Бла го јев.

Те мат ски про грам

Че твр так, 23. ав густ, 20.30, Дом омла ди не: ро кен рол три -

би на „Где смо сад?” („FreeDom Art”). 

Сре да, 29. ав густ, 19.30, Град ска би бли о те ка: про мо ци ја ро -

ма на „Со лун ска 28” Др Не ле та Ка рај ли ћа.

Пред ста ве

Пе так, 24. ав густ, 21 сат, Дом омла ди не: пред ста ва „Смрт

фа ши зму! О Ри ба ри ма и Сло бо ди” „Ре флек тор те а тра” из Бе -

о гра да („FreeDom Art”).

ПУ ПИ НО ВА АУ ТО БИ О ГРА ФИ ЈА „ОД УСЕ ЉЕ НИ КА ДО ПРО НА ЛА ЗА ЧА”

По клон-књи га за Пре о бра жен ску цр кву

СЛИ КЕ И ЦР ТЕ ЖИ НИ КО ЛЕ ШУЊ КИ ЋА

Исто риј ски бој у поп кул ту ри
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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 CRP

Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

FT4- цена: 450 динара, FT3 - цена: 450 динара, 

TSH - цена: 450 динара

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

T3 - цена: 400 динара, T4- цена: 400 динара

ПАКЕТ 7 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА 

Цена: 100 динара

• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ 
Цена: 90 динара

Петак, 24. август 2018.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

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)

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)
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ 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 ОД МАЈА

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

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”
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ПРО ДА ЈЕМ мо тор
спринт принц 250,
тек ре ги стро ван,
33.000, 800 евра.
063/717-53-48.
(СМС)

ПУН ТО, 2009, гас,
му зи ка, ку ка, кров -
ни но сач, 56.000,
га ра жи ран.
064/240-93-84.
(264997)

ПЕ ЖО 607, 2006,
ре ги стро ван до ју ла
2019, пр ви вла сник,
ни је уве зен, ау то ма -
тик, пре шао 15.000.
069/263-42-97.
(265028)

ОПЕЛ век тра 2000.
го ди ште, 1.6 ка ра -
ван, плин атест, вла -
сник. 064/913-72-
24. (265058)

ПУН ТО 1.2, 5 В, ме -
та лик, тек ре ги стро -
ван, кли ма, вла сник.
064/142-55-93.
(1265176)

ДЕ ЛО ВИ ју го, кец,
су за, мо то ри, пе то -
сте пе ни ме ња чи, гу -
ме 14, 15, 16.
064/856-60-65.
(265176)

РЕ НО ме ган 2007,
106 кс, шест бр зи на,
ме та лик сив, зим -
ски/лет њи сет гу ма,
вла сник. 064/246-
05-71. (265121)

ФИ ЈАТ се и ћен то
2002. го ди ште, ре ги -
стро ван, без ула га -
ња, има кли му. Вла -
сник. 064/151-38-
96. (265131)

КА МИ ОН за ста ва
ри вал 35.8 Х, пу тар,
1998. год ште,
20.000 км, по сле ге -
не рал не од ли чан.
063/315-916.
(265235)

СИ ТРО ЕН Ц 5, 2,2
ХДИ, 2002. го ди ште,
207.000 км, из у зе -
тан. 063/315-916.
(265235)

ФИ ЈАТ пун то, 2004,
тек ате сти ран, ре ги -
стро ван до ав гу ста
2019. 062/846-96-
00. (265236)

АСТРА Г 1.4, ка ра -
ван, 2001. го ди ште,
ре ги стро ван до
апри ла 2019. го ди -
не. Тел. 063/344-
885. (265242)

АУ ТО-КЛИ МЕ за све
ти по ве во зи ла сер -
ви си ра мо и пу ни мо
га сом. Пу ње ње са
за ме ном уља и УВ
бо јом 2.500 ди на ра.
„Фри го тех ник”, 361-
361, 064/122-68-05.
(265248)

РО ВЕР фри лен дер
2002. го ди ште, ре ги -
стро ван до 28. ју на
2019, 2000 ццм, ку -
ка и ро ло бар, це на
по вољ на. 064/129-
72-40. (265252)

МА ЗДА 5, 2.0, ди -
зел, 2008, кли ма, се -
дам се ди шта, ре ги -
стро ван. 061/140-
24-85. (265240)

ПУН ТО 3, 1.2, 8 В,
2009, пе то ра вра та,
ате сти ран, 126.000.
064/587-50-24.
(265250)

ПЕ ЖО 1.6, 2001, пе -
то ра вра та, пр ва бо -
ја, фул опре ма,
152.000 км, на име.
064/587-50-24.
(265250)

КЛИО  12/2004. го -
ди ште, по вољ но.
064/129-72-40.
(265253)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ
от куп свих вр ста во -
зи ла, ка та ли за то ра,
про да ја де ло ва, до -
ла зим на адре су.
069/203-00-44,
066/409-991.
(260599)

ОТ КУП во зи ла, ала -
та, гво жђа, оста ло,
про да ја де ло ва, до -
ла зим на адре су.
063/782-82-69,
061/211-59-15.
(260599)  

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле у би ло ком ста њу,
90  до 1.000 евра.
064/230-52-21,
063/892-08-25
(265034)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле до 1.800 евра,
ста ње не бит но.
063/165-83-75.
(264161)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле у би ло ком ста њу,
од 70 до 1.700 евра.
062/193-36-05.
(2652543)

ФЕР ГУ СОН 333, ре -
ги стро ван, у до бром
ста њу, вла сник.
063/823-29-61.
(265197)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, мон -
та жна га ра жа и рад -
ни сто, очу ван, про -
да јем. Тел. 064/834-
63-25. (265149)

ГА РА ЖУ ду плу из да -
јем, зи да на, стру ја,
гре ја ње, мо же ма га -
цин, Те сла. 061/225-
16-43. (265180)

ВЕШ-МА ШИ НЕ,
фри жи дер, за мр зи -
вач и по лов ни де ло -
ви од веш-ма ши на.
Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07.
(264410)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ди ги тал них ри си ве -
ра, да љин ских.
„Плус”, Д. Ту цо ви ћа
28. 353-463,
063/877-38-21.

ТЕ СТЕ РУ штил МС
250, кру њач-пре -
кру пач, пе ру мат 110
ба ра. 061/644-62-
07, 631-291.
(265049)

ЕЛЕК ТРИЧ НА ко ли -
ца за сла бо хо да ју ће
3.400 евра, мо тор за
ча мац џон сон 20 кс,
350 евра. Тел.
063/727-615,
064/422-76-15.
(265024)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе -
ру и оста ла ку хињ -
ске еле мен те, су до -
пе ра 3.000 ди на ра,
но ва. Л371.-568,
063/773-45-97.
(265064)

ПРО ДА ЈЕМ умет -
нич ке сли ке.
063/694-858.
(265069)

ЈА РИ ЋИ на про да ју.
312-443, 063/766-
51-92.  (265080)

РАС ПРО ДА ЈА но вог
на ме шта ја: сто ли це
од 1.800, сто ло ви од
4.500. 060/600-14-
52. (265167)

КЛИК-КЛАК ле жа је -
ви, но ви, од 12.900.
Из бор ме бла по же -
љи. 060/600-14-52.
(265167)

ПРО ДА ЈЕМ ха лу
435 м2, ста ра Утва.
Про из вод ња, ма га -
цин, кан це ла ри ја.
060/600-14-52.
(265167)

ПРО ДА ЈЕМ тр пе за -
риј ску ви три ну и за -
мр зи вач са фи о ка -
ма, по вољ но. Хит но.
064/348-01-41.
(2650999

БУ КВА, ба грем, це -
др, услу жно се че ње
и це па ње огрев ног
др ве та. Бо са нац
013. 064/357-82-08.
(265140)

ДР ВА, све вр сте.
„Бо са нац 013”.
064/080-86-99.
(265143)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма -
ши ну, де ло ве по лов -
не, фри жи дер ма ли.
Л064/129-73-60,
013/346-790.
(265151)

ПЕЋ 4.5 кв, кли зни
пла кар, пи са ћи сто.
064/414-24-67.
(265188)

ЦИР КУ ЛАР са
абрих те ром, че ки -
чар кру ни, ме ље,
хар мо ни ка да ла па
140 ба со ва – дуг ме -
та ра, де ку бит ду -
шек. 063/859-55-53.
(265162)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру
гра ђу. 064/370-79-
47. (264518)

СВИ ЊЕ за кла ње
про да јем. Тел.
063/311-277.
(264828)

КА ЗАН за ра ки ју,
ло жи шта, та бар ке,
дна, лу ле, ме ша чи.
331-586, 063/805-
74-60. (264718)

ПРО ДА ЈЕМ ТВ сто и
ком пју тер сто
013/314-978.
(264960)

ПРО ДА ЈЕМ ау то-
при ко ли цу, 1.980.
цре ва за за ли ва ње,
0,40 х 1.90 х 1.25.
013/251-85-55,
064/330-90-65. 

СТА РА ци гла, ве ли -
ки фор мат, би бер
цреп, ста ра су ва
гра ђа. 063/771-55-
44. (264249)

ПРА СИ ЋИ и ја гањ -
ци на про да ју, вр -
шим пе че ње на др -
ва, ра жањ, по вољ но.
064/997-79-09.
(264270)

ПРО ДА ЈЕМ ком -
плет но ре мон то ва не
ТА пе ћи свих кв, до -
ста ва, мон та жа, га -
ран ци ја, по вољ но.
061/641-30-36.
264973)

ПРО ДА ЈЕМ бра вар -
ску те згу, бо це за
ау то ге но ва ре ње,
бре не ре, пи о нир
сток, би цикл „ба ва -
ри ја”, бру си ли цу ве -
ли ку, шпо рет сме де -
ре вац, ко тао са бој -
ле ром 40 кв.
064/123-63-65.
(264968)

ПРО ДА ЈЕМ: ТВ фи -
липс, екс прес ло нац
7 л, шер пу 40 л –
про хром, др ве но бу -
ре 50 л, све по 3.000
ди на ра, фо те љу на
раз вла че ње но ву,
5.000. 064/276-08-
08. (264970)

ПРО ДА ЈЕМ тро сед и
две фо те ље, ду шек,
ле жај, ви три ну, ле -
жај. 061/627-58-51.
(264989)

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

АПАРАТИ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

МАШИНЕ

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150
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ПРО ДА ЈЕМ пра си ће,
мо же и за кла не, до -
но сим ку ћи по до го -
во ру. Тел. 617-336
или 063/865-80-31.
(265220)

ЛЦД ТВ, про да ја, за -
ме на, ве о ма по вољ -
но. 064/564-14-14.
(265222)

МЕ СНА ТА пра сад на
про да ју, мо гућ ност
кла ња гра тис.
060/444-55-01.
(265525)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон -
то ва не  ТА пе ћи, 2,3,
4, 6 кв, до ста ва,
мон та жа, га ран ци ја.
064/366-57-87, 335-
930. (265245)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван
на ме штај, плин ске
бо це, ста ро гво жђе,
ста ро пер је и оста ло.
066/900-79-04.
(264944)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и
не ис прав не ТА пе ћи
свих кв, до ла зим од -
мах, нај бо ље пла -
ћам. (264538)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван
на ме штај, гар ни ту ре,
ку хи ње, сто ло ве, сто -
ли це, ста ро гво жђе.
062/148-49-94.
(265018)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, ли мо ве и сав
ме тал, бе лу тех ни ку
и ТВ уре ђа је. Злат ко.
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(2675134)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор -
де ње, ме да ље, но -
вац, са то ве, пен ка ла.
Тел. 013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(265039)

КУ ПУ ЈЕМ фри жи де -
ре, веш-ма ши не, ста -
ро гво жђе. 
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(265232)

КУ ПУ ЈЕ МО обо је не
ме та ле, алу ми ни јум,
гво жђе, за мр зи ва че,
веш-ма ши не, шпо ре -
те, те ле ви зо ре.
061/206-26-24.
(265234)

КУ ПУ ЈЕ МО  гво жђе,
ба кар, ме синг, алу -
ми ни јум, оло во, веш-
ма ши не, за мр зи ва че,
те ле ви зо ре, до ла зим.
061/321-77-93. 

КУ ПУ ЈЕМ: пер је, ста -
рин ски на ме штај,
сли ке, са то ве, ста ри
но вац, стри по ве,
оста ло. 063/705-18-
18, 335-974, 335-930. 

ПРО ДА ЈЕМ брач ни
кре вет, са ду ше ком,
бе ле бо је. Тел.
063/852-43-09.
(264987)

ПРО ДА ЈЕМ по ро -
дич ну гроб ни цу на
ста ром пра во слав -
ном гро бљу.
013/346-262.
(264994)

ПРО ДА ЈЕМ по лу кон -
церт ни кла вир
Еdmund Lyhep. Ме -
тал на кон струк ци ја,
ан ти кви тет.
0138346-262. 

СТА РА ци гла, ве ли -
ки фор мат, би бер
цреп, ста ра су ва гра -
ђа. 063/771-55-44.
(265019)

ФРИ ЖИ ДЕ РИ, веш-
ма ши на, кре ве ти,
сто и сто ли це, ТА
пећ, ко мо де, ви три -
не, деч ји кре ве ти на
спрат, ду ше ци, шпо -
рет, фо те ље, уга о на
гар ни ту ра, ку хи ња,
ту ча ни ра ди ја то ри.
064/155-38-13.
(265190)

СУ ДО-МА ШИ НА,
веш-ма ши на, фри -
жи дер 280 л, дво сед,
тро сед, кре вет, уга о -
на гар ни ту ра, ку -
хињ ски рад ни  ви се -
ћи, пла кар са ци пе -
лар ни ком, окрет на
сто ли ца, ду ше ци,
сто чи ћи. Тел.
063/861-82-66.
(265192)

ШЉИ ВА, кру шка ви -
ља мов ка, ја бу ка,
гро жђе, за ра ки ју,
про да јем, 
до во зим. Тел.
061/142-23-69.
(265193)

ПРО ДА ЈЕМ ПВЦ бу -
рад 150 л, са по -
клоп цем. Тел.
061/697-38-07.
(265217)

ПРО ДА ЈЕМ ле пу ку -
ћу на Те сли.
066/937-00-13
(СМС)

ПРО ДА ЈЕ СЕ ста ри ја
ку ћа за адап та ци ју
код На род не ба ште.
066/303-999. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ плац
пре Скро ба ре, 10
ари, во до вод, стру ја
бли зу. 060/346-51-
11. (и)

ПРО ДА ЈЕ се суд -
ским пу тем елит на
ку ћа, 130 м2, по моћ -
не про сто ри је 36 м2,
дво ри ште 75 м2, у
цен тру гра да Пан че -
ва, Ру жи на 5-а, за
50% про це ње не тр -
жи шне вред но сти,
од но сно са мо
28.500 евра.
064/226-67-31.
(265056)

ПРО ДА ЈЕМ зе мљи -
ште под воћ ња ком,
Ба ва ни штан ски пут.
064/920-61-21.
(265027)

ПЛА ЦЕ ВИ, но во,
Стре ли ште, на по те -
зу Де чан ске и 
Ра ва нич ке, 
раз ли чи тих 
по вр ши на, 
укњи же ни. 
063/368-135.
(264893)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, но ва ку ћа, усе -
љи ва, укњи же на,
26.000. (679), 
„Трем 01”, 
063/836-23-83.
(265048)

ПЛАЦ 32 ара, Пе ли -
стер ска пре ко пру ге,
по ла под во ћем.
Тел. 064/113-47-76.
(265063)

НА ПРО ДА ЈУ укњи -
же ни гра ђе вин ски
пла це ви, 
Стр ел и ште.
064/119-04-31.
(265066)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, но во -
град ња, ку ћа 174 м2,
3 ара, укњи же но,
51.000, до го вор.
063/784-71-34,
063/771-75-96.
(265072)

ХИТ НО, Ку де ља рац,
но ви ја ку ћа, 130 м2,
2,2 ара, две је ди ни -
це, 55.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (265082)

ОМО ЉИ ЦА, но ва
ку ћа 94 м2, 5 ари,
дво ри ште из ла зи на
оба лу По ња ви це,
27.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (265082)

ЖАР КА ЗРЕ ЊА НИ -
НА, ку ћа 280 м2, 15
ари, из лаз на две
ули це, 120.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(265082)

МАК СИ МА ГОР -
КОГ, 8 ари, 16 м
фронт, 45.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(265082)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну
ку ћу, Мак си ма Гор -
ког, плац 3.8 ари.
063/301-360.
(265168)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен -
ди цу у Де ли блат -
ском пе ску, вре ди
по гле да ти. 
063/272-526.
(265172)

СТА РА ку ћа на про -
да ју, Ко теж 1.
065/205-92-33.
(265179)

КУ ЋА, Ми са, 280 м2,
68.000, Пред гра ђе
ку ћа 180 м2, 80.000.
(338), „Јан ко вић”,
348-025. 
(265087)

ДВО СПРАТ НА ку ћа
250 м2, Ка ча ре во,
ло ка ци ја од лич на,
70.000 евра.
062/865-20-39.
(265086)

ПЛАЦ 7,64 ари, гра -
ђе вин ска ин фра -
струк ту ра на пла цу,
од ли чан, по вољ но.
060/323.74-04,
065/849.-09-38.
(265096)

КУ ЋА, Те сла, 169
м2, 4 ара, 76.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(265091)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са
окућ ни цом, ле га ли -
зо ва но, Гло гоњ,
Осло бо ђе ња 116.
Тел. 063/886-85-48.
(265111)

ЦЕН ТАР, ку ћа, 280
м2, две це ли не, плац
7,33 ари, до зво ље на
град ња,. 063269-
173. (265118)

НО ВА МИ СА, три
ета же, 6 х 10,
62.000 евра. (49),
„Му станг”, 069/226-
66-58. (265125)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 120
м2, за ре но ви ра ње,
15 ари, 18.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901.
(265125)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, две
ле пе ку ће на а7 ари,
тро фа зна, ка на ли за -
ци ја, 38.000 фик -
сно. (49), „Му станг”,
062/226-901.
(265125)

НО ВА МИ СА, 211
м2, тип ска, ЕГ, 1,26
ари, пре ле па,
65.000, до го вор.
(49), „Му станг”,
064/151-18-93.
(265125)

ПРО ДА ЈЕМ воћ њак
18 ари, 1/1, Ку де -
љар ски на сип, огра -
ђен, уре ђен.
063/472-669. (2653)

БА ВА НИ ШТА НАЦ,
ви кен ди ца, 30 ари,
до ас фал та, тро фа -
зна, бу нар, во ће.
064/493-00-47. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ку ћа
100 м2 на 2,25 ари,
ЕГ, пар ке ти, 39.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (265155)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, по ро -
дич на ку ћа, 100 м2,
ПР, ЕГ, 42.000, до -
го вор. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(265156)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ
пут, две стам бе не је -
ди ни це, 36 ари
плац, фронт 300 м,
66.000. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(265156)

КУ ЋА у То ма шев цу,
по ред две ре ке, Та -
миш и ДТД, це на
по вољ на. 063/807-
75-61, 060/306-35-
49. (2651673)

ТЕ СЛА, 64 м2, 3.5
ара, по треб на адап -
та ци ја, 37.000, до го -
вор.(336), „Олимп”,
351-061, 064/234-
36-01. (265159)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен -
ди цу у Де ли блат ској
пе шча ри, бли зу ба -
зе на. 062/846-96-00.
(264831)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Ива но ву, 29. но вем -
бра бр. 80. 062/415-
359. (262567)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру и
но ву не за вр ше ну ку -
ћу, Осло бо ђе ња 38-
а. 320-144, 063/116-
77-76. (264740)

МРА МО РАК, хит но
про да ја или за ме на
ком фор не ку ће.
064/850-70-92.
(264692)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
на јед ном пла цу у
Вој ло ви ци. 013/232-
21-30, 063/162-
50.00. (264707)

ПРО ДА ЈЕМ усе љи ву
ку ћу, ста ра Ми са.
Тел. 069/223-24-25.
(264698)

ПЛАЦ, Вој ло ви ца,
22 ара, по моћ ни
објек ти, од чвр стог
ма те ри ја ла, воћ њак.
063/839-75-99.
(264791)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Вој ло ви ци, две
стам бе не је ди ни це.
013/348-137,
062/348-137.

СТАР ЧЕ ВО, рад нич -
ко на се ље, ку ћа са
пот кро вљем, 150 м2.
Тел. 064/276-09-58.
(264594)

КУ ЋА, стан, ком -
плет но ре но ви ра на,
7. ју ла, до го вор.
064/424-71-26.
(263786)

ДЕ ВО ЈАЧ КИ бу нар,
ви кен ди ца-ку ћа, 200
м од цен тра, ле га ли -
зо ва но. 061/206-30-
46. (263617)

КУ ЋА, ста ра Ми са,
7 ара + 55 м2 + 45
м2. 064/668-87-78.
(263917)

КУ ЋА на про да ју,
Омо љи ца. Тел. 617-
331, усе љи ва од мах.
(263435)

КУ ЋА, Те сла, две је -
ди ни це, три ула за,
3.8 ари, 170 м2, ЦГ,
укњи же на. 063/743-
03-71. (263812)

ПРО ДА ЈЕМ 81,25
ари град ског гра ђе -
вин ског зе мљи шта у
се вер ној зо ни
(9638/2 и 9638/3)
на ма лом На де лу
(На ди на кри ви на).
063/258-986.
(264145)

ПРО ДА ЈЕМ ле га ли -
зо ва ну ку ћу на Ку -
де љар цу, на 9 ари
пла ца. 064/040-82-
72. (264307)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, по љо -
при вред но зе мљи -
ште, 30 ари, до зво -
ље на град ња, Брат -
ства је дин ства, дру -
ги про сек. 366-234.
(264302)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ку ћа
95 м2, по друм, га ра -
жа, шу па (огрев), 3
ара. 064/407-73-77,
063/850-97-19. (и)

НО ВА МИ СА, ку ћа
210 м2, на 2,3 ари
пла ца, укњи же на,
про да јем, 56.000
евра Вла сник.
063/826-97-07.
(264947)

ДВЕ одво је не стам -
бе не је ди ни це, га ра -
жа, ПВЦ, цен трал но
гре ја ње, ле га ли зо ва -
но. Тел. 064/124-48-
15. (264946)

ПРО ДА ЈЕМ плац, 4
ара, 8.000 евра, ба -
ра ка за ста но ва ње
100 евра. 069/213-
97-37. (264959)

КУ ЋА, ста ри ја, цен -
тар, Осло бо ђе ња 44,
3,2 ара про да јем,
вла сник. (266963)

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА
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КУ ЋА у цен тру, но ва,
194 м2, са сре ђе ним
дво ри штем, за ужи -
ва ње и би знис. Вла -
сник, 125.000 евра.
063/232-757.
(265205)

ЈА БУ КА, два лан ца
гра ђе вин ско-по љо -
при вред ног зе мљи -
шта са два бу на ра и
тро фа зном стру јом,
као и при ступ ним
ри зла пу тем  до пла -
ца. Ви ше о све му на
063/756-66-45.
(265268)

ОМО ЉИ ЦА, плац са
објек том и га ра жом,
во да, стру ја, 
вла сник. 
064/260-05-34.
(265251)

НА три ара пла ца,
две ста ме не је ди ни -
це, 80 и 53 м2, Гор њи
Град. 064/025-80-60.
(265252)

ПЛАЦ на Ку де љар цу,
стру ја, во да. Тел.
069/671-156.
(265255)

ПРО ДА ЈЕМ плац 18
ари, Ку де љар ски на -
сип, ме њам за 
гар со ње ру. 
064/951-75-67. 

ОМО ЉИ ЦА, 65 м2,
6.5 ари, по моћ ни
објек ти, усе љи ва,
1/1. 064/961-00-70.
(265203)

ПРО ДА ЈЕ се ба шта,
6 ари, под во ћем,
Но во се љан ски пут.
063/865-80-77.
(264991)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са
пла цем, 18 ари, ста -
ра Ми са. Тел.
064/992-76-27.
(264946)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ -
ЊАМ за стан ку ћу у
Кни ћа ни но вој ули -
ци. 062/826-12-55.
(265002)

ЗЛА ТИ БОР, про да -
јем/ме њам ку ћу на
Зла ти бо ру, за ку ћу у
Пан че ву. Тел.
064/668-89-00.
(265011)

КУ ЋА, Ба ња Вруј ци,
60 м2, 6 ари, про да -
јем/ме њам. 064/955-
51-85. (265011)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Ја бу ци, 130 м2, са
по моћ ним објек ти -
ма, укуп но 10 ари.
063/825-18-62.
(265251)

ТЕ СЛА, ку ћа 65 м2,
1.8 ари плац,
36.500. „Те сла не -
крет ни не”, 
064/668-89-15.
(265228)

КУ ЋА, Те сла, екс тра
ло ка ци ја за при ва -
тан би знис, ин ве сти -
то ре и ста но ва ње.
066/001-050. (4778)

КУ ЋА 100 м2, ре но -
ви ра на, усе љи ва, +
4 ара, 1/1, 29.000
евра. Тел. 063/804-
07-85. (265283)

МОН ТА ЖНА ку ћа,
70 м2, но ва, три ара
пла ца, Ми са, 19.000
евра, до го вор. Тел.
063/804-07-85.
(265283)

ТРИ ку ће, 70 + 100
+ 60 м2, усе љи ве,
по себ ни ула зи, при -
зе мље, 1/1, 49.000
евра. До го вор. Тел.
063/804-07-85.
(265283)

ПРО ДА ЈЕ се је дан
хек тар зе мље у Ја бу -
ци, пи та ти на тел.
063/173-23-84.
(265244)

ВИ КЕН ДИ ЦА, ку ћа,
1/1 уред но, 60 м2,
оста ло, по гле дај
озбиљ но, у цен тру.
063/161-95-55.
(265248)

КУ ПУ ЈЕМ ку ћу у Ка -
ча ре ву. 064/369-47-
02. (265076)

ПРО ДА ЈЕМ леп дво -
со бан стан на Ко те -
жу 2. 066/937-00-
13. (СМС)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
59 м2, ВП, ЦГ,
33.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01.
(265159)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
33 м2, II, ТА, 22.000,
до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(265159)

КО ТЕЖ 1, јед но и по -
со бан, 50 м2, IV, ЦГ,
усе љив, 28.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01.
(265159)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
пре у ре ђен у дво и по -
со бан, 60 м2, V, сре -
ђен, 36.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(265159)

ПРО ДА ЈЕМ леп
стан, 55 м2, мир на
ули ца, три те ра се,
цен тар, ТА гре ја ње,
27.000 евра.
063/253-593, вре ди
по гле да ти. (265182)

ХИТ НО, јеф ти но
про да јем дво ри шни
јед но со бан стан,
11.000 евра. Тел.
062/273-33.-51.
(265177)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри -
шни стан до ули це,
Жар ка Зре ња ни на,
вла сник. 
061/382-88-88.
(265032

ТЕ СЛА, дво и по со -
бан, I спрат, 53 м2,
37.000 евра.
064/354-69-76.
(2650467)

СО ДА РА, дво и по со -
бан, 64 м2, ЦГ, VI,
леп, 42.500. (679),
„Трем 01”, 063/836-
23-83. (265048)

УЖИ ЦЕН ТАР, 70
м2, II, но ва згра да,
пре леп, 65.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
265048)

СТРО ГИ цен тар, 30
м2, ЦГ, III, те ра са,
пре леп стан чић,
26.000. (679), 
„Трем 01”,
063/836-23-83.
265048)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 37 м2,
ЦГ, ПР, одр жа ван,
21.000. (679), 
„Трем 01”, 
063/836-23-83.
265048)

СО ДА РА, 74 м2, ЦГ,
VII. Са мо 38.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
265048)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со -
бан стан, 48 м2, Ка -
ра ђор ђе ва 13,
40.000 евра.
065/849-71-94.
(265053)

ТЕ СЛА, нов јед но и -
по со бан, 38 м2, ВП,
ЦГ, ку хи ња, 
29.000. (398),
„Кров”, 
060/683-10-64.
(265082)

ШИ РИ цен тар, 100
м2, 45.000; шир5и
цен тар 34 м2,
15.000. (338), „Јан -
ко вић”, 348-025.
(265087)

ГОР ЊИ ГРАД, дво -
ри шни, 43 м2,
12.000, Осло бо ђе -
ња, 33 м2, 12.000.
(338), „Јан ко вић”,
348-025. (265087)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, к49 м2, ВП, ЦГ,
те ра са, 26.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(265091)

КО ТЕЖ 2, јед но и по -
со бан, 44 м2, V,
26.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (265091)

НО ВА МИ СА, дво и -
по со бан, 68 м2, ЦГ,
II, 35.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (265091)

ДВО СОБ НИ, 49 м2,
Стр ле и ште, 24.000;
Ко теж, Те сла,
28.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(265106)

7. ЈУ ЛИ, 38 м2, јед -
но и по со бан, 16.500;
Те сла, 26.000. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(265106)

ХИТ НО про да -
јем/ме њам стан, Ко -
теж 2, 74 м2, за сли -
чан у цен тру.
063/858-47.-53., 

ТЕ СЛА, тро и по со -
бан, ВП, 77 м2, ЦГ,
до бар, 45.000. (49),
„Му станг”, 
069/226-66-58.
(265125)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
ВП, ЦГ, 58 м2,
32.000. (49), „Му -
станг”, 
069/226-66-58.
(265125)

ТИП СТАН КО, дво -
со бан, 48 м2, II,
21.500. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-
58. (265125)

ТЕ СЛА, дво со бан,
61 м2, VII, ЦГ,
29.000, до го вор.
(49), „Му станг”,
062/226-901.
(265125)

СО ДА РА, тро со бан,
75 м2, ЦГ, VI, до бра
згра да, два лиф та,
38.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(265125)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
ква ли те тан, из во -
ран, iV, лифт, 58 м2,
ЦГ, 34.000. (49),
„Му станг”, 062/226-
901. (265125)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
34 м2, ре но ви ран,
ТА, ВП, 26.000. (49),
„Му станг”, 062/226-
901. (265125)

ТЕ СЛА, тро со бан,
69 м2, две те ра се,
ТА, IV, 28.000, до го -
вор. (49), „Му станг”,
064/151-18-93.
(265125)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОНУДА

ПАНЧЕВАЦ
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СТРО ГИ цен тар, ду -
плекс, 44 + 15 м2,
те ра са, II, TA,
31.000. (49), „Му -
станг”, 064/151-18-
93. (265125)

ТЕ СЛА, сре ђен јед -
но со бан, 33 м2,
ВПР, ТА, 25.500.
(49), „Му станг”,
064/151-18-93.
(265125)

ВЕ ЋИ стан, VIII
спрат, Ко теж 2, мо -
гућ сва ки до го вор.
Моб. 065/331-57-
38. (265133)

ГАР СО ЊЕ РА, ши ри
цен тар, 15.500.
(926), „Ку по ла”,
065/328-66-94.
(265144)

МИ СА, нов, III
спрат, 40 м2, 20.000.
(926), „Ку по ла”,
065/328-66-94.
(265144)

СО ДА РА, до бар
дво со бан, 60 м2, II
спрат, 34.000. (926),
„Ку по ла”, 065/328-
66-94. (265144)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
и по со бан, 43 м2, ВП,
26.000. (926), „Ку -
по ла”, 
065/328-66-94.
(265144)

ЈЕД НО СО БАН, 44
м2, ЦГ, Стре ли ште,
усе љив од мах, до го -
вор. (470), „Ди ва”,
345-534,
064/246-05-71.
(254121)

ДВО СО БАН, Со да -
ра, од 28.000 евра,
ТА. (470), „Ди ва”,
345-534, 
064/246-05-71.
(254121)

ГАР СО ЊЕ РА, 28 м2,
ЦГ, Ко теж 1, усе љи -
ва. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-
05-71. (254121)

ДВО СО БАН, ЦГ, Ко -
теж 2, од 30.000.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(254121)

СО ДА РА, тро со бан,
III, ТА, пар ке ти,
ПВЦ, , 40.000; тро -
со бан, V, ЦГ, ре но -
ви ран, лифт, 42.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (265155)

СО ДА РА, дво и по со -
бан, по глед на ре ку,
40.000; Те сла, дво -
со бан, ЦГ, 35.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (265155)

НО ВА МИ СА, дво -
со бан, 62 м2, ви со ко
при зе мље, две те ра -
се, 31.000; Стре ли -
ште, дво со бан, ЦГ
,28.500, до го вор.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (265155)

КО ТЕЖ 2, III, 54 м2,
33.500; хит но, до го -
вор. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(265156)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 37 м2,
IV, 18.000, 
до го вор. (636), 
„Стре ли ште 
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(265156)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 60 м2,
III,  58.000, но во -
град ња смарт блок,
до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 
069/196-96-05.
(265156)

ЦЕН ТАР, 47 м2, IV,
31.000, хит но, до го -
вор. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(265156)

МИ СА, 88 м2 + те -
ра са 23 м2, II, TA,
40.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(265156)

КО ТЕЖ 1, Сте ва на
Шу пљик ца 151, ре -
но ви ран јед но и по -
со бан стан, по го дан
за ста ри је , при зе -
мље, 49 м2 + 5 м2

те ра са, ЦГ. 
31.000 евра. 
064/888-13-63.
(265169)

ДВО СО БАН стан, 58
м2, Ко теж 2, при зе -
мље, вла сник,
31.000, до ку мен та -
ци ја, без по сред ни -
ка. 069/151-80-28.
(264862)

СТАН од 70 м2, про -
да јем по вољ но, мо -
гућ до го вор. Тел.
064/276-05-08.
(264892)

ХИТ НО, стан но ва
Ми са, 39 м2, укњи -
жен, ре но ви ран,
гре ја ње, при зе мље.
063/727-76-29, до -
го вор. (264713)

ПРО ДА ЈЕМ ком -
плет но ре но ви ран
стан, 54 м2, у цен -
тру. 063/354-429,
065/933-33-24.
(264748)

СТАН, 57 м2, ЦГ,
дво со бан/тро со бан,
III спрат, Стре ли -
ште, вла сник.
064/596-20-85.
(264574)

НОВ тро со бан стан
од 57 м2, пре ко пу та
„Ави ва”. 065/800-
90-04. (263782)

СТАН, Ми са, 66 м2,
23.500, 34 м2,
13.500. 063/377-
835. (262828)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Ста ром Та ми шу, 38
м2, до го вор.
064/068-03-79. 

ТЕ СЛА, јед но со бан,
34 м2, ВП, ЦГ,
25.500, од ли чан.
(300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-
10-52. (264969)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
57, IV, ЦГ, лифт,
33.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816,
063/803-10-
52.(264969)

ТЕ СЛА, дво со бан,
47 м2, II, ТА, га ле ри -
ја, 29.000, од ли чан.
(300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-
10-52. (264969)

КО ТЕЖ 2, дво и по -
со бан, 62 м2, V, ЦГ,
сре ђен, 36.000.
(300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-
10-52. (264969)

СТАН, 56 м2, цен тар,
XII спрат, пре ко пу та
Су да, од у век вла -
сник, 32.000 евра.
064/980-41-02.

ПРО ДА ЈЕМ дво ри -
шни стан до ули це,
Жар ка Зре ња ни на,
вла сник. 061/382-
88-88. (265032)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со -
бан дво ри шни стан
у цен тру. 060/721-
21-04. (265202)

ТЕ СЛА, 33 м2, те ра -
са, II спрат, сре ђен,
фик сно 21.500.
(238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-
89-15. (265228)

ТЕ СЛА, 33 м2, ло ђа,
сре ђен, 25.500.
(238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-
89-15. (265228)

КО ТЕЖ 1, 61 м2, те -
ра са, I спрат,
35.000. (238), „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(265228)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, 45 м2, ВПР,
23.000. (238), „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-
15.(265228)

КО ТЕЖ 2, 61 м2, те -
ра са, IV спрат,
38.000. (238), „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(265228)

ПРО ДА ЈЕМ у Ја бу ци
јед но со бан стан и
ло кал, укњи же но.
063/351-709.
(265230)

ТИП СТАН КО, јед -
но со бан, I, 32 м2,
ТА, 20.000. (353),
„Пре ми ер”,
063/800-44-30.
(265127)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
III, ЦГ, 57 м2,
31.000. (353), „Пре -
ми ер”, 063/800-44-
30. (265127)

ТЕ СЛА, дво со бан,
VII, 49 м2, ЦГ,
28.000. (353), „Пре -
ми ер”, 063/800-44-
30. (265127)

СО ДА РА, дво со бан,
II, 52 м2, ТА, две те -
ра се, 30.000. (353),
„Пре ми ер”,
063/800-44-30.
(265127)

ТА МИ ШКИ кеј, дво -
со бан, при зе мље,
ЦГ, 58 м2, 40.000.
(353), „Пре ми ер”,
063/800-44-30.
(265127)

КУ ПУ ЈЕМ тро со бан,
че тво ро со бан стан
од вла сни ка.
063/835-91-02.
(264123)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со -
бан, јед но и по со бан.
Ни жа спрат ност, ис -
пла та од мах.
062/207-004.
(265091)

АГЕН ЦИ ЈИ „Ку по ла”
по треб ни ста но ви на
свим ло ка ци ја ма.
(926), „Ку по ла”,
065/328-66-94.
(265144)

ПО ТРЕБ НЕ не крет -
ни не на свим ло ка -
ци ја ма гра да. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 
069/196-96-05.
(265156)

КУ ПУ ЈЕМ од вла сни -
ка јед но со бан стан
до 20.000 евра, го -
то вин ска ис пла та.
062/191-75-35.
(265157)

АГЕН ЦИ ЈИ „Ку по ла”
по треб ни ста но ви на
свим ло ка ци ја ма.
(926), „Ку по ла”,
065/328-66-94.
(265144)

ПО ТРЕБ НЕ не крет -
ни не на свим ло ка -
ци ја ма гра да. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 
069/196-96-05.
(265156)

СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА
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КУ ПУ ЈЕМ од вла сни -
ка јед но со бан стан
до 20.000 евра, го -
то вин ска ис пла та.
062/191-75-35.
(265157)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве
на свим ло ка ци ја ма,
бр за ис пла та. (353),
„Пре ми ер”,
063/800-44-30
(265177)

ОТ КУ ПЉУ ЈЕМ ста -
но ве ко ји тре ба да
се ре но ви ра ју. „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(265228)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
пра зан стан на Те -
сли, ЦГ. Усе љив од
01. сеп тем бра. Тел.
064/175-63-14
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње -
ру на Со да ри.
069/348-35-88
(СМС)

ИВА НО ВО, ле па,
но ва, на ме ште на ку -
ћа, га ра жа, ба шта,
бли зу Ду нав ца, на
ду же. 062/340-414.
(264353)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со -
бан стан. 
062/873-62-98.
(264950)

СТАН из да јем,
опре мљен, мо же и
по слов ни про стор,
Син ђе ли ће ва. Тел.
065/629-36-65, Ни -
ко ла. (264942)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со -
бан, ком плет но ре -
но ви ран, не на ме -
штен, дво ри шни
стан у цен тру.
064/177-48-39.
(264765)

ПАН ЧЕ ВО, из да јем
дво со бан стан,
Спорт ски цен тар,
но ва Ми са.
064/363-60-08.
(264972)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште -
ну гар со ње ру у цен -
тру са ЦГ, 
ин тер нет и 
ка блов ска. 
063/118-22-09.
(264979)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу са
ба штом и окућ ни -
цом, Ја буч ки пут.
Тел. 065/219-14-2,
060/348-19-88.
(264983)

ИЗ ДА ЈЕМ ве ћи стан
на Ми си. Тел.
064/137-48-67.
(4778)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на ме -
штен стан на Те сли.
Тел. 064/284-59-82. 

ИЗ ДА ЈЕМ нов на ме -
штен јед но и по со бан
стан, цен тар, по сле
14 са ти, 064/474-47-
04. (264999)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан код Тур ске гла -
ве. Це на 150 евра.
063/233-177. 

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу у
Бор чи, бес плат но.
Са мо да се одр жа -
ва. 061/198-25-44. 

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан на Стре ли шту.
061/170-04-40,
064/888-40-10.
(265069)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
јед но со бан стан у
Пан че ву у бли зи ни
Сто ма то ло шког фа -
кул те та, ТА гре ја ње,
120 евра + де по зит.
060/443-32-03.
(265038)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан у цен тру гра да
за сам це, сту ден те,
уче ни ке. Тел.
063/502-211.
(265171)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу, по -
лу на ме ште на, тро -
соб на, гре ја ње, те -
ра са, трав њак, мир -
но, цен тар. 
061/225-16-43.
(265180)

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ
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ПО ТРЕ БАН пра зан
дво и по со бан или
тро со бан стан, Со -
да ра или цен тар.
064/093-36-96.
(2651709

ЈЕД НО СО БАН де ли -
мич но на ме штен
стан, Стре ли ште,
зва ти по сле 16 са ти.
063/240-783.
(265183)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на
Ко те жу 1, су те рен,
гре ја ње, на ду жи пе -
ри од. 060/318-61-
30. (265205)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со -
бан на ме штен стан у
ку ћи. 065/222-81-
97. (2652169

ПО ЛУ НА МЕ ШТЕН
јед но и по со бан стан,
Ко теж 1, 45 м2, 130
евра. 301-165.
(265233)

ИЗ ДА ЈЕМ две на ме -
ште не со бе на пр -
вом спра ту при ват -
не ку ће са соп стве -
ним ку па ти лом и ве-
це ом. Ви ше ин фор -
ма ци ја на тел.
064/302-99-86.
(265089)

ПО ЛУ НА МЕ ШТЕН
дво со бан стан, згра -
да, иза вр ти ћа „Чу -
пе рак”, Стре ли ште.
362-406, 064/218-
83-45. (265090)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан на но вој Ми си.
063/839-56-81,
013/370-398.
(265092)

ПО ВОЉ НО из да јем
стан за уче ни ке, са -
ми це. 064/393-56-
09, 013/354-952.
(265097)

ПО ВОЉ НО из да јем
јед но со бан на ме -
штен стан, ста ра
Ми са. 063/238-524.
(265112)

ИЗ ДА ЈЕ се дво со бан
стан на Те сли са
гре ја њем. 063/304-
898. (265109)

ИЗ ДА ЈЕМ не на ме -
штен стан на Стре -
ли шту. 064/662-54-
67. (265115)

ПО ТРЕБ НА гар со -
ње ра или јед но со -
бан стан (уред но,
од мах усе љи во), на -
ме ште на или не, у
ши рем цен тру Пан -
че ва, на ду же вре -
ме. 061/204-87-18.
(265126)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, Ка -
ра ђор ђе ва 43, ком -
плет но ма ме штен,
дво со бан, но во град -
ња, на ду же, II
спрат. 
064/348-05-68.
(265135)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште -
ну гар со ње ру, цњен -
тар, wi/fi, пар кинг,
ка блов ска, од мах
усе љи ва. 
065/691-88-23.
(265136)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан, у згра ди на
Ко те жу 2, са ЦГ.
062/816-11-49.
(262145)

ИЗ ДА ЈЕМ не на ме -
штен стан, 30 м2,
Со да ра, II спрат,
100 евра (+ 3 де по -
зи та). 069/196-96-
05, (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”.
(265156)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње -
ру, не ма бе лу тех ни -
ку, по се бан сат,
улаз. Ка ра ђор ђе ва.
064/994-13-16.
(265161)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 39
м2, цен тар Стре ли -
шта. 
Тел. 064/267-71-74
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал
21 м2, угао Ка ра -
ђор ђе ве 15 и Б. Јо -
ва но вић, 14.000
евра. 
065/849-71-94.
(265083)

ЛО КАЛ за из да ва ње,
Пан че во, на се ље Те -
сла. 065/205-92-33.
(265179)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
Ау то бу ске ста ни це.
063/725-71-70.
(265173)

ЛО КАЛ, Жар ка Зре -
ња ни на32, упо треб -
на, вла сник.
064/246-05-71.
(265111)

ПО ВОЉ НО из да јем
сто ма то ло шку ор ди -
на ци ју у Пан че ву.
061/209-18-00,
063/720-73-76.
(265157)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни
про стор 107 м2, Та -
миш ка пи ја до ре ке.
063/338-332.
(263465)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ -
ЊАМ ло ка ле од 81
и 39 м2, цен тар
Стре ли шта. Тел.
064/267-71-74.
(262462)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу 100
м2, цен тар Пан че ва
као по слов ни про -
стор, по год на за
аген ци је, ор ди на ци -
је, шко ли ца, итд.
Тел. 023/857-315,
023/857-069,
064/575-57-04.
(263852)

ИЗ ДА ЈЕМ ре но ви ра -
ну гар со ње ру 30 м2

у стро гом цен тру.
062/852-33-57.
(265260)

ПО ТРЕБ НА же на са
ис ку ством за чу ва ње
ста ри је осо бе у Ау -
стри ји. Стан, хра на,
пла та. 065/525-41-
45 (СМС)

ПО ТРЕБ НА де вој ка
за рад у Max cafe-u.
По зва ти на 064/561-
26-14 (СМС)

ПО ТРЕ БАН дис пчер
са ис ку ством за до -
ма ћи тран спорт.
063/884-22-71.
(СМС)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц
и Е ка те го ри је са ис -
ку ством за ме ђу на -
род ни - Ру му ни ја и
Ма ке до ни ја. При ја -
ва, ста лан по сао.
069/301-17-00.
(СМС)

ПО ТРЕ БАН ноћ ни
чу вар, пре ко 50 го -
ди на. Сва ка дру га
ноћ. Про дав ни ца
„Мла ђа”, 
013/334-003. 
(ф)

ДОО „Ми не сал” из
Пан че ва тра жи рад -
ни ке за рад у про из -
вод њи па ле та.
013/373-488,
063/256-360. (ф)

АУ ТО-ПЕ РИ О НИ ЦИ
на Стре ли шту по -
тре бан рад ник са
иск ку ством.
065/474-46-66.
(264940)

МО ЛИМ да се ја ви
же на до 50 го ди на,
здра ва, за по моћ у
ку ћи, 320-608,
061/605-01-18, од
17 до 19 са ти.
(264956)

ПО ТРЕ БАН по сла -
сти чар и про да ва чи -
ца у пе ка ри
(Buona sera).
062/404-144.
(264971)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
за пла сти фи ка ци ју
ме та ла, са и без ис -
ку ства. СЗР „Дуо
пласт”.
064/436-06-76.
(264986)

ПО ТРЕБ НА спре ма -
чи ца Ће ваб џи ни ци
„Ха ло Ле ско вац”.
Тел. 063/897-55-04.
(264998)

ПО ТРЕБ НА рад ни -
ца, Ка фе „Па ци фи -
ко”. 061/236-32-87,
0670/319-05-77.
(265003)

БИ ЛИ ЈАР клуб 9,
по треб на ко но ба ри -
ца. 065/801-77-04.
(265013)

ПО TРЕБ НО осо бље
за рад у пе ка ри
(про из вод ња, про -
да ја), са и без ис ку -
ства. Кон такт, тел.
064/317-48-56, mail:
pekarasmilja-
nic@mts.rs (265017)

ПО ТРЕБ НИ ко но ба -
ри за рад у „Бу би”.
064/144-33-01.
(265031)

ПО ТРЕ БАН по моћ -
ни рад ник-ца за рад
у ку хи њи у ре сто ра -
ну Soul food у „Авив
пар ку”. Ин фор ма -
ци је, Да ни јел,
060/200-82-40.
(265042)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за сло бод не да не у
тра фи ци. 060717-
33-10. (265044)

ПО ТРЕБ НА де вој ка
за рад. Caffe „Art”,
Не ма њи на 2, до ћи
лич но. 
(265060)

ФРИ ЗЕР СКОМ са -
ло ну по треб на му -
шко-жен ска фри -
зер ка. Усло ви од -
лич ни. 
064/255-57-31.
(265061)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за пе ка ру и пи це ри -
ју. 063/130-75-40.
(265077)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц
и Е ка те го ри је фир -
ми „Див нић шпед”
доо из Пан че ва, за
стал ни рад ни од нос,
уну тра шњи тран -
спорт. 062/850-00-
82. (265084)

ПО ТРЕ БАН во зач са
Ц и Е ка те го ри јом и
рад ник са ис ку ством
ра да на ба ге ру.
063/253-007, Caka
Cop”. (265117)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
у про дав ни ци ма га -
цин у цен тру гра да.,
Зва ти од 15 до 20
са ти. 063/550-166.
(265163)

ПО ТРЕ БАН ко но -
бар, ко но ба ри ца,
ка фић у Пан че ву,
Кни ћа ни но ва 37,
до бри усло ви.
062/227-77-71.
(165158)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај”
по треб ни рад ни ци
за па ла чин ке и пи -
ца-мај стор и во зач.
063/820-87-61.
(264157)

ПО ТРЕБ НИ во за чи
Д ка те го ри је, ин фо.
на тел. 
066/371-11-01 
(ф)

ПО СЛА СА ТИ ЧАР -
НИ ЦИ „Го луб” по -
треб ни по сла сти ча -
ри и по моћ но осо -
бље. 
Ин фор ма ци је на
062/680-477, 
Зо ра на. (264582)

ПО ТРЕБ НА ко но ба -
ри ца за сло бод не
да не. 063/135-28-
32. (264900)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
за рад у ау то-пе ри о -
ни ци. 063/135-28-
32. (264735)

ПО ТРЕБ НЕ же не за
рад у ку хи њи Ће ваб -
џи ни ци „Ха ло Ле -
ско вац”. 063/897-
55-04. 

ПО ТРЕБ НИ во за чи
за ме ђу на род ни
тран спорт.  Услов:
Ц, Е ка те го ри је, та -
хо граф кар ти ца, ле -
кар ско уве ре ње.
Кон такт: Ру ди Кри -
шка, 063/518-725.
(264814)

ФИР МА „Слав кан”
тра жи мај сто ра и
рад ни ка за про из -
вод њу пло ча стог на -
ме шта ја. 064/646-
08-47. (265197)

ХИТ НО по треб не
ко но ба ри це ре сто -
ра ну до ма ће ку хи -
ње. Тел. 060/040-45-
33, 061/206-02-64. 

ХИТ НО по треб не
ко но ба ри це за стал -
ни рад ни од нос.
064/349-93-43.
(265214)

ПО СЛА СТИ ЧАР НИ -
ЦИ „Спе ци јал” по -
треб ни рад ни ци: ко -
но бар, по моћ ни
рад ник у ку хи њи,
де ко ра тер. 063/232-
16-70. (265224)

ПЕ РИ О НИ ЦИ „Би -
бац” по тре бан рад -
ник.  066/001-050.
(265227)

РЕ СТО РА НУ „Ка ка -
ду” по тре бан ко но -
бар-иц а и по моћ ни
рад ник у ку хи њи.
062/806-02-58.
(265261)

РЕ СТО РА НУ „Ка ка -
ду” по тре бан ку вар
и ро штиљ мај стор.
062/806-02-58.
(265261)

ПО ТРЕ БАН фри зер,
му шко-жен ски.
064/503-68-75.
(264899)

ШЉУ НАК,  пе сак
се ја нац од воз шу та
ма лим ки пе ром, до
два ку би ка.
064/664-85-31,
013/342-338 (СМС)

ВО ДО ИН СТА ЛА -
ТЕР: уград ња, одр -
жа ва ње во де, ка на -
ли за ци је, ка би не,
сла ви на, бој ле ра,
ко тли ћа. 063/836-
84-76 (263528)
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КО ПА ЊЕ ка на ла,
шах ти, ја ма… лу па -
ње бе то на, лу па ње
ку па ти ла, од воз шу -
та, ко ше ње и кр че -
ње. 061/171-51-45,
063/882-72-60.
(264655)

КА МИ ОН СКИ пре -
воз до два ку би ка,
пе сак, шљу нак, шут,
1.400 ди на ра.
062/355-154. 

ПЕ ЧЕ ЊЕ пра си ћа,
јаг њи ћа, ја ри ћа на
др ва и ке те ринг пе -
че ња. 065/626-83-
70, 062/219-120.
(263983)

АУ ТО-ПРИ КО ЛИ ЦЕ,
из да ва ње, 10 евра
дан. По зо ви те,
064/235-08-15.
(264397)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја,
ко мар ни ци, ро лет не,
ве не ци ја не ри, угра -
ђу јем, по пра вљам,
за ме на гурт ни.
064/181-25-00.
(258060)

ДИМ НИ ЧАР, чи -
шће ње дим ња ка, ко -
тло ва и ка ље вих 
пе ћи. 
063/155-85-95.
(264217)

СТО ЛАР СКО-БР -
ВАР СКИ ра до ви у
ста ну. По прав ке на -
ме шта ја, сто ла ри је,
Оста ло. 063/844-61-
13. (264739)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР. По -
прав ке бој ле ра,
шпо ре та, раз вод них
та бли, ин ди ка то ра,
ин ста ла ци ја. Ми ћа.
064/310-44-88. (26)

КР ЧЕ ЊЕ ко ро ва, ко -
ше ње тра ве, ши ша -
ње жи ве огра де, све
по вр ши не. 061/301-
49-58. (264730)

ТВ и са те лит ске ан -
те не, мон та жа, ди ги -
та ли за ци ја ва шег
ТВ-а, ИПТВ и ан те на
плус. 064/866-20-70.
(264953)

МО ЛЕР СКО-ФАР -
БАР СКИ ра до ви,
кре че ње, гле то ва ње,
сто ла ри ја, ве о ма по -
вољ но. 064/280-26-
15. (263528)

ВАШ ба што ван: ко -
па ње тра ве, ши ша ње
огра де и ту ја. Тел.
069/130-35-91.
(264954)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва -
ње, кре че ње, фар ба -
ње сто ла ри је.
013/235-78-892,
062/564-494.
(264955)

ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи
ће мо тор ном те сте -
ром сва ко др во ко је
вам сме та. 063/369-
846. (264976)

ЖЕ НА са ис ку ством
у чу ва њу де це и кућ -
ним по сло ви ма.
065/509-49-78. 

СВЕ ВР СТЕ бра вар -
ских ра до ва, ка пи ја,
огра да, те ра са, над -
стре шни ца. Ду го го -
ди шње ис ку ство. До -
го вор. 064/842-92-
42. (264978)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва -
ње, кре че ње, ле пље -
ње свих вр ста та пе -
та, фар ба ње сто ла -
ри је. 064/174-03-23,
062/790-881.
(265000)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја,
ко мар ни ци, ро лет не,
ве не ци ја не ри, угра -
ђу јем, по пра вљам,
за ме на гурт ни.
064/181-25-00.
(265008)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар.  064/157-
20-03. (265101)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз
се кун дар них си ро -
ви на, от куп бе ле
тех ни ке. Јо ван.
061/616-27-87. (26)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре -
свла чи на ме штај, са
ис ку ством, тра жи
по сао. 064/120-77-
64.  (265103)

КОМ ПЈУ ТЕ РИ; сер -
вис, по прав ка,
уград ња но вих ком -
по нен ти, чи шће ње,
бр зо, по вољ но.
060/351-03-54. 

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
адап та ци је ку па ти -
ла, сла ви не, вен ти -
ли, од гу ше ње ка на -
ли за ци је од мах.
061/193-46-42.
(265118)

СЕ ЛИД БЕ, рад ни ци,
из но сим ста ри на ме -
штај по вољ но. Злат -
ко, 063/196-54-56,
061/144-82-80.
(265134)

ЧИ СТИМ шут, по -
дру ме, та ва не, дво -
ри шта, ру шим ста ре
објек те, рад ни ци,
по вољ но. Злат ко,
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(265134)

ШЉУ НАК, пе сак, се -
ја нац, од воз шу та
ма лим ки пе ром до
два ку би ка.
065/334-23-38.
(265133)

ЧИ ШЋЕ ЊЕ и спре -
ма ње ста но ва, пе -
гла ње ве ша.
061/412-44-50.
(265141)

СЕ ЧЕ ЊЕ и це па ње,
уно ше ње огрев ног
др ве та. „Бо са нац
013”, 064/357-82-08.
(265143)

КЕ РА МИ ЧАР с ду го -
го ди шњим ис ку -
ством, ква ли тет но,
пе дант но, по вољ но.
064/252-51-75,
062/153-37-06. 

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ње су до пе ре,
ку па ти ла, адап та ци -
је, по прав ке, за ме -
не, по вољ но.
013/331-657,
064/495-77-59.
(265152)

РА ДИ МО све по сло -
ве: ру ше ња ку ћа,
шу па, бе то на, бе то -
ни ра ње, оба ра ње
др ве ћа, од но ше ње.
060/035-47-40.
(265026)

ОБА РА ЊЕ ста ба ла,
кр че ње пла це ва, ру -
ше ња ку ћа, бе то на,
од но ше ње не по треб -
них ства ри. 064/122-
69-78. (265026)

РА ДИМ све фи зич ке
по сло ве, чи стим по -
дру ме, та ва не, ма га -
ци не. 064/144-37-
65. (265041)

КРЕ ЧЕ ЊЕ гле то ва -
ње, фар ба ње сто ла -
ри је, гипс ра до ви,
де мит фа са де, чи -
сто, по вољ но, ква ли -
тет но. 063/304-476.
(265045)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ње  ка на ли за -
ци је, адап та ци је ку -
па ти ла, по прав ке,
од мах, по вољ но.
013/377-930,
064/586-85-39,
063/115-71-67.
(265059)

ПО ПРА ВЉА МО,
угра ђу је мо ПВЦ-
АЛУ и др ве ну сто ла -
ри ју, ро лет не, ве не -
ци ја не ри: ко мар ни -
ци, ста кло ре зач ке
услу ге, си гур но сна
вра та. 060/545-34-
04. (265071)

СПРЕ МАМ ста но ве
пе дант но. 
065/206-44-64.
(265074)

РА ДИМ све по сло ве,
мал те ри са ње, бе то -
ни ра ње и фи зич ке
по сло ве. 
061/665-66-24.
(265074)

БРА ВАР-ЗА ВА РИ -
ВАЧ, мон та жа кон -
струк ци је, огра де,
над стр ше ни це.
064/424.29-93.
(265210)

КЛИ МА, уград ња,
сер вис, до пу на, сер -
вис ак ци ја. 
064/520-48-80.
(265200)

ЧИ СТИМ дво ри шта,
шут, по дру ме, та ва -
не, ру шим ста ре
објек те и све оста ло.
061/627-07-31.
(265219)

ЧИ СТИ МО та ва не,
по дру ме, ста ре шу пе
и дво ри шта.
061/321-77-93.
(265234)

МО ЛЕР СКО-ФА СА -
ДЕР СКИ ра до ви,
гипс, ла ми нат, по -
вољ но. Про ве ри те
061/141-38-02
(265239)

МО ЛЕР СКО-ФАР -
БАР СКИ ра до ви.
Про ве ри те. 061/626-
54-06. (265239)

ПРА ЊЕ те пи ха, ду -
бин ско пра ње: ау то -
мо би ла, ду ше ка, фо -
те ља. 061/612-14-
51. (2652568) 

ПАР КЕТ по ста вљам
и хо блу јем, мај стор
с ду го го ди шњим ис -
ку ством из Де бе ља -
че, с ма те ри ја лом
или без ње га. Но ле
(имам и пар кет),
013/665-220,
063/847-74-38. 

БАЛ ТО КАД ка да,
об но ва гла зу ре, пла -
сти фи ци ра ње, 28 го -
ди на с ва ма, га ран -
ци ја. 
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. 
(и)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз
ро бе мер це дес ка -
ми о ном, рад ни ци,
по вољ но. Вук.
063/278-117,
064/176-91-85.
(264261)

KIZZA – пре воз
шљун ка, пе ска, се -
јан ца и ри зле. Услу ге
ви љу шка ра  и ве ли -
ких ви љу шка ра, но -
си во сти до 10 то на.
013/366-888,
063/218-894.
(264456)

KIZZA – ру ше ње
ста рих ку ћа и дру -
гих обје ка та, уто вар
и од воз шу та, ис коп
ба ге ри ма по дру ма,
те ме ља, ка на ла, сеп -
тич ких ја ма.
013/366-888,
063/218-894.
(264456)

KIZZA – се че ње бе -
то на и ас фал та, раз -
би ја ње бе то на, на си -
па ње и са би ја ње те -
ре на ваљ ци ма и ви -
бро пло ча ма.
013/366-888,
063/218-894.
(264456)

KIZZA – оре зи ва ње
и се ча др ве ћа из ка -
ми о на са кор пом за
рад на ви си ни до 23
ме тра, пра ње про зо -
ра, чи шће ње олу ка,
за ме на цре -
па...013/366-888,
063/218-894.
(264456)

KIZZA – на јам ма ка -
за стих елек тро плат -
фор ми ви си не до 12
ме та ра. 063/218-
894. (264456)

KIZZA – про да ја
ква ли тет них бе ха тон
коц ки и при пре ма
те ре на са по ста вља -
њем.  013/366-888,
063/218-894.
(264456)

РУ ШЕ ЊЕ ку ћа, уто -
вар и од воз свих вр -
ста шу та, раз би ја ње
и се че ње бе то на, ис -
коп ба ге ри ма.
064/648-24-50.
(264456)

НА ЈАМ ви љу шка ра
за уто вар и ис то вар
ро бе. 064/648-24-
50. (264456)

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве -
ли ким ка ми о ном
(шљу нак, пе сак, се -
ја нац, ри зла, шут).
064/648-24-50.
(264456)

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ
ка ми о на са кор пом
за рад на ви си ни до
20 мет са ра.
064/648-24-50.
(264456)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ске
ске ле, ме тал не под у -
пи ра че, ме ша ли це
за бе тон.
064/351.11-73.
(264609)

МО ЛЕР СКО-ФАР -
БАР СКИ ра до ви, ла -
ми нат, сто ла ри ја.
061/283-66-41,
0647317-10-05.
(265174)

ПО ПРАВ КА бе ле
тех ни ке, мон та жа,
сер вис кли ма уре ђа -
ја.Овла шће ни сер -
вис „Фри го Пе ђа”,
064/771-24-16,
013/301-300.
(259869)

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ



У ВР ЊАЧ КОЈ БА ЊИ,
из да јем лукс на ме -
штен стан, бли зу
цен тра. 
063/265-314.

ПО ВОЉ НО ле то ва -
ње, Шу шањ, пун
пан си он са пре во -
зом. 064/193-15-92.
Зо ри ца. (4777)

СО КО БА ЊА, апарт -
ма ни и со бе, бли зу
цен тра и Со ко тер -
ме, но во. 061/636-
08-57, 063/768-32-
68. www.soko-ba-
nja.org. Зо ри ца
(259468)

ВР ЊАЧ КА БА ЊА,
из да јем ма њи дво со -
бан апарт ман са те -
ра сом, нов и ле по
опре мљен, у апарт -
ман ском на се љу,
200 ме та ра пре из -
во ра Сне жник.
066/624-04-00.
(263864)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 21Петак, 24. август 2018.

При вред ном дру штву „PRESLAP” DOO 

по треб ни су рад ни ци за пре воз 

и до ста ву фла ши ра не во де.

Усло ви ко је кан ди да ти тре ба да ис пу ња ва ју су сле -

де ћи:

– му шкар ци: 25 до 45 го ди на ста ро сти
– во зач ка до зво ла Б ка те го ри је
– да је ак ти ван во зач са ми ни мум пет го ди на ис ку ства
– основ но по зна ва ње де ло ва Бе о гра да и око ли не

Мо же те по сла ти CV на  или по зва ти 013/258-03-10 за
до дат не ин фор ма ци је.

(ф)

o b j a v l j u j e

O G L A S

za pri jem u rad ni od nos 

1.    Di plo mi ra ni ma šin ski in že njer – 2 iz vr ši o ca
2.    Ma šin ski teh ni čar – 2 iz vr ši o ca
3.    Ma šin bra var – 2 iz vr ši o ca
4.    Rad nik u pro iz vod nji – 2 iz vr ši o ca

Za in te re so va ni kan di da ti mo gu do sta vi ti svoj CV-i na e-
mail adre se: office@pavle.rs, m.jo vi ce vic @pa vle.rs  ili
poš tom na adre su: DOO „Pa vle” Pan če vo, Ste va na Šu -
pljik ca br. 16, u ro ku od 8 da na od da na ob ja vlji va nja
ogla sa.

ПРЕ ВО ЗИМ ки пе -
ром по вољ но: шљу -
нак, пе сак, се ја нац,
ри злу, од во зим шут.
„Ла ле пласт”,
064/354-69-94.
(264992)

ШЉУ НАК, пе сак, се -
ја нац од 1 до 5 м³,
од воз шу та са уто ва -
ром, ру ше ње. Ау то -
пре во зник Ата нац -
ков, 063/771-55-44.
(265019)

МО ЛЕР СКО-ФАР -
БАР СКИ ра до ви, ла -
ми нат. 062/156-02-
07. (265174)

СЕ ЛИД БЕ, тран -
спорт ро бе, мон та -
жа и де мон та жа на -
ме шта ја, па ко ва ње
и за шти та ства ри,
од но ше ње не по -
треб них ства ри са
рад ни ци ма и без
њих, 00-24 са та.
064/047-55-55. (26)

РО ЈАЛ МГ: уград -
ња/по прав ка; ро лет -
не, ко мар ни ци, ве -
не ци ја не ри, све за -
ве се, тен де, хар мо-
вра та, ро ло-за шти -
та. 063/816-20-98,
013/351-498. 

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ау то-кљу че ва, раз не
елек тро тех ни ке, ср -
вис аку ба те ри ја,
уград ња ау то-ра ди -
ја. „Глик”, 063/800-
01-96. (265113)

СЕ ЛИД БЕ, тран -
спорт ро бе, мон та -
жа и де мон та жа на -
ме шта ја, па ко ва ње
и за шти та ства ри,
од но ше ње не по -
треб них ства ри са
рад ни ци ма и без
њих, 00-24 са та.
064/047-55-55. 

ВО ДО ИН СТА ЛА -
ТЕР. Од гу ше ње ку -
па ти ла, ка на ли за ци -
је, во до вод не адап -
та ци је, за ме на вир -
бли, вен ти ла, ба те -
ри је, са ни та ри је,
при кључ ка во де и
ка на ли за ци је. Од 0 -
24 са та, пен зи о не -
ри ма екс тра по пуст.
До ла зим од мах.
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26,
„Елек тро и зград ња”.
(4778) 

КРО ВО ВИ, по прав -
ке, за ме на цре па,
ле тви, ста рог цре па
и по став ке но вог
кро ва, цре па, ро го -
ви, па то ше ње, изо -
ла ци је, нај јеф ти ни ји
у гра ду, пен зи о не -
ри ма екс тра по пуст.
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-
26,„Елек тро и зград -
ња”.(4778) 

ВО ДО ИН СТА ЛА -
ТЕР: од гу ше ње ку -
па ти ла, ка на ли за ци -
је, во до вод не адап -
та ци је, за ме на ври -
бли, вен ти ла, ба те -
ри ја, са ни та ри је, све
за во ду, 0-24 са та.
Пен зи о не ри ма екс -
тра по пуст. До ла зим
од мах. 013/348-139,
064/493-44-63,
063/811-74-89, Јо -
ви чин. (4778) 

ТЕ ПИ СИ, ква ли тет -
но пра ње, ак циј ска
це на у Ау то пе ри о -
ни ци „Би бац”, бес -
пла тан пре воз.
066/001-050. (4778)

АН ТИ БАК ТЕ РИЈ -
СКО и дез ин фек ци -
но пра ње на ме шта ја
у ва шем ста ну.
066/001-050.
(265227)

КЛИ МЕ свих ти по ва
и про из во ђа ча сер -
ви си ра мо, по пра -
вља мо и угра ђу је мо
са ове ре ном га ран -
ци јом. „Фри го тех -
ник”, 361-361,
064/122-68-05.  (26)

ВЕШ-МА ШИ НЕ,
фри жи де ре, за мр зи -
ва че, кли ме, по пра -
вља мо ква ли тет но с
га ран ци јом.  „Фри -
го тех ник”, 361-361,
064/122-68-05. 

МО МАК тра жи де -
вој ку за по вре ме не
су сре те. Пан че во и
око ли на. Тел.
065/682-41-33. Лич -
ни Кон такт. (СМС)

ПО КЛА ЊАМ ле по
не го ва не ма чи ће. Ис -
кљу чи во љу би те љи -
ма! 063/812-42-09.

ИНВ. ПЕН ЗИ О НЕР,
1968, тра жи озбиљ -
ну же ну ра ди бра ка,
слич них го ди на.
065/672-87-01.
(265123)

МЛА ДИЋ, 30 го ди -
на, за по слен, же ли
да упо зна де вој ку за
озбиљ ну ве зу.
061/316-20-97.
(265154)

АКО си уса мље на,
же лиш брак ја ви се.
064/437-63-59. 

МО ЛИМ оче вид це
са о бра ћај ног уде са
ко ји се до го дио 23.
ма ја 2018, у 8.10,
Ули ца Мар ша ла Ти -
та 1. Удес два ка ми -
о на. Мо лим да ми
се ја ве на број те ле -
фо на 064/153-84-
29, ра ди све до че ња.
(265005)

ОЗБИ ЉАН брач ни
пар би чу вао ста ри -
ју осо бу до жи вот но.
013/345-874.
(265231)

ВР ЊАЧ КА БА ЊА,
из да јем ком плет но
опре мљен дво кре -
вет ни апарт ман у
цен тру ба ње.
060/525-18-80.
(265160)

СО КО БА ЊА, но ви
апарт ма ни код пар -
ка Бо ри ћи. Ре зер ви -
ши те на вре ме.
064/507-20-84,
064/993-72-07.
(264982)

СО КО БА ЊА из да -
јем апарт ман уи
цен тру. Це на по до -
го во ру. 065/205-45-
48, Ви о ле та. 
(4778)

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

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.

ПАНЧЕВАЦ



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 24. август 2018.22

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу 

ФИ ЋИ

од ЦО ЛЕ и ВА СЕ

(26/265023)

По след њи по здрав мом во ље ном бра ту

КУ ЗМА НУ ВИ ЧЕ ВИ ЋУ

До жи вот но ћеш оста ти у мом ср цу.

Тво ја во ље на се стра АН КА
(42/265057)

По след њи по здрав во ље ном уја ку

КУ ЗМА НУ ВИ ЧЕ ВИ ЋУ

С љу ба вљу чу ва ће мо све успо ме не на те бе.

Твој се стрић ИКА с по ро ди цом
(43/265057)

По след њи по здрав во ље ном уја ку

КУ ЗМА НУ ВИ ЧЕ ВИ ЋУ

С љу ба вљу чу ва ће мо све успо ме не на те бе.

Твој се стрић НИ КО ЛА с по ро ди цом
(44/265017)

По след њи по здрав ком -

ши ји

од ста на ра 

у Вар дар ској 4

(70/265122)

Оти шао је ти хо и мир но наш дра ги пра де -

да, де да, отац и су пруг

КУ ЗМАН ВИ ЧЕ ВИЋ ФИ ЋА
1933–2018.

По но сни што смо га има ли, оста је мо у бо лу.

Су пру га ЈА СМИ НА, ћер ка СЕН КА, 

унук БО ШКО, уну ка ЈО ВА НА 

и пра у ну ка МИ ЊА

(75/265129)

Про ве ли смо ше зде сет го ди на за јед нич ког жи во та у

ве ли кој љу ба ви, сло зи и по што ва њу, мој

ФИ ЋУ НИЋ
и ја...
Вре де ло је жи ве ти за све ово. 

ЈА СА
(76/265129)

Мој дра ги та та, мој

КУ ЗМАН КО
Хва ла за све, хва ла што си ме са че као да се ис при ча -
мо...

СЕН КА

(77/265129)

Дра гом те чи

КУ ЗМА НУ ВИ ЧЕ ВИ ЋУ

По след њи по здрав од по ро ди це ВУЧ КО ВИЋ

(79/265139)

КУ ЗМАН ВИ ЧЕ ВИЋ
По след њи по здрав уја ку.

По ро ди це  БЕ ЖУЉ и ЛО ЗА НОВ СКИ

(105/265199)

На пу стио нас је наш друг, осло нац и ду ша

СТЕ ВАН С. ЛА КА ТОШ
1958–2018.

За ко ра чио је „на пут ко ји је ство рио не бе ски вр -

тлар”,  оти шао је да ан ђе ли ма чи та сво је књи ге и

об ја сни им да су „љу бав и при ја тељ ство је ди но

до зво ље но оруж је у Све ми ру”

За у век ће нам не до ста ја ти још је дан су срет, још

је дан за јед нич ки смех, још је дан уза јам ни за гр -

љај, још јед на ње го ва уте шна реч...

Ње го ве дру га ри це за веч ност: две БИ ЉЕ, 

ГО ЦА, ГО ДА, ВЕ РА, ВА ЊА, ВЕ ЦА и ГО РИ ЦА

• Из Сте ви не књи ге „Ду хов ни аспек ти ис це ље ња”

(41/265052)

СТЕ ВАН 

ЛА КА ТОШ 

БА ТА

Веч но ћеш ми не до ста -

ја ти.

Се стра ЈА СНА 

с по ро ди цом

(119/265240)

СТЕ ВАН ЛА КА ТОШ СТЕ ВИ СИ МО

Во ље ном Сте ви од СМИ ЉЕ

(120/265241)

По здрав

СТЕ ВАН 
ЛА КА ТОШ

Тво ји: ЉИ ШКА 
и МИ ЛО РАД

(19/264993)

По след њи по здрав

СТЕ ВИ
од ГО РО СЛА ВА 

и ЛИ ДИ ЈЕ

(21/265007)

СТЕ ВАН 

ЛА КА ТОШ

Та јо мој,

сво јим из не над ним од -

ла ском оста вио си не из -

мер ну ту гу у на шим ср -

ци ма. Не ка те ан ђе ли

чу ва ју.

Не из мер но те во ле:

ћер ка ИВО НА, 

зет ЈО ВАН 

и уну ке АНА СТА СИ ЈА 

и АН ЂЕ ЛА

(30/265033)

Веч ни по здрав

СТЕ ВА НУ 

ЛА КА ТО ШУ

Пи шем и бри шем, и

схва тим да су ре чи алат

слаб, да опи шу ду шу ко -

ја те је кра си ла.

Ту гу ју за то бом 

СТЕ ФАН и ВЕ СНА –

Аген ци ја „Кров”

(56/265082)

СИ МО Т. 

КО ВА ЧЕ ВИЋ

По след њи по здрав 

дра гом дра гом зе ту од

сва сти ке ЛО ЗЕ НЕ и 

шу ра ка СЛАВ КА 

с по ро ди ца ма

(116/265229)

По след њи по здрав во -
ље ном бра ту

СИ МУ
КО ВА ЧЕ ВИ ЋУ

пре ми нуо 20. ав гу ста 2018.
Ожа ло шће ни: се стре
ПЕР СА, ВИ ДО СА ВА,

ГО СПА ВА, МА РА, 
ДО СТИ ЊА и СТА НА,

бра ћа НИ КО ЛА, 
БЛА ГО ТА и БО ШКО 

с по ро ди ца ма
(97/2651859

IN MEMORIAM

прим. др МИ ЛУ ТИН 

МИ ЛО ШЕ ВИЋ
ото ри но ла рин го лог

2000–2018.

Хва ла ти за све дра ги та та.

Ћер ка БИ ЉА НА са по ро ди цом
(127/ф)

У не де љу, 26. ав гу ста 2018. би ће три го ди не от ка да те

не ма

ЉУ БО МИР МА ТИ ЈА ШЕ ВИЋ МИЋА
Не ка те ан ђе ли чу ва ју. Не до ста јеш нам...

Тво ји нај ми ли ји

(128/4778)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 
понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15, 
а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати
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19. ав гу ста 2018. на пу сти ла нас је на ша

во ље на

ЈЕ ЛИ ЦА ВУ ЈА СИ НО ВИЋ
20. VIII 1941 – 19. VIII 2018.

За у век ће жи ве ти у ср ци ма ње них 

нај ми ли јих: ћер ки ДА НИ ЈЕ ЛЕ 

и МИ ЛИ ЦЕ, уну ка МА РИ ЈЕ и СО ФИ ЈЕ 

и зе та ЗО РА НА

(9/264967)

По след њи по здрав по што ва ној

ЈЕ ЛИ ЦИ ВУ ЈА СИ НО ВИЋ

од при ја те ља МИ РЕ и ДЕ ЈА НА ЂУР ЂЕ ВА

(10/264967)

По след њи по здрав на шем дра гом

МИ ХАЈ ЛУ МАР ЈА НО ВИ ЋУ
1927–2018.

Жи ве ћеш за у век у на шим ср ци ма.

Тво је ћер ке  МИ ЛИ ЈА НА и РАД МИ ЛА с по ро ди ца ма

(23/265010)

По след њи по здрав тет ки

ЈЕ ЛИ ЦИ ВУ ЈА СИ НО ВИЋ
од ВЕ РИ ЦЕ и СА ЊЕ, СА ШЕ, СНЕ ЖА НЕ и ДА НИ ЈЕ ЛЕ 

с по ро ди ца ма

(35/265040)

По след њи по здрав дра гој 

ЈЕ ЛИ ЦИ

од по ро ди ца 

ОБ У ШКО ВИЋ 

и РА ДО ВА НО ВИЋ

(45/265062)

По след њи по здрав дра -

гом ку му

МИ ЛО РА ДУ 
ЈЕ ЛИ ЋУ

од ку ма ГО ЦЕ и ЗО РА НЕ
(82/265148)

По след њи по здрав во -
ље ном бра ту

МИ ЛО РА ДУ

ЈЕ ЛИ ЋУ 
од тво јих бра ће и се ста ра

(83/265148)

По след њи по здрав дра -
гом ком ши ји

МИ ЛО РА ДУ
ЈЕ ЛИ ЋУ
од ста на ра згра де
у В. Пе тро ви ћа 5

(84/265148)

Ту жна ср ца и с бо лом

опра шта мо се од су пру -

га и оца

МИ ЛО РА ДА
ЈЕ ЛИ ЋА
1944–2018.

Пам ти ће мо те и но си ти у
на шим ср ци ма. Во ли мо те!

Тво ја же на СТА НА, 
ћер ке МИ ЛЕ НА, 

ЈЕ ЛЕ НА и МИР ЈА НА
(85/265148)

С ту гом вас оба ве шта ва мо да је 20. ав гу ста 2018. пре -

ми нуо наш дра ги отац и де да

МИ ЛО ВАН ИЛИЋ
1951–2018.

Ожа ло шће ни: ВЛА ДИ МИР и БРА НИ МИР 
с по ро ди ца ма

(61/265095)

По след њи по здрав дра -

гом ком ши ји

МИ ХАЈ ЛО

МАР ЈА НО ВИЋ

од ком ши ја из ула за

(124/265263)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род -

би ну и при ја те ље да је 21. ав гу ста 2018, у

80. го ди ни пре ми ну ла на ша дра га

ЉУ БИ ЦА КУ ША
рођ. Ми шко вић

Са хра на ће се оба ви ти 23. ав гу ста 2018, у

13 са ти, на Ста ром пра во слав ном гро бљу у

Пан че ву.

Ожа ло шће ни: ћер ке СЛА ЂА НА 

и СЛА ВИ ЦА, уну ци ДАР КО, ЉУ БО МИР 

и СА ША и зе то ви ЈО ВАН и МИ ЛАН

(108/265207)

20. ав гу ста, у 72. го ди ни, пре ми нуо је наш

ЈО СИП ЛУ КИЋ
1947–2018.

Са хра на је оба вље на 21. ав гу ста на гро бљу

у Омо љи ци.

Ожа ло шће ни: су пру га ЦИ ЦА, 

ћер ка РА ДА, син МИ ЛО РАД, 

зет СТАН КО, сна ја МА РИ НА, унук 

ПЕ ТАР и уну ка КА ТА РИ НА

(49/265075)

По след њи по здрав ку му

ЈО СИ ПУ 

ЛУ КИ ЋУ

1947–2018.

МИ РА ХА ЏИЋ 

с по ро ди цом

(50/265075)

По след њи по здрав при -

ја те љу

ЈО СИ ПУ 

ЛУ КИ ЋУ

1947–2018.

По ро ди ца ДИ МИ ТРИЋ

(51/261075)

По след њи по здрав бра ту

ЈО СИ ПУ 

ЛУ КИ ЋУ

1947–2018.

МИ ЛО РАД

(52/265075)

По след њи по здрав де -

ве ру и стри цу

ЈО СИ ПУ 

ЛУ КИ ЋУ

1947–2018.

АНИ ЦА и БО БАН

(53/265077)

По след њи по здрав бра ту

МИ ЛО ВА НУ

ИЛИ ЋУ

од се стре СНЕ ЖА НЕ 

с по ро ди цом

(60/265094)

Не ма ви ше мог при ја те -

ља, по што ва ног ко ле ге

др БОГ ДА НА

ПУТ НИ КА

Са у че шће по ро ди ци. 

др МИ ЛЕН КО 

СЕ КУ ЛИЋ

(54/265079)

Го спо ди не Бог да не

сво јим ра дом и жи во -

том за јам чио си бе смрт -

ност на зе мљи.

Тво ји при ја те љи НА ДА

и ВЛА ДИ МИР 

НИ КО ЛИЋ

(74/265128)

Наш ни ка да  не пре жа ље ни су пруг и отац

АРОН ЛА ЗА РОВ
из До ло ва

1939–2018.

Из не на да је пре ми нуо  и за у век нас на пу стио 15. ав гу ста.

Веч но ожа ло шће ни: су пру га ВИ ДО СА ВА и си но ви 

СА ВА и СТЕ ВИ ЦА

(123/265262)

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

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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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.

По след њи по здрав дра гом су пру гу, оцу, де ди и пра де ди

ЖИ ВО РА ДУ ТО ПА ЛО ВИ ЋУ
1945–2018.

Са хра на је оба вље на 20. ав гу ста 2018, у 16 са ти, на Но -

вом гро бљу у Пан че ву.

Бол и ту га не ме ре се ре чи ма, већ пра зни ном ко ја је

оста ла по сле те бе.

Ожа ло шће ни: су пру га ДЕ САН КА, ћер ке СНЕ ЖА НА, 

МА ЈА и СИ МО НА, зе то ви МИ ЛАН и ЈО ЛЕ, уну ци 

ДА ВИД, ЈО ВА НА, ЛА НА, МА ТЕ ЈА, МАР КО 

и пра у нук ЛА ЗАР
(91/Ф)

По след њи по здрав дра -

гом 

чи ка ЖИ КИ

С ту гом БО БАН, 

СТРА ХИ ЊА и АН ЂЕ ЛА

(7/264961

По след њи по здрав де -

ве ру

ЖИ ВО РА ДУ

ТО ПА ЛО ВИ ЋУ

С по што ва њем 

ДУ ШАН КА с дје цом

(8/264962)

С бо лом смо се рас та ли од на ше мај ке и та ште

МИ ЛИ ЦЕ МАК СИ МО ВИЋ
1939–2018.

Са хра на је оба вље на 21. ав гу ста 2018, на Но вом гро бљу.

За у век си у на шим ср ци ма.

Ћер ка СВЕ ТЛА НА и зет ТО МИ СЛАВ

(33/265037)

Дра га на ша ба ба

МИ ЛИ ЦА МАК СИ МО ВИЋ

Би ћеш увек у на шим ср ци ма.

Унук ВЛА ДИ МИР с по ро ди цом

(34/265037)

По след њи по здрав при ји

МИ ЛИ ЦИ 

МАК СИ МО ВИЋ

од при ја те ља 

ЈА ДРАН КЕ

и МИ О ДРА ГА 

ПА ВЛО ВИ ЋА

(25/265021)

По след њи по здрав по што ва ном при ја те љу

ЖИ КИ ТО ПА ЛО ВИ ЋУ

од при је АНЕ с де цом из Пра га
(92/ф)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

ЖИ КИ ТО ПА ЛО ВИ ЋУ

од при је МА РИ ЈЕ с де цом
(93/ф)

По след њи по здрав

де да ЖИ КИ ТО ПА ЛО ВИ ЋУ

Ко лек тив Hi-Tech d. o. o.
(94/ф)

ИЗЈАВА

ЗАХВАЛНОСТИ
За хва љу је мо за по сле ни -

ма на оде ље њу хи рур ги -

је и ин тен зив не не ге Оп -

ште бол ни це Пан че во,

за све што сте учи ни ли

ка ко би по мо гли да

оздра ви наш дра ги Жи -

во рад То па ло вић.

По ро ди ца ТО ПА ЛО ВИЋ

(95/ф)

ЖИ ВО РАД ТО ПА ЛО ВИЋ

Чи ка Жи ко,

Се ћа ње на твој пле ме ни ти лик и до бро ту

увек ће жи ве ти у на шим ср ци ма.

По чи вај у ми ру, а ми ће мо те чу ва ти од за -

бо ра ва.

Ку ма МА РИ ЈА са по ро ди цом

(72/и)

По след њи по здрав од „Удру же ња за за шти ту ре ке На дел”

ЖИ ВО РА ДУ ТО ПА ЛО ВИ ЋУ
Са у че шће по ро ди ци и ве ли ко хва ла на шем 

дра гом Жи во ра ду за све што је учи нио 
у Удру же њу, од при ја те ља – М. ЈО ВА НОВ, 

Т. РИ СТИЋ, В. МА НИЋ, Д. БА КУР СКИ, 
Д. ЛУ КИ ЋА, Д. ПО ПО ВИЋ, М. ЗДРАВ КО ВИЋ,

Д. КРИ ВО КУ ЋА, М. ПЕ ТРО ВИ ЋА, Б. ИГЛЕН ЏЕ,
Д. СТОЈ НИ ЋА, М. КР СТЕВ СКОГ, Ј. НИ КО ЛИ ЋА,
Ђ. ПЕ ТРО ВИ ЋА, М. ЖАР КО ВИ ЋА, М. ШУ ШЊА РА,

М. БР НИ ЛО ВИЋ, Б. ТИ ШМЕ и С. ТО МИ ЋА
(73/265127)

По след њи по здрав ко ле га ма

ЈА НОШ КО РО ДИ

Фа бри ка „Ети лен” Пе тро хе ми ја

(27/265030)

ПЕ ТАР 

ШУ ШАК

У ју жној Афри ци, 4. ав -

гу ста, у 73. го ди ни жи -

во та пре ми нуо је

ЈО ВА 

КУ СКУ НОВ

1945–2018.

Збо гом при ја те љу, ро ке -

ру и го лу ба ру.

Тво ји ро ке ри са Кор зоа

(78/265130)

По след њи по здрав ком -

ши ни ци

РУ ЖИ ЦИ 

МИ ЛО ШЕ ВИЋ

Ста на ри згра де 

у Сте ва на 

Шу пљик ца 155

(106/2652015)

По след њи по здрав оцу

на шег ко ле ге Ми ла на

Ђу ри це

ДО БРИ ВО ЈУ

ЂУ РИ ЦИ

1928–2018.

Дом здра вља Пан че во

(117/ф)

БРА ТИ СЛАВ

ПА ВИ ЋЕ ВИЋ
1957–2018.

По след њи по здрав 

на шем Бра ци од 

при ја те ља: СЛАВ КО,

ДЕ КИ, СА ЛЕ, ДУ ЦА,

ШЕ ЛЕ, ЗО КИ, МО МА,

ЂУ РА, ГО РАН, СЕ КУ ЛА,

ТИ ШМА, ВЕ РА и РА ДЕ

(96/265184)

ТИ МО ТИ ЈЕ 

ВИ ШЊИЋ

Дра гом та ти по след њи

по здрав од си на 

с по ро ди цом

(67/265110)

По след њи по здрав при -

ја те љу

МИ ЛА НУ 

МА ГИ

По чи вај у ми ру.

НИ КО ЛА и МЕ ЛА

(80/265146)

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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По след њи по здрав во ље ном су пру гу и оцу

ДРА ГА НУ ВЕ ЛА ШЕ ВИ ЋУ

1960–2018.

Су пру га ВЕ РА, ћер ка ВА ЊА и син ВУК

(36/265043)

По след њи по здрав во ље ном зе ту

ДРА ГА НУ ВЕ ЛА ШЕ ВИ ЋУ

1960–2018.

Та шта ЉУП КА и таст ДУ КИ

(37/265043)

Дра гом при ја те љу

ДРА ГА НУ 

ВЕ ЛА ШЕ ВИ ЋУ

Опра шта мо се од те бе

уз нај леп ше се ћа ње на

тво ју до бр о ту и пле ме -

ни тост. 

МИ ЛЕ НА с де цом

(38/265647)

По след њи по здрав дра -

гом

ДРА ГА НУ 

ВЕ ЛА ШЕ ВИ ЋУ

Чу ва ће мо се ћа ње на те бе.

По чи вај  у ми ру.

СНЕ ЖА НА, МИ ЉАН 

и НИ КО ЛА ГРУ ЈЕВ СКИ

(40/265052)

По след њи по здрав

ДРА ГА НУ ВЕ ЛА ШЕ ВИ ЋУ ДИ ДИ

107. ге не ра ци ја Гим на зи је „Урош Пре дић”
(62/265098)

Наш во ље ни

МИ ЛИ ВОЈ СТА НО ЈЕВ
пре ми нуо је 17. ав гу ста, у 79. го ди ни, а са хра њен је 20. ав гу ста.

За у век ће оста ти у на шим ср ци ма и се ћа њу.

Тво ји: ћер ке МИ ЛЕ НА и ЈА СМИ НА, зе то ви ЖЕЉ КО и ЖЕЉ КО 

и уну ци ИВАН, ИВА НА и МИ ЛОШ

(87/265164)

Са нај леп шим успо ме на ма на без бри жно вре ме

на шег шко ло ва ња опра шта мо се од на шег дру га

Ди де

ДРА ГА НА ВЕ ЛА ШЕ ВИ ЋА

ко ји нас је пре ра но на пу стио.

Ту жно ње го во IV/4 из Гим на зи је
(88/265186)

По след њи по здрав уја -

ку и де да уја ку

МИ ЛИ ВО ЈУ

СТА НО ЈЕ ВУ

Увек ће мо те се се ћа ти

и ра до по ми ња ти.

Се стрић СТО ЈАН,

БРАН КА и БА НЕ 

с по ро ди цом

(89/265175)

По след њи по здрав

ДРА ГА НУ ВЕ ЛА ШЕ ВИ ЋУ

ЦА ЦА и ЦО ЛЕ с де цом

(109/265208)

По след њи по здрав је ди ном и во ље ном бра ту и уј ки ци

ДРА ГА НУ ВЕ ЛА ШЕ ВИ ЋУ
Дра ги Дик со не по чи вај у ми ру.

Тво ја се стра БРАН КИ ЦА, се стри чи на ЈЕ ЛЕ НА 
и се стрић ОГ ЊЕН

(121/265267)

По след њи по здрав дра гом ку му

ДРА ГА НУ ВЕ ЛА ШЕ ВИ ЋУ ДИ ДИ
1960–2018.

од ку мо ва НИ КО ЛЕ, ЈЕ ЛИ ЦЕ и СА ШЕ ЈЕ ЛЕН КО ВИ ЋА

(12/264975)

По след њи по здрав дру гу 

ДРА ГА НУ ВЕ ЛА ШЕ ВИ ЋУ

ДИ ДИ

Дру га ри: КРЕ ЗЛА, ТИ КИ ЦА, КЛИ ПА, 

СА ВА, БА КИ, ПУЉ КА, МИ ЉУШ, ДЕ ЈАН,

КОЈ КЕ, ЈОВ КЕ и ЦУМ ПИ

(48/265070)

По след њи по здрав дра гом зе ту Ди ди ју

ДРА ГА НУ ВЕ ЛА ШЕ ВИ ЋУ

од по ро ди це СТАН КО ВИЋ

(65/265107)

По след њи по здрав дра гом зе ту Ди ди ју

ДРА ГА НУ ВЕ ЛА ШЕ ВИ ЋУ

од ГОР ДА НЕ и МИ ЛО ША МИ ЛЕ У СНИ ЋА

(66/265107)

По след њи по здрав на шем дра гом ку му

ДИ ДИ

НА ДА и ЉУ БИ ША

(68/265117)

По след њи по здрав

ДИ ДИ

БАМ БИ и МУ СА

(31/265035)

По след њи по здрав на шем дру гу

ДИ ДИ

Дру га ри из Би феа „Со ло”
(69/265619)

По след њи по здрав 

ДРА ГА НУ 

ВЕ ЛА ШЕ ВИ ЋУ

По ро ди ца ФУКС

(111/265211)

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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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

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

ФРАНЦ

СЛАВ КО                ДРА ГА рођ. Мо рар
1921–2008.                            1924–2001. 

Успо ме ну чу ва ју: син КО СТА и ћер ка СТА НИ СЛА ВА 
с по ро ди ца ма

(3/2649951)

Се ћа ње нас на ше дра ге ро ди те ље

СТА НИ СА ВЉЕВ

ЗО РИ ЦА ВА СА
По ро ди ца

(13/264971)

25. ав гу ста,у 11 са ти,

обе ле жи ће мо ше сто ме -

сеч ни по мен на шем си ну

ДЕ ЈА НУ 

ДАН КУ ЦУ

Не до ста јеш нам ја ко,

ни шта без те бе ни је

исто, са мо је ве ћа ту га и

бол за то бом.

Ма ма и та та

(16/264988)

СЕ ЋА ЊЕ

РА ДЕ 

ЈА ЋИ МОВ СКИ
27. VIII 2013 – 27. VIII 2018.

С љу ба вљу и ту гом успо -

ме ну на те бе чу ва тво ја

по ро ди ца.

Су пру га СТОЈ НА, син

ГО РАН с по ро ди цом 

и ћер ка НА ТА ША

(22/265009)

23. ав гу ста је шест ме се -

ци без на ше дра ге

ВЕ НИ ЈЕ 

СТО ИЛ КОВ СКИ

Се ћа ња не бле де!

Тво ја по ро ди ца

(32/265035)

По сле че тр на ест го ди на

СЕ ЋА ЊЕ

ЈЕ ЛЕ НА 
БОГ ДА НОВ

Се стра СЛА ВИ ЦА
с по ро ди цом

(39/265051)

27. ав гу ста на вр ша ва се

је да на ест го ди на од

смр ти на шег дра гог

БРА НИ СЛА ВА
РА ЦИ ЋА

2007–2018.
Ни ка да те не ће 

за бо ра ви ти: су пру га
СНЕ ЖА НА, кће р ке 

МА РИ ЈА и МИ ЛИ ЦА 
и уну ка МИ ЛА НА

(47/265068)

СЕ ЋА ЊЕ

МАР КО 

НИ КО ЛИЋ

2006–2018.

Дан, не де ља, ме сец, го -

ди на за го ди ном про ла -

зе, а ту га за то бом не

пре ста је.

Тво ји нај ми ли ји

(58/265088)

СЕ ЋА ЊЕ

ЂЕР ФИ 

МАР ТОН

2014–2018.

С љу ба вљу МИ РА 

и КРИ СТИ НА

(64/265105)

Дво го ди шњи по мен за 

СМИ ЉУ ДЕ СПО ТОВ СКИ
одр жа ће мо у не де љу, 26. ав гу ста, на Но вом гро бљу, у
11.30.

Ње ни нај ми ли ји

(81/265147)

ДРА ГА НА МА РИН КО ВИЋ

Про шла је го ди на от ка ко ни је ме ђу на ма,

али је с по но сом чу ва мо у на шим ср ци ма

и ми сли ма.

Ко ле ги ни це и ко ле ге из Ла бо ра то ри је 

у Ра фи не ри ји наф те Пан че во

(86/4778)

Дра ги наш

ГО РАН ДЕН ЧИЋ
1980–2016.

Зна мо да не где из при крај ка мо триш на нас. 

Зна мо да са не ба чу ваш нас и сна гу нам пру жаш.

Зна мо да си увек по ред нас.

Бес крај но не до ста јеш твом АЛЕК СИ, ИВА НИ,

ма ми и та ти
(98/265189)

Дво го ди шњи по мен

ГО РАН 

ДЕН ЧИЋ

Не ка те у веч ном ми ру

пра ти на ша љу бав ја ча

од за бо ра ва.

Тво ја се стра БРАН КА,

зет НИ КО ЛА и ба ба 

ЗО РА

(99/265188)

Дра гом зе ту

ГО РА НУ 
ДЕН ЧИ ЋУ

1980–2016.
Вре ме не мо же из бри са -
ти ту гу и бол. Оста ју се -
ћа ња на срећ не да не
про ве де не с то бом.
Тво ји: таст РА ДЕ, та шта

КО КА, ФИ ЛИП 
и МАЈ ДА

(100/265188)

СЕ ЋА ЊЕ

ГО РАН 

ДЕН ЧИЋ

С љу ба вљу и по но сом чу -

ва мо успо ме ну на те бе.

Тво ји: РА ШЕ ТЕ  

и ПЛАВ ШИ ЋИ

(101/265188)

ПО МЕН

28. ав гу ста 2018. на вр -

ша ва се де вет го ди на

от ка да нас је на пу стио

наш дра ги су пруг и отац

МИ ЛИ ВО ЈЕ 
ПЕ ШЕВ СКИ

1937–2009.
Чу ва мо успо ме ну на ње га.

Ње го ви нај ми ли ји
(104/265198)

Про шло је два де сет две

го ди не

Нај дра жа

ЈО ВАН КА 
МИ ЛА НО ВИЋ

Све смо мо гли ми, да је
ду жи био дан.
Су пруг ЉУ БО МИР, син

МИ ЛАН и ћер ка 
БО ЈА НА с по ро ди цом

(107/265207)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГА НА МА РИН КО ВИЋ
25. VIII 2017 – 25. VIII 2018.

ЦА ЦА и ЦО ЛЕ с де цом

(110/265268)

ПО МЕН

ДРА ГАН 

МО КРАН

Про шло је де сет го ди -

на, али увек ћеш би ти

са на ма...

Тво ји нај ми ли ји

(112/265212)

ЈО ВАН  

РА МЈАНЦ

2000–2018.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма

Тво ји нај ми ли ји

(113/265215)

26. ав гу ста 2018. на вр -

ша ва се де сет го ди на од

смр ти на шег су пру га и

оца

МА РИН КО 

КЕ ЧА

26. VIII 2008 – 26. VIII 2018.

ЉИ ЉА НА, ДА ВОР 

и СР ЂАН

(115/265227)

25. VIII 2017 – 25. VIII 2018.

Једногодишњи помен

СЛА ВИ ЦА ЂОР ЂЕ ВИЋ МА ЈА
Хва ла ти на све му сто си учи ни ла за нас. Смрт је
са мо пре кид ово зе маљ ског жи во та. Твој жи вот
ће увек би ти при су тан у на ма. Са да ка да ту гу је -
мо за то бом и да ље бу ди та ко до бра на не ком
дру гом ме сту. Јер, ово зе маљ ски жи вот је крат ко -
тра јан, а рај је ве чан. Пу но те во ли мо.

Уну ка КРИ СТИ НА, унук МАР ТИН 
и ћер ка СИН ТИ ЈА

(122/248450)

30. ав гу ста на вр ша ва се три на ест го ди на от ка ко ни си

ви ше с на ма

РА ДОЈ КА ВУ КИЋ
2005–2018.

Увек ћеш би ти у на шим ср ци ма.

(59/265092)

26. ав гу ста на вр ша ва се го ди ну да на от ка ко ни је с на -

ма дра га

СТАН КА ПО ВИЋ
26. VIII 2017 – 26. VIII 2018.
С љу ба вљу у ср цу син ЂУ РО с по ро ди цом

(90/265180)

Про шло је два де сет де -

вет го ди на од смр ти мо -

је дра ге ма ме

ЉИ ЉА НЕ 

ИВА НО ВИЋ

Чу ва мо успо ме ну на њу.

Ћер ка БИ ЉА НА 

с по ро ди цом

(103/265196)

СЕ ЋА ЊЕ

АН ДРИ ЈА НА ЂО ШИЋ
22. VIII 1982 – 29. V 2016.

Баш као и сва ког да на, 

сва ке но ћи, сва ког тре на,

та ко и овог да на, ја ко не до ста јеш

Тво ја по ро ди ца
(125/

БЛА ГО ЈЕ 

АВРА МО ВИЋ

1. IX 1999 – 1. IX 2018.

Веч но си у на шим ми -

сли ма и на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(126/265267)
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25. ав гу ста 2018. го ди не,

у 10 са ти, на Ста ром пра -

во слав ном гро бљу, да ва -

ће мо јед но го ди шњи по -

мен на шој во ље ној ма ми,

ба ки, пра ба ки

КА ТИ ЦИ КА РА
1931–2017.

С љу ба вљу и по што ва њем
чу ва ће мо успо ме ну на њу.

По ро ди ца
(1/264673)

Про ла зи го ди на от ка ко је пре ми ну ла на ша не пре жа -

ље на тет ка

КА ТИ ЦА КА РА КАЈ КА
ВЕ СНА и НИ КО ЛА с де цом

(2/264944)

СЕ ЋА ЊЕ

ДАМ ЊА НО ВИЋ

АЛЕК САН ДАР БО РИ СЛА ВА     ДУ ШАН
17. VII 1921 17. XI 1922         6   . IV 1952 

– 29. VIII 2016.     – 19. III 2009. – 24. VII 2014.
Се ћа ње на на ше дра ге ро ди те ље и бра та.
С љу ба вљу и по што ва њем жи ве у на ма.

МИ РО СЛАВ, ВЕ РА, ПЕ ТАР, МИ ЛО РАД 
и АН ДРЕ ЈА са сво јим по ро ди ца ма

(4/264952)

25. ав гу ста 2018. на вр ша ва се ту жна го ди на од

пре ра не смр ти на шег си на, оца и бра та

РА ДО ША РА ДО СА ВЉЕ ВИ ЋА
из Стар че ва
1983–2017.

Вре ме не бри ше  успо ме не. У ср ци ма си свих нас
ко ји ма мно го не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји: ћер ка ТА НА, отац РА ДО ЈИ ЦА
МИ ЋО,  мај ка СВЕ ТЛА НА, се стра РАД МИ ЛА 

и брат УРОШ с по ро ди цом
(5/264957)

СЕ ЋА ЊЕ

СТО ЈАН КА СТАН КОВ
22. VIII 2015 – 22. VIII 2018.

Вре ме про ла зи, а бол и ту га за во ље ном ни ка да.
По ро ди ца

(6/264960)

Пет го ди на без мо је ма ме

ЉУ БИ ЦЕ 

РАН КО ВИЋ
Кће р ка МИР ЈА НА

(11/264967)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

Нај дра жи наш

ЉУ БИ ША МАР ЈОНЦ
Се ћа ње на те бе бол но је, вре ме ко је про ла зи ту -

жно је, жи вот без те бе те жак је, али љу бав пре ма

те би веч на је. 

За у век во љен и ни кад не за бо ра вљен

Су пру га МА РА и син АЛЕК САН ДАР
(14/264980)

Про шле су три го ди не

от ка ко ни је с на ма

БРАН КО 

ОГ ЊЕ НО ВИЋ

1957–2015.

Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(17/269890)

РА ДОЈ КА 

ХА ЛА СОВ

Три го ди не су про шле

от ка да те на ма, а као да

си још увек ту. Знај да

ћеш за у век би ти ту ме -

ђу на ма.

Во ле те за у век тво ји

нај ми ли ји

(18/264990)

26. ав гу ста на вр ша ва се де сет го ди на од смр ти

на шег оца, де де и пра де де

АН ЂЕЛ КО ВИЋ

ТИ О САВ                   СТАЈ КА
де сет го ди на                         де вет го ди на

26. VIII 2008 – 26. VIII 2018. 2009–2018.
Успо ме ну на вас чу ва ју ва ша де ца.

Син НЕ ДЕЉ КО, ћер ке ЈЕ ЛА, РУ ЖА и ВЕ РА 
с по ро ди ца ма

(24/265011)

Две го ди не од смр ти дра гог и во ље ног

МИ ЛЕН КА ПО ЧУ ЧЕ
22. VIII 2016 – 22. VIII 2018.

Го ди не про ла зе, али у ср цу оста је веч на

ту га и бол.

У на шим ср ци ма и ми сли ма увек си био и

за у век ћеш оста ти.

Тво ји нај ми ли ји

(20/265001)

25. ав гу ста 2018. го ди не, у 10.45, на Но вом гро -

бљу у Пан че ву, да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен

на шем дра гом

РА ДО ШУ ВУЧ КО ВИ ЋУ
1938–2018.

С ту гом, по што ва њем и љу ба вљу.

По ро ди ца
(28/265030)

22. ав гу ста на вр ши ла се

ту жна го ди на от ка ко ни -

је с на ма на ша во ље на

ИЛОН КА 
КЕ РЕ КЕШ

Жи ве ћеш веч но у на -
шим ср ци ма.

Син ФЕ РЕНЦ, уну ка
МА РИ НА и сна ја 

МИР ЈА НА

(29/265032)

27. ав гу ста оти шла су на

пут без по врат ка три

мла ди ћа, ме ђу њи ма и

наш во ље ни

БА ГА ВАЦ 
НЕ НАД БА ГИ

2006–2018.
Љу бав и ту гу вре ме не
ле чи.

Тво ји ро ди те љи и син
МАР КО
(46/265065

Про шло је осам на ест

го ди на ту ге и бо ла за то -

бом

ЈА СМИ НА

ИЛИЋ

3. VIII 1979 – 29. VIII 2000.

По сто ји љу бав ко ју смрт

не пре ки да и ту га ко ју

вре ме не ле чи.

Ни ка да те не ће мо пре -

жа ли ти ни за бо ра ви ти.

Тво ји нај ми ли ји: се ка,

ма ма и та та

(55/265081)

Дра ги наш,

НЕ ШО

Твој пле ме ни ти лик и

тво ју до бр о ту увек ће мо

пам ти ти.

ЗЛА ТА и КИ РА

(57/265085)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо у су бо ту, 25. ав гу ста

2018, у 11 са ти, на Ка то лич ком гро бљу, да ва ти го ди шњи по мен на -

шем Не ши

НЕ НАД КЕН ДЕ РЕ ШКИ
1960–2017.

Тво ји: син МИ ЛАН, се стра ОЛ ГА с по ро ди цом, та шта НА ДА 
и шу рак ДУ ШАН са ћер ком ДУ ША НОМ

(63/265102)

Про шло је ту жних го ди ну да на от ка да ни -

си с на ма

БРАН КО ЦВИ ЈАН

Вре ме про ла зи, а ту га и бол за у век оста ју. 

Мно го нам не до ста јеш.

Тво је де вој ке: ДРА ГА НА, МИ ЛЕ НА 

и ДРА ГИ ЦА

(71/265124)

Че тр де сет да на от ка ко је пре ми нуо наш отац

ПИ ШТА ГУ ЛИЋ

Ожа ло шће ни си но ви с по ро ди ца ма

(102/265195)

ПО МЕН

МИР КО МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ
1992–2010.

Су за је још те жа и бол ни ја на кон осам го ди на

про ве де них без те бе. Тво ји: се стра, ма ма и та та
(114/265218)

СЕ ЋА ЊЕ на на ше дра ге ро ди те ље

АТА НАЦ КОВ

МИ ЛЕ ТА                 МИР ЈА НА
18. VIII 2014. 17. VIII 2015.
Де ца: син ДРА ГАН и ћер ка ВЕ РА с по ро ди ца ма

(118/265237)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Оче ку је те по моћ од при ја те ља и
са рад ни ка, али она ће из о ста ти.
Уло жи те сву енер ги ју и кре а тив -
ност да ре ши те сво је про бле ме.
По треб на је бр за ре ак ци ја, а ви
сте успо ре ни. Љу бав ни је при о -
ри тет ове сед ми це.

Кре а тив ни, на дах ну ти, на сме -
ја ни и мо ти ви са ни – ра ди ће те и
оно што ни сте пла ни ра ли. Из не -
над ни нов ча ни до би ци ће вас до -
дат но мо ти ви са ти и да ће вам
сло бод ног про сто ра да от пу ту је -
те. Ма њи кон флик ти с парт не -
ром не ће вас уз др ма ти.

Оста ни те хлад не гла ве и ура ди -
те све што је по треб но, те ство ри -
те се би до вољ но про сто ра за но -
ви не ко је су пред ва ма. Мо гућ -
ност скла па ња по вољ ног уго во ра
или на ста вак не че га што је за по -
че то по чет ком ле та. По треб но
вам је мно го љу ба ви.

Пред сто ји вам јед на успе шна
не де ља. Раз ми шља те о про ме ни
по сла, али на пра ви те до бру про -
це ну пре не го што до не се те ко -
нач ну од лу ку, јер ће вам при ма -
ња би ти не ста бил на. Спрем ни
сте за аван ту ру или ду плу ве зу.

Пред ва ма су сјај не при ли ке да
до ђе те до ве ћег нов ца, а мо жда
чак и до не ке не крет ни не. Ипак,
не жу ри те и не сла ви те пре не го
што се то и де си. По тра жи те по -
др шку од парт не ра или не ко га ко
раз ми шља хлад не гла ве.

Ва ша тре нут на пре о ку па ци ја је
ваш љу бав ни жи вот. Пи та те се
да ли да са чу ва те оно што је си -
гур но или да уђе те у но во и не по -
зна то. Пре ви ше сте по пу стљи ви
и по ма ло не па жљи ви на по слу.
Но вац вам је је ди на мо ти ва ци ја.

По ка жи те ви ше хра бро сти и
пред у зи мљи во сти. Мо же те оче -
ки ва ти на гра ду за уло же ни труд
и оства ре не ре зул та те. Не ула зи -
те пре бр зо у но ве ве зе, већ рас -
пра ви те све са ак ту ел ним парт -
не ром. И за до бро и за ло ше у
ве зи по треб но је дво је.

По не кад се и ва ша твр до гла -
вост ис пла ти. По вољ на сед ми ца:
из не над ни до би ци и мно го
оствар љи вих по слов них по ну да.
Про бај те да не из гу би те кон тро лу
и не по тро ши те ви ше од пла ни -
ра ног. Љу бав на си ту а ци ја ула зи
у ми ран, ста би лан пе ри од.

На из глед ми ран пе ри од. Вре ме
је да ко нач но ре ши те сва за о ста -
ла ду го ва ња и прав не про бле ме
и да по кре не те пи та ње не ке не -
по крет но сти. Ако пла ни ра те про -
ме ну по сла или од ла зак на пут,
од у ста ни те. У љу ба ви се осе ћа те
од ба че но.

На ла зи те се на ве ли кој пре -
крет ни ци: пру жа вам се мо гућ -
ност да на пре ду је те на по сто је -
ћем по слу, али и да при хва ти те
не ки но ви. Нов ца ће би ти, опре -
зно га тро ши те. По вољ но ре ше -
ње суд ског спо ра. По ка жи те
парт не ру ко ли ко га во ли те.

Ра ди те као ма ши на и ре зул та ти
не ће из о ста ти. Нов ча ни до би так
до ла зи не на да но и то вам ре ша -
ва мно ге про бле ме. Исто вре ме -
но вам се пру жа при ли ка да за -
поч не те но ви или про ши ри те по -
сто је ћи по сао. Емо тив ни жи вот
је на ве ли ком ис пи ту.

Бу ди те па жљи ви у ко му ни ка ци -
ји с ко ле га ма и не при чај те пре -
ви ше. Кон цен три ши те се са мо на
свој по сао. Над ре ђе ни ма се
обра ћај те са мо зва нич ним, пи -
сме ним пу тем. Но вац вам сти же
од при ја те ља. Стра сна аван ту ра.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли бли зан це – ћер ке
8. ав гу ста: Ан дреу и Ана ста си ју – Ли ди ја и Вла ди мир По по вић.

До би ли ћер ку
16. ју ла: Ла ну – Со ња Па влов и Сте фан Ду ми тру; 20. ју ла: Милицу – Жељ -
ка и Ни ко ла Хенц; 2. ав гу ста: Ми ну – Дра га на Ђор ђе вић и Злат ко Бла го -
је вић; 3. ав гу ста: Ире ну – На та ша Бар бу и Си ма Ба њаш; 4. ав гу ста: Ана -
ста си ју – Еле на Ко вач и Зден ко Мар ко; 5. ав гу ста: Ва њу – Ани ца Вук са -
но вић и Дра ган Дам ња но вић, Ду њу – Ива на и Ан тал То каи, Не ве ну – Ви о -
ле та Па пић и Бра ни слав Спа сић; 8. ав гу ста: Со фи ју – Је ли ца Ри стић Мар -
ков и Пе тар Мар ков, Ол гу – Ма ри ја на и Ра то мир Да бић; 9. ав гу ста: Ми лу
– Јо ва на Љу бо је вић и Вла ди мир Бу и њац, Та ру – Алек сан дра и Ла зар Мар -
ган; 11. ав гу ста: Да ни цу – Ма ја и Сте фан Гли шић. 

До би ли си на
2. ав гу ста: Де спо та – Кри сти на Ми ло шев и Бо јан Стан ко вић, Алек са – Је -
ле на Ду ми тру и Ми ро слав Ме га; 5. ав гу ста: Ла за ра – Са ња Ћо сић и Не -
над Га ће ша; 8. ав гу ста: Сте фа на – Ан ђе ла и Вик тор Ба кош; 9. ав гу ста:
Имреа – Ка ри на и Имре Јо, Ла за ра – Ан ђа и Ви о рел Ар де љан, Фи ли па –
Ди ја на и Бо рис Мир ков, Ан дре а са – Ан ђе ла Че јић и Ва лен тин Сфе ра; 10.
ав гу ста: Немању – Јо ва на Са вин Стру гар и Мар ко Стру гар; 12. ав гу ста:
Ко сту –Та ма ра и Пре драг Ни нић, Не ма њу – Сње жа на и Ср ђан То пић.

ВЕН ЧА НИ

11. ав гу ста: Би ља на Ђор ђе вић и Пре драг Ђор ђе вић, Дра га на Ив ко вић и
Де нис Бла го је вић; 12. ав гу ста: Мир ја на Мла де но вић и Де јан Сич, Ре на та
Јан ков и Не џад Са ли хо вић, Ми ли ца Ан кић и Ми ро слав Ан ђе ло вић; 16. ав -
гу ста: Ма ри ја Јо ва но вић и Ни ко ла Бо рак.

УМР ЛИ

9. ав гу ста: Еми ли ја Јеф тић (1936), Ле по са ва Стан ко вић (1936); 10. ав гу -
ста: Ми лин ко Ани чић (1949), Бо сиљ ка Сте фа но вић (1934), Све тла на Јо ви -
чић (1938), Бо шко По по вић (1937), Ол га Ма тић (1939), Слав ко Бог да нов
(1958); 11. ав гу ста: Бра ти слав Па ви ће вић (1957), Бу ди мир ка Јан ко вић
(1948), Сте ван Ра ду лов (1953), Пи рош Винч (1944); 12. ав гу ста: Ми ли ца
До бре ско (1929), Па вел Дех (1958), Зу за Бе рац ка (1951), Сто јан ка Ни ко лов -
ски (1928), Све то зар Гр бић (1938), Ми лан Ма га (1955); 13. ав гу ста: Дра га -
на Са бо вље вић (1964), Ка див ка Ба ра ше вић (1946), Пер ка Три мов ска
(1928), Ри сти во је Авра мо вић (1952); 14. ав гу ста: Мир ја на Ча ко ван (1939),
Ста но је Рат ко вић (1954), Ми ле Ма тић (1951), Вла ди мир Ма ће шић (1948),
Дан ча Стан ко вић (1939), Ма ри на Ва њо (1948); 15. ав гу ста: Пе тар Шу шак
(1949), Стан ка Па вло вић (1937), Ђерђ Си ла ђи (1930), Ра то мир Сто ја нов
(1942), Арон Ла за ров (1939), Ка та ри на Ми ло са вље вић (1934), Ти мо ти је Ви -
шњић (1948), Ми ле на Је зди ми ро вић (1933), Ми лан Га ври ло вић (1938).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

Белаукрштеница: калем, л, Еди, апс, л, прасе, ао, ан,
банкомат, сандолине, и, Копорин, прекршити, остав, тас, р,
анали, е, евр, Че, мр, ки, укорак, Сардинија.Анаграми: (1)
ТамараСалашки(2) КевинАндерсон. Испуњаљка: тапирати,
напредак, сировина, јеловина, узданица, Унгарија, овсеница,
ићиндија.

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Сами уцртајте црна поља. У загради иза описа означен је њихов
број у појединим редовима и колонама.

ВОДОРАВНО: 1. ваљак за намотавање жице или конца (0), 2. предлог
уз локатив – име глумца Марфија (1), 3. затвор – ознака за литар (1),
4. младунче свиње (0), 5. први и четврти вокал – академија наука
(скр.) (1), 6. аутомат за исплату новца (1), 7. врста чамца (мн.) (0), 8.
саставни везник – манастир код Велике Плане (1),  9. начинити
прекршај (0), 10. војничка команда – тањирић на ваги (1), 11. ознака
за рендген – летопис – други вокал (2), 12. европски (скр.) – надимак
Ернеста Геваре – магистар (скр.) (2), 13. ауто-ознака за Кикинду –
сложно, у истом ритму (1), 14. медитеранско острво (0).
УСПРАВНО: 1. дружина – грађевински материјал (1), 2. први
вокал – опит, експеримент – мушка снага (турц.) – преко (лат.) (3),
3. врата исплетена од прућа – особа која анкетира – ознака за
разред (2), 4. име глумца Хариса – ТВ серија Кабира Бедија –
екстремитет (2), 5. панчевачки академски сликар, сада живи у
Сингапуру (види слику) (0), 6. олош – име немачког филозофа
Коена (1), 7. посредовати у мирењу – рударски институт (скр.) (1),
8. име глумице Манчић – пролећни месец (1), 9. такмичарка у
„белом спорту” (0). 

БЕЛА УКРШТЕНИЦА ИСПУЊАЉКА
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Слогови: ВИ, ВИ, ГA, ДA, ДAK, ДИ, И, JA, JA, JE, ЛO, НA, НA,
НA, НИ, НИ, OВ, ПИ, ПРE, РA, РИ, РO, СE, СИ, TA, TИ, ЋИН,
УЗ, УН, ЦA, ЦA.

Први описи се односе на
шестословне појмове који се
уписују од осенчених поља
до краја лика, а други на
осмословне појмове који иду
кроз цео лик.

ВОДОРАВНО: 1. гусари –
посебним начином чешљања
подићи косу и учинити је
бујнијом, 2. крвни сродник у
правој линији, aсцедент –
прогрес, развитак,  3. јaма,
jaругa – материјал који се
користи у производњи, 4.
одстрел, улов – јeлова грађа,
5. име глумице Максимовић – особа у коју се има поверење,
поуздање, 6. врста хладног оружја, гаргија (турц.) – јeдан од
страних назива за Мађарску, 7. птица певачица – зељаста биљна
врста, паховка, 8. држава у Азији – вечерња молитва код
исламиста.

У oсенченим пољима, читано по два слова усправно, добићете
име и презиме нашег познатог глумца (са слике), Рајка из TВ
сeрије „Moj рођак са села”.

СА ТРКА
ИМА

ШАЛА

АНАГРАМИ 

(2) ТЕНИСКИ
ДВОМЕТРАШ (О = Н)

(1) НАША
ТРКАЧИЦА

ВРЕДНО

„ОКИНЕ” АС



Већ ви ше од де сет го ди на на
дан ива но вач ке се о ске сла ве
Ве ли ке Го спо ји не, у на ро ду по -
зна те и као кир вај, при ре ђу је
се ин те ре сан тан про грам.

Та ко је би ло и у сре ду, 15.
ав гу ста, ка да је, по ред уо би ча -
је не ва шар ске по ну де у окру -
же њу Цр кве Све тог Вен де ли -
на, у ве чер њим ча со ви ма по -
чео фол кло ра шки кон церт на
глав ном пла тоу у цен тру се ла,
ис пред До ма кул ту ре. По том
је у тој уста но ви отво ре на из -
ло жба нај бо љих ра до ва с је да -
на е стог Са ло на умет нич ких фо -
то гра фи ја под на зи вом „Ива -
но во у фо ку су”. За не у пу ће не,
реч је о све му оно ме што су
мно го број ни мај сто ри „уло ви -
ли” сво јим апа ра ти ма на по -
след њем фо то-са фа ри ју, по тра -
ди ци ји одр жа ном у апри лу.

Из бор се, као и увек до сад,
од ви јао у две ка те го ри је. Тач -
ни је, на две те ме, за ко је је
при спео ве ли ки број ра до ва из
зе мље и ре ги о на, па чак и из
Ли тва ни је. За пр ву, под на зи -
вом „Ива но во”, се лек тор је био
мај стор фо то гра фи је Имре Са -

бо, а де ле гат – Бре стов ча нин
Здрав ко Си ми јо но вић. На кра -
ју је нај бо ља би ла Ива на То до -
ро вић с фо то гра фи јом „Dan-
cing Rope”, ко ја ја та ко по но -
ви ла про шло го ди шњи успех.
На дру го ме сто се пла си рао
Иван Сто ја но вић („Де чак из
Ива но ва”), а тре ћи је био Јан
Ва ло са сли ком јед но став ног
на зи ва – „Иза”. По хва ље ни су
Пе тра Ба ла бан, Сне жа на Лерх,
Та тја на Бле шић и Ран ко Ђу ро -
вић.

На сло бод ну те му од лу чи вао
је жи ри мај сто ра фо то гра фи је
у са ста ву Дра го слав Мир ко вић,
Ми лан Мар ко вић и Ма ја Сто -

шић, док је Си ми јо но вић по -
но во био де ле гат. Њи хо вом од -
лу ком је у кон ку рен ци ји ко лек -
ци ја пр во ме сто при па ло Ка та -
ри ни Ко са но вић („Зи ма по ред
ре ке” 1 + 2 + 3), дру го – Ве сни
Ма му ли, а тре ће – Мир са ду Му -
ја но ви ћу (БиХ). С дру ге стра не,
у ка те го ри ји по је ди нач не фо -
то гра фи је три јум фо вао је по -
ме ну ти Јан Ва ло с фо то гра фи -
јом „Сто ли ца”, на гра да за дру -
го ме сто оти шла је у Ли тва ни ју
(Ри бо ка и те Нор ман те са сли -
ком „In da haus 3”), а за трећe –
у Хр ват ску (Ан те Ја ша, „У про -
ла зу”). По хва ле су до би ли Ђа -

Та ко је у сре ду, 15. ав гу ста,
при ре ђе на „Тр ка при ја тељ ства”
око По ња ви це, ко ја је би ла по -
де ље на у ви ше ста ро сних ка те -
го ри ја. Код ју ни ор ки је нај бо ља
би ла Ива Бо жич ко вић, ис пред
Ми ле Ан тић и Ане Ко стић, док
се ме ђу њи хо вим вр шња ци ма
из дво ји ла трој ка Бог дан Је ла ча,
Алек са Ке нић и Ду шан За рић.
У му шкој се ни ор ској кон ку рен -
ци ји по бе дио је Рај ко Ђо рић,
дру ги је био Не ма ња Цр но бр -
ња, а тре ћи Ко ста Мир ко вић. И,
на по слет ку, код ве те ра на се нај -
ви ше ис та као Жељ ко Зељ ко вић,
ис пред по ме ну тог пред сед ни ка
омо љич ке ме сне скуп шти не Ду -
ша на Лу ки ћа и Мир ка Во ји но -
ви ћа. Истог да на одр жан је и
по ка зни час шко ле ја ха ња.

На ред ни дан по чео је пре -
зен та ци јом Слу жбе хит не

овог пу та у свој ству по кра јин -
ског се кре та ра за спорт и пот -
пред сед ни ка Од бој ка шког са ве -
за Ср би је. Они су, нај пре, при -
су ство ва ли отва ра њу те ре на за
бич-во леј, а по том су, у дру штву
гра до на чел ни ка Пан че ва Са ше
Па вло ва и град ске ме на џер ке
Ма је Вит ман, об и шли школ ску
са лу и дру ге спорт ске те ре не.
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По чев од 8. ав гу ста, у Омо љи ци
је сва ко днев но би ло ве о ма жи -
во и за ни мљи во. Од та да па све
до та мо шње се о ске сла ве Пре о -
бра же ња го спод њег од и гра вао
се ко ла жни про грам, на ме њен
свим ста ро сним ка те го ри ја ма,
али ове го ди не су мо жда нај ви -
ше ужи ва ли и ра до ва ли се они
на ко ји ма свет оста је.

За де сет да на ви ђе но је око
че тр де сет ра зно вр сних са др жа -
ја об је ди ње них у већ пре по зна -
тљи ву ма ни фе ста ци ју под на -
зи вом „По ро дич ни да ни”.

Ше сти омо љич ки „По ро дич ни
да ни” окон ча ни су, као и до -
сад, на се о ску сла ву Пре о бра -
же ње. Том при ли ком је у не де -
љу, 19. ав гу ста, у Цр кви Све тог
Ни ко ла ја слу же на све та ли тур -
ги ја, а не што ка сни је у про сто -
ри ја ма Ме сне за јед ни це све -
ште ни ци по ме ну тог хра ма су,
за јед но с пред став ни ци ма гра -
ђа на тог се ла и њи хо вим зва -
ни ца ма, упри ли чи ли ло мље ње
слав ског ко ла ча.

Тим све ча ним по во дом се пр -
ви чо век Омо љи це Ду шан Лу -
кић обра тио го сти ма, ме ђу ко -
ји ма су би ли љу ди из Град ске
упра ве, при ват ни пред у зет ни -
ци и дру ги при ја те љи се ла. По -
том су, по ле пој тра ди ци ји, уче -
ни ци ма ОШ „До си теј Об ра до -
вић” ко ји су ово го ди шњи но си -
о ци Ву ко ве ди пло ме уру че ни
при год ни по кло ни, а по себ но
при зна ње до би ла је Се ле на Гво -
зде но вић као ђак ге не ра ци је.

Же ље од ле те ле у све мир
По ред то га, прет ход них да на
одр жан је ве ли ки број до га ђа -
ја, уз до бар од зив гра ђа на, што
као ди рект них уче сни ка, што
као пу бли ке.

ЗА ВР ШЕ НИ ШЕ СТИ „ПО РО ДИЧ НИ ДА НИ”

ОМО ЉИ ЦА БИ ЛА ПРЕ ПУ НА РА ДО СТИ
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по мо ћи, ка да су спро ве де -
ни и бес плат ни пре вен тив ни
пре гле ди. По том су упри ли че -
ни тур ни ри у сто ном те ни су.
Код се ни о ра је пр во ме сто за у -
зео Ср ђан Миљ ко вић, дру ги је
био Дар ко То мић, а тре ћи Сло -
бо дан Ми тре ски. Нај бо љи ју -
ни ор био је Фи лип Ко ва че вић,
ис пред Мар ка Ма ти ћа и Ма те -
је Ми ћи ћа. На пла тоу ис пред
До ма кул ту ре нај пре су ма ли -
ша ни бес крај но ужи ва ли уз
пред ста ву „Пе тар Пан”, а по -
том су на ред до шли они не -
што ста ри ји, јер је на истом
ме сту сви рао бенд „Ул тра звук”.

Увек је атрак тив на и тр ка ро -
ле ри ма, ко ја је овог пу та би ла
при ре ђе на у пе так, 17. ав гу ста,
у пар ку, а так ми чи ла су се де -
ца ко ја су та ко ђе би ла по де ље -
на у не ко ли ко ка те го ри ја. Код

нај мла ђих је по бе ди ла Не ра
Илић, ис пред Са ре Бје ли вук;
код не што ста ри јих је Ана Ко -
ва че вић за не ки ме тар оста ви -
ла Ха ну Ћи рић, док је ме ђу ти -
неј џер ка ма Ми ња Гли го рић би -
ла пр ва, а Ва ња Га јић је за у зе -
ла дру го ме сто.

Не што ка сни је су ма ли
Омољ ча ни ужи ва ли уз три ко -
ве ма ђи о ни ча ра из Но вог Са -
да, да би по том ђу ска ли са спек -
та ку лар ном гру пом „Ха ос ани -
ма то ри”. Вр ху нац до га ђа ја био
је ка да су де ца за ми шља ла же -
ље, ко је су, на кон па ље ња лам -
пи о на, по сла те у све мир.

Го сто ва ле од бој ка шке 
и на род њач ке ле ген де
Истог да на Омо љи цу су по се ти -
ли од бој ка шки ве ли ка ни Вла -
ди мир Ба тез и Иван Миљ ко вић,

Ива Лу кић. Уве че је на пла тоу
у цен тру огро ман број љу ди
при су ство вао на сту пи ма ле ген -
ди на род не му зи ке Гор да не Ла -
за ре вић и Ра ди ше Уро ше ви ћа,
ко је је пра тио „Ам ба са дор бенд”.

У слав ско ју тро, ујед но и по -
след ње на ово го ди шњим „По -
ро дич ним да ни ма”, так ми чи -
ли су се стрел ци у га ђа њу гли -

ЈЕ ДА НА Е СТИ ПУТ СА ЛОН УМЕТ НИЧ КЕ ФО ТО ГРА ФИ ЈЕ У ФО КУ СУ

Лепоте Иванова приказане кроз објектив

де сет го ди на би ли су Ла зар Ђу -
ка но вић, Стра хи ња Бре јић и
Ми ха и ло Бла жић; код ста ри -
јих су се нај ви ше ис та кли Вељ -
ко Пот ко њак, Сте фан Бре јић и
Или ја Пе јић, док се ме ђу де -
вој чи ца ма из дво ји ла трој ка Ми -
ли ца Ми ла тов, Ва ња Бла жић и

До дић из Ја бу ке, а тре ћи –
Пан че вац Алек сан дар Нај да -
но вић.

Ма ни фе ста ци ја је за тво ре на,
као и до сад, смо тром на род не
игре и пе сме под на зи вом „Пре -
о бра жен ско ко ло”, у ор га ни за -
ци ји КУД-а „Жи сел”.

ни Бар до ти, Жељ ко Ђу рић, Ми -
ле на Ми лен ко вић, Ра ден ко Ра -
до ва но вић и Имре Са бо.

На са мој це ре мо ни ји отва -
ра ња Са ло на, у чи јој ор га ни за -
ци ји, по ред До ма кул ту ре, пар -
ти ци пи ра и фо то-гру па „Ду на -
вац”, го во ри ли су ам ба са дор

Бу гар ске Рат ко Влај ков, гра до -
на чел ник Пан че ва Са ша Па -
влов и пред сед ник жи ри ја Дра -
го слав Мир ко вић. По том су
уру че не на гра де нај бо љи ма, а
на по слет ку је при сут не зва ни -
це по ште но за ба вио глу мац Ср -
ђан Ива но вић.

Прва награда појединачно:
Ивана Тодоровић, „Dancing rope”

Лауреати

Та ко зва на спо ра во жња би -
ци клом, одр жа на у су бо ту, 18.
ав гу ста, по но во је при ву кла
број не ма ли ша не и иза зва ла
мно го сме ха, а тро ји ца нај бо -
љих у кон ку рен ци ји де це до

не них го лу бо ва. На кра ју, екип -
но су по бе ди ли Ја бу ча ни, ис -
пред Бре стов ча на и Пан че ва -
ца. По је ди нач но је нај пре ци -
зни је пу цао Јо ван Штр бан из
Бре стов ца, дру ги је био Зо ран



Сви они сигурно једва чека-

ју наредно окупљање, које би,

према најавама организатора,

могло да буде продужено за

још један дан.

плажи Песак чекао их је казан
пун гулаша.

Потом је уследио одлазак пло-
вила у своје базе, јер је, поред
Панчеваца, било и љубитеља ре-
ке из многих других места.

Пан чев ка Је ле на Стан ко вић још
јед ном је по твр ди ла кла су ка да
је реч о ори јен ти рин гу, ди сци -
пли ни ко ја се са сто ји од тр ча -
ња и сна ла же ња у при ро ди.

Ова чла ни ца клу ба „Оса” је
про те клог ви кен да у ту ри стич -
ком фру шко гор ском из ле ти -
шту Ан дре вље на Ку пу Вој во -
ди не у све три тр ке узе ла ме -
да љу: зла то у сприн ту и две
брон зе на сред њој и ду гој дис -
тан ци, што јој је у укуп ном
пла сма ну до не ло тре ће ме сто.

Би ло је још на ших су гра ђа -
на ко ји су оства ри ли со лид не
пла сма не у ори јен ти рин гу.

Та ко је Стра хи ња Ви до вић
на сту пио на пр вен ству Ср би је у
ком би на ци ја ма на сред њој дис -
тан ци и за у зео тре ће ме сто, док
је ве те ран у овом спор ту и тре -
нер Ми о драг Ви до вић мо рао да
се за до во љи сте пе ни цом ни же.

Све то чи ни да „Оса” бу де
озби љан пре тен дент на ула зак
у де сет нај бо љих ори јен ти ринг
клу бо ва у Ср би ји.

– До кра ја се зо не оста је нам
још не ко ли ко над ме та ња у сеп -
тем бру, као што су Куп Ср би -
је на Зла ти бо ру, Шта фет но пр -
вен ство и Куп ДИФ-а. Би ло
би их ви ше, пре све га у ино -
стран ству, да нас не спу та ва
не до ста так фи нан си ја. То је
ште та, јер има мо так ми ча ре
свет ског ка ли бра, по пут Је ле -
не, спрем них да, уз до бре тре -
нин ге, бу ду успе шни на ме ђу -
на род ним ми тин зи ма – на вео
је Ви до вић.

ЛЕТО У ПРИРОДИ
Петак, 24. август 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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ОДРЖАНА ДЕВЕТА „ЕКО-РЕГАТА ТАМИШ”

ПРАЗНИ ЏАКОВИ ЗА СМЕЋЕ ЈЕДНАКО – ЧИСТА РЕКА

прелепој чарди, имали ручак
и вечеру, када су могли мало и
да се провеселе уз живу музи-
ку, а ујутро су били царски уго-
шћени, јер су чланице локал-
ног актива жена за њих при-
премиле боговски доручак.
Вредне домаћице су заузврат
имале прилику да уживају у
вожњи катамараном Туристич-
ке организације, који је други
пут био део ове манифестаци-
је. Недуго затим пловила су
кренула назад, уз краћи пре-
дах у Глогоњу, а на јабучкој

свој дугорочни план – да Та-
миш буде што је могуће чи-
стији.

Координатор регате Мило-
рад Тимченко у вези с тим је
навео да је такав успех врло
вероватно резултат вишегоди-
шње кампање усмерене на са-
вест свих оних који воле реку,
пре свега на риболовце.

Догодине дан дуже?
И тако су регаташи у суботу,
18. августа, као и увек, лепо
дочекани у Опову. Тамо су, на

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.

Мили
Овај ле по тан, ко ји нео до љи во под се ћа
на цр ног ла бра до ра, про на ђен је на Стре -
ли шту. Из гле дао је као да не ком при па -
да – имао је траг од огр ли це и у до бр ом
је ста њу, ве сео је и дру же љу бив.

Убр зо се до зна ло да је имао вла сни ке
ко ји су га се од ре кли и из ба ци ли га на
ули цу, а та кво нео д го вор но и про тив за ко ни то по на ша ње ових
љу ди до ве ло га је у си ту а ци ју да по ку ша ва да се сна ђе и пре -
жи ви на јав ној по вр ши ни, што је че сто ве о ма те шко.

Ми ли је збри нут за хва љу ју ћи јед ној на шој ху ма ној су гра -
ђан ки, ко ја му са да тра жи стал ни и си гу ран дом. Све ин фор -
ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 064/918-06-89.

Малена
Пре слат ка „мр ви ца”, ста ра око два ме -
се ца, на жа лост, још јед но је у ни зу из ба -
че них ште на ца на Ко те жу. Они срећ ни -
ји бу ду удо мље ни, а не ки на стра да ју од
са о бра ћа ја или не тра гом не ста ну.

Ма ле на је вр ло уми ља та и иде за сва -
ким, али у кра ју у ко јем се на ла зи, љу ди
баш и ни су оду ше вље ни но вим псом, а де ца је раз вла че и ни -
су баш па жљи ва с њом. По тен ци јал ни удо ми тељ мо же да ра -
чу на на ње ну вак ци на ци ју и чи шће ње од гли ста.

Кон такт-те ле фон је 064/108-39-20.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације 
се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

НО ВИ УС ПЕ СИ ПАН ЧЕ ВАЧ КОГ 

ОРИ ЈЕН ТИ РИНГ КЛУ БА

„Оса” од лич на и на
Фру шкој го ри

Са стој ци (за че ти ри осо бе):
че ти ри па стрм ке, 100 г ма -
сла ца, 50 г пре зли, сок од
јед ног ли му на, со, пер шун,
вла шац и јед на ка ши ка за -
чи на.

При пре ма: Па стрм ке очи -
сти те, опе ри те и осу ши те па -
пир ним убру сом (али не пре -
ви ше, да не би пу ца ле при
пе че њу), па по со ли те. Раз -
му ти те за чин у ли му но вом
со ку и на тр љај те ри бу том
ме ша ви ном и спо ља и из ну -
тра, па је по ло жи те у ва тро -
стал ну чи ни ју на ма за ну ма -
сла цем. Пре лиј те са 50 мл
во де и по спи те на сец ка ним
вла шцем. Пре криј те по су ду
алу ми ни јум ском фо ли јом и
пе ци те око 25 ми ну та у пећ -
ни ци за гре ја ној на 180–200
сте пе ни.

У ме ђу вре ме ну на пре о ста -
лом ма сла цу крат ко про пр -
жи те пре зле, пре лиј те их пре -
ко ско ро пе че не ри бе, па вра -
ти те на крат ко у пећ ни цу да се
за пе че. У пре лив од ма сла ца
и пре зли мо же те до да ти и уму -
ће ну ки се лу па вла ку, ка ко би -
сте до дат но обо га ти ли укус.

Ка да се ис пе че, па стрм ку
по спи те сец ка ним пер шу ном
и укра си те ли му ном. Слу жи -
те уз са ла ту од ба ре ног кром -
пи ра и цр ног лу ка. При јат но!

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТИ СА УДИ ЦЕ

ЕНГЛЕСКА ПАСТРМКА

Јелена с медаљама

Може се рећи да је овогоди-
шња „Еко-регата Тамиш” била
„најнеуспешнија” до сада.

Ту се искључиво мисли на
број прикупљених џакова сме-
ћа и других наплавина, јер је
ретко која од посада са четр-
десетак пловила успела да на-
пуни чак и једну кесу. Приме-
ра ради, пре девет година тај
број је био десетоструко већи.

Овај податак говори само јед-
но – Тамиш је (бар на површи-
ни) готово беспрекорно чист.
Тек ту и тамо понека флаша
или кеса...

Сасвим сигурно на еколошку
свест људи који долазе на ову
реку битно је утицала и ова ре-
гата...

По устаљеном обичају, „Еко-
регата Тамиш” стартовала је с
панчевачке плаже. Четрдесе-
так пловила се у петак, 17. ав-
густа, у јутарњим сатима, упу-
тило ка Опову, боље рећи ка
Јабуци, где је било заказано
прво пристајање, када је коор-

динатор овог конвоја Милорад
Тимченко обавио евидентира-
ње бродара из тог места. На-
кон лаганог бранча еколошка
флота је наставила ка Глого-
њу, пролазећи кроз тешко из-
рециву раскош природе.

Просто, свако ко се први пут
задесио на овој предивној ба-
натској реци, морао је да буде
импресиониран пролазећи кроз
тунеле од крошњи стабала и
другог растиња. А кад се томе
дода учестало махање крили-
ма чапљи и других водених
пернатих лепотица, једини пре-

цизнији опис ове пустоловине
може стати у две речи: рајски
доживљај.

Плод вишегодишње 
еко-кампање
А онда су пловила, успешно
ескивирајући понеки пањ, у
опуштеном темпу пристала на
глогоњску плажу Скела, на ко-
јој је пре око четрдесет годи-
на незаборавна фирма „Кр-
стић” организовала паузу за
ручак за путнике из чувеног
аутобуса из кинематографског
ремек-дела „Ко то тамо пева”.
Исто то, оличено у пасуљу из
казана, чекало је и речне ма-
трозе и њихове сапутнике.
Штавише, за њих је приређе-
но право народно весеље, уз
опаску да је за погледе при-
родњака музика с разгласа би-
ла прегласна, па можда и су-
вишна.

Ипак, ни то ни поноћна ки-
ша нису помутили расположе-
ње регаташа, који су, након што
су темељно очистили плажу,

без обзира на успоравање због
плићака код Сефкерина, сти-
гли у оповачку марину пре ро-
ка. Највећи разлог за то био је
изузетно чист Тамиш, тако да
је еко-патрола готово изгубила
првобитни смисао, јер је поса-
дама било тешко да попуне и
једну кесу. За разлику од пре
девет година, када је ова ба-
натска река малтене личила на
депонију смећа, којег је тада
прикупљено десетоструко ви-
ше. Но иако су припремљени
џакови били скоро потпуно пра-
зни, ова мисија је испунила



Је дан од нај у спе шни јих спорт -
ских ко лек ти ва у на шем гра ду
опет је у пу ном по го ну. Док су
они нај мла ђи вред но тре ни ра -
ли у кам пу на Та ри, под ру ко -
вод ством сво јих тре не ра, у по -
не де љак, 20. ав гу ста, оку пи ли
су се и се ни о ри Ко шар ка шког
клу ба Та миш. Због ре но ви ра -
ња Ха ле спор то ва на Стре ли -
шту нај бо љи ко шар ка ши у на -
шем гра ду су пр ви тре нинг од -
ра ди ли у са ли ОШ „Јо ван Јо -
ва но вић Змај”.

Про зив ку пр во ти ма ца из вр -
шио је шеф струч ног шта ба Бо -
јан Јо ви чић, ко ме ће и у но вој
се зо ни у Ко шар ка шкој ли ги Ср -
би је аси сти ра ти Иван Ра до ва -
но вић и Зо ран То пић, те кон -
ди ци о ни тре нер Го ран Ко при -
ви ца и фи зи о те ра пе ут Дар ко
Ко стић. Пр вом оку пља њу еки -
пе у но вој се зо ни при су ство вао
је и пред сед ник КК-а Та миш
Дар ко Јо ви чић.

То ком лет ње па у зе до шло је
из ве сних про ме на у играч ком
ка дру КК-а Та миш, али оно
што мо же да ра ду је све љу би -
те ље спо р та у на шем гра ду, је -
сте чи ње ни ца да је „ко стур” ти -
ма из про шле се зо не остао на

СПОРТ
Петак, 24. август 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лд6)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Же ле зни чар осво јио
сва три бо да на 
по чет ку но вог
шам пи о на та

На реду је
ју жно ба нат ски дер би

Љу би те љи нај ва жни је спо ред -
не ства ри на све ту у на шем гра -
ду и око ли ни ко нач но су до че -
ка ли да се по пу лар на „бу ба ма -
ра” за ко тр ља и на ма лим фуд -
бал ским те ре ни ма. Про шлог
ви кен да је стар то ва ла тр ка за
бо до ве у Срп ској ли ги „Вој во -
ди на”, Вој во ђан ској ли ги гру -
па „Ис ток”, као и у Пр вој ју -
жно ба нат ској ли ги.

Пан че вач ка „ди зел ка” је кре -
ну ла у свој но ви по ход по тре -
ћем ран гу у срп ском фуд ба лу.
У не де љу, 19. ав гу ста, Же ле зни -
чар је на СЦ-у „Мла дост” од ме -
рио сна гу са ста рим знан цем,
Ду на вом из Ста рих Ба но ва ца.
Би ло је то пр во ко ло Срп ске ли -
ге гру па „Вој во ди на”, а још јед -
ном се по твр ди ло ста ро не пи -
са но пра ви ло да је сва ки по че -
так те жак. Иа ко је та ква би ла и

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„ДИ ЗЕЛ КА” ПОЧЕЛА ПО БЕ ДОМ

Дра ган Ђор ђе вић, Мар ко Агић,
Бор ко Ани чић, Вој кан Са рај -
лин, Бо жи дар Шо бат, Да ни ло
Ко ва че вић, Алек са Па вло вић,
Бо јан Трип ко вић, Ђор ђе Па -
вло вић и Ни ко ла Ра ди са вље -

У ор га ни за ци ји ТК-а Ди на -
мо, про шлог ви кен да је одр -
жан тур нир на ко ме су се над -
ме та ли те ни ски ве те ра ни.
Кон ку рен ци ја је би ла ве о ма
ја ка, а Пан чев ци су се још
јед ном по ка за ли као од лич -
ни игра чи, али и као пра ви
до ма ћи ни.

Код нај ста ри јих игра ча, пре -
ко 65 го ди на, нај бо љи је био
Дра го слав Ма рић из Чач ка.
Наш су гра ђа нин Дра ган Ата -
нац ков три јум фо вао је у ка те -
го ри ји те ни се ра пре ко 60 го -
ди на, а та ко ђе Пан че вац Злат -
ко Ко вја нић био је нај бо љи у
гру пи игра ча пре ко 55 го ди -
на. У кон ку рен ци ји пе де се то -
го ди шња ка по бе дио је По жа -
ре вља нин Алек сан дар Ла зић.

У над ме та њу те ни се ра ко -
ји су би ли по де ље ни по гру -
па ма по ја чи ни и реј тин гу, у

дру гој гру пи је три јум фо вао
Бе о гра ђа нин Мар ков ски, ко -
ји је у фи на лу са вла дао не ка -
да шњег фуд ба ле ра Цр ве не
зве зде Не на да Са ки ћа. У тре -
ћој гру пи је три јум фо вао

Бран ко Си мић из Мла де нов -
ца, а у че твр тој наш су гра ђа -
нин Алек сан дар Не сто ро вић.

Био је ово тур нир из ка лен -
да ра те ни ских ве те ра на Ср би је,
ко ји ма за три не де ље пред сто ји
др жав но пр вен ство у Бе о гра ду.

Чла но ви АК-а Па но ни ја уче -
ство ва ли су про шлог ви кен -
да у че твр том ко лу атлет ског
ми тин га „Ми ни-ли га цен трал -
не Ср би је”, ко је је одр жа но у
Кра гу јев цу.

У кон ку рен ци ји 250 атле -
ти ча ра из 19 клу бо ва Па но -
ни ја је на сту пи ла са пет так -
ми ча ра у пет ди сци пли на. Ан -
ђе ла Ки ћо вић је ба ца њем вор -
тек са на да љи ну од 33,85 ме -
та ра по ста ви ла нов лич ни ре -
корд, али је у укуп ном пла -
сма ну за у зе ла че твр то ме сто.

Ана Дра го је вић је у тр ци мла -
ђих пи о нир ки на 300 м осво -
ји ла сре бр ну ме да љу, а овог
пу та је тр ча ла 45,30 се кун ди
и та ко по пра ви ла ре корд се -
зо не. Ха на Ја ра маз је у ка те -
го ри ји атлет ских шко ла та ко -
ђе по ме ри ла лич ни ре корд на
1:54,30 и осво ји ла је сре бро у
тр ци де вој чи ца на 600 м. Ва -
лен ти на Мир ков је у ис тој кон -
ку рен ци ји би ла че твр та на 200
м, баш као и њен брат Вла ди -
мир у ба ца њу вор тек са, док је
ско ку удаљ био пе ти.

У окви ру при пре ма за Европ -
ско пр вен ство у ша ху, наш
су гра ђа нин Мар ко Ми ла но -
вић се про шле не де ље так -
ми чио на се ни ор ским тур ни -
ри ма у Кра гу јев цу и Ја го ди -
ни, на ко ји ма су уче ство ва ли
ис ку сни ша хи сти, ме ђу ко ји -
ма и ФИ ДЕ и ин тер на ци о -
нал ни мај сто ри.

Мар ко је у Ја го ди ни осво -
јио нов ча ну на гра ду за нај бо -
љи ре зул тат ме ђу мла дим так -
ми ча ри ма, а по том је исти
успех по но вио и у Кра гу јев -
цу, али је на том тур ни ру осво -
јио и че твр то ме сто у ге не -

рал ном пла сма ну, што му је
удво стру чи ло на гра ду и до -
не ло пе хар и злат ну ме да љу.
Мар ко је на овим тур ни ри ма
осво јио 65 но вих реј тинг по -
е на. Мла ди Ми ла но вић је пр -
ви ша хи ста до де сет го ди на
ко ји је пре шао гра ни цу од
2.000 ФИ ДЕ реј тинг по е на у
убр за ном ша ху.

Мар ко ових да на кре ће на
Европ ско пр вен ство у глав ни
град Ле то ни је – Ри гу – и на -
да мо се да ће му ови ус пе си
по мо ћи да већ че твр ту го ди -
ну за ре дом успе шно пред ста -
вља Ср би ју и град Пан че во.

ОД ЛИЧ НИ ПАН ЧЕВ ЦИ

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

СТАР ТО ВА ЛИ И КО ШАР КА ШИ ТА МИ ША

Че ка мо пра ви тре ну так и пра во
ре ше ње. Нај ва жни је је да су
мом ци на оку пу и да су ор ни за
рад – ре као је пр ви тре нер КК-а
Та миш Бо јан Јо ви чић.

Овај спорт ски ко лек тив су
од у век кра си ли од лич на ор га -
ни за ци ја и те ме љан и ква ли те -
тан рад са игра чи ма. Не тре ба
сум ња ти да ће та ко би ти и овог
пу та и да ће Та миш и у но вој
се зо ни у Ко шар ка шкој ли ги Ср -
би ји има ти шта да ка же и по -
ка же, иа ко је већ са да ја сно да
ће тр ка за бо до ве би ти из у зет -
но зах тев на, али и не из ве сна и
за ни мљи ва.

Са рај лин, ко ји је про на шао пут
до мре же.

Ис по ста ви ће се ка сни је да је
то био и је ди ни по го дак на овом
ме чу. Тај гол је Же ле зни ча ру
до нео сва три бо да, а по сле по -

Јер ко вић, Алек са Шу шић, ко -
ји је сти гао из Чач ка, не ка да -
шњи ко шар каш Вој во ди не
Алек са Ча бри ло, као и Алек -
сан дар Тор њан ски, ко ји је бра -
нио бо је Ди на ми ка и Жар ко ва.

– Ком пле тан при прем ни пе -
ри од оба ви ће мо у са ли Основ -
не шко ле „Јо ван Јо ва но вић
Змај”, а тре ни ра ће мо и на СЦ-у
„Мла дост”. Еки па је при лич но
под мла ђе на у од но су на про -
шлу се зо ну, али има мо до вољ -
но вре ме на да се до бро при пре -
ми мо. Ан га жо ва ће мо још јед но
по ја ча ње, игра ча на спољ ној по -
зи ци ји, али за сад не жу ри мо.

оку пу. Из еки пе ко ја је оства -
ри ла сја јан успех у КЛС-у и
над ме та ла се у Су пер ли ги на -
ше зе мље, бо је Та ми ша ће и
убу ду ће бра ни ти: Алек сан дар
Ил кић, Сте фан Ми тро вић, Ду -
шан Кне же вић, Иван Сми ља -
нић и Пе тар Ба ло вић.

У клуб су се вра ти ли Са ша
Ра до вић, ко ји је про шле се зо -
не на сту пао за Ко лу ба ру из Ла -
за рев ца, као и Бра ни слав Ла -
бу до вић, ко ји је до шао из Сје -
ди ње них Аме рич ких Др жа ва.
Но ви чла но ви КК-а Та миш по -
ста ли су и до ско ра шњи члан
Мла до сти из Зе му на Бра ти слав

ДВА СРЕ БРА ИЗ КРА ГУ ЈЕВ ЦА

КА ЧА РЕВ ЦИ НАЈ Е ФИ КА СНИ ЈИ

По че ла је но ва пр вен стве на тр ка за бо до ве и у Пр вој ју жно ба нат ској ли ги.

У пр вом ко лу, про шлог ви кен да, од еки па с те ри то ри је на шег гра да нај е фи ка сни ји су би ли

фуд ба ле ри Је дин ства из Ка ча ре ва, ко ји су на свом те ре ну са вла да ли Вул ту рул с 5:2. Сло га

је у Ба нат ском Но вом Се лу игра ла не ре ше но 1:1 с Је дин ством из Влај ков ца, док је Бо рац у

Стар че ву по бе дио До ли ну са 2:1. Ју го сла ви ја је у Ја бу ци над ви си ла Вој во ди ну из Цре па је с

3:2, а Стре ла из Ива но ва по ра же на је у Уљ ми с 3:1.

Иду ћег ви кен да на про гра му ће би ти дру го ко ло. У Ива но ву се са ста ју Стре ла и Ду нав, Ју -

го сла ви ја го сту је у Гре бен цу, а Ка ча рев ци иду у Па ди ну. У Се ле у шу игра ју Вој во ди на и Бо -

рац, а у Ба нат ском Но вом Се лу Сло га и Спа р так 1911.

смо по пу сти ли, ри вал се из ди -
гао и има ли смо мно го про бле -
ма. Ипак, нај ва жни је је да смо
осво ји ли бо до ве ко ји ће нам
мно го зна чи ти у на став ку пр -
вен ства – ре као је Го ран Мр ђа.

На ред ног ви кен да на про -
гра му ће би ти ју жно ба нат ски
дер би, јер ће у Са ку ла ма сна ге
од ме ри ти до ма ћи Бо рац и Же -
ле зни чар.

– Иза шли смо из те шког при -
прем ног пе ри о да, па је би ло оче -
ки ва но да утак ми ца про тив Ду -
на ва бу де твр да и не из ве сна.
Нај ва жни ја је по бе да, а ка ко пр -
вен ство бу де од ми ца ло, би ће мо
све бо љи – ис та као је пр во ти -
мац „ди зел ке” Бор ко Ани чић.

Сво је на ви ја че су об ра до ва -
ли и фуд ба ле ри Мла до сти. Они
су у пр вом ко лу Вој во ђан ске
ли ге „Ис ток” на свом те ре ну у
Омо љи ци са вла да ли Је дин ство
из Но вог Бе че ја са 2:1.

Иа ко сви мом ци за слу жу ју
по хва ле за бор бе ност и по бе ду,
цен трал на фи гу ра у ти му тре -
не ра Бран ка Ђо ки ћа био је Ги -
го вић, ко ји је са два по гот ка до -
нео свом ти му ве ли ка три бо да.

Омољ ча ни ће на ред ног ви -
кен да го сто ва ти у Жи ти шту,
где ће од ме ри ти сна гу с до ма -
ћим Бе ге јом.

ова утак ми ца, сви они ко ји ма
је „Же љи на” бо ја на ср цу мо гу
да бу ду за до вољ ни, јер је њи хов
тим осво јио три вред на бо да:
Же ле зни чар –Ду нав 1:0 (1:0).

Утак ми ца је по че ла ми ну -
том ћу та ња ко јим је још јед -
ном ода та по част тра гич но пре -
ми ну лом Мар ку Јо ва но ви ћу, а
он да је шеф струч ног шта ба
пан че вач ке „ди зел ке” Го ран
Мр ђа на те рен по слао еки пу у
са ста ву: Или ја Ни ко лов ски,

вић. При ли ку су у дру гом по -
лу вре ме ну до би ли и Де јан Сав -
ков, Лу ка Лу кић и Ду шан Ђор -
ђе вић.

До ма ћин је до бро отво рио
меч, био је тим ко ји до ми ни ра
и ства ра при ли ке, а та ква игра
му се ис пла ти ла већ у 32. ми -
ну ту. Ра ди са вље вић је од лич -
но про шао по де сној стра ни те -
ре на, упу тио је цен тар шут у ср -
це ше сна е стер ца Ду на ва, где је
на пра вом ме сту био Вој кан

бе де на стар ту пр вен ства мно -
го се мир ни је оче ку ју на ред на
ис ку ше ња.

У дру гом по лу вре ме ну ри -
там утак ми це је ма ло опао, го -
сти су по ку ша ва ли да из јед на -
че, али чвр ста од бра на до ма -
ћег ти ма успе шно је осу је ти ла
све њи хо ве на па де.

– Ја ко те шка утак ми ца и ве -
о ма ва жна по бе да. За до во љан
сам ка ко су мом ци игра ли у
пр вом по лу вре ме ну. У дру гом

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СЛЕДИ ЕВРОП СКО ПР ВЕН СТВО
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Ма ри ја 
Ни ко лић, 
сли кар ка:
– Пла ни рам да вре -
ме про ве дем у На -
род ној ба шти, Град -
ском пар ку и по ред
Та ми ша. Нај леп ше је
у ју тар њим и ве чер -
њим са ти ма и та да
ше там сво је де те.

Ален Хоф ман, 
не за по слен:
– Ужи вам у шет њи ка -
да је ле по вре ме или
се ку пам на ке ју. Ка жу
да је за га ђе но, али ја
се сва ке го ди не ку пам
та мо и не мам ни ка кве
про бле ме.

Да мјан 
Вељ ко вић, 
гим на зи ја лац:
– По мо ћи ћу мај ци
око би зни са у ра -
сад ни ку. Из ла зи ћу
још ма ло с дру -
штвом и вра ти ћу се
на тре нин ге.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Чи сто та
По сто ји ли ишта чи сти је од деч јег осме ха и одо бра ва ња све га што

чи ниш?

    Ка да те као Бо га гле да она осо ба ко ју си ро ди ла или на пра -

вио.

    Не ма ис кри вље них зна ко ва ин тер пунк ци је с тач ком у под нож -

ју на кра ју прет ход них ре че ни ца јер се ра ди о ре то рич ким пи та -

њи ма.

    Не по сто ји ни шта чи сти је од деч јег осме ха и одо бра ва ња све -

га што чи ниш!

Дво ја ка
Сна жне ре чи од у зи ма ју дах.

    Као што при мље ни ја ки удар ци бок се ру од у зи ма ју свест.

    Без да ха и све сти мо гу ће је са мо ту ма ра ти.

    Или је не мо гу ће и то.

    Ако исто вре ме но по сто ји по тре ба и за вла да њем со бом.

    Ма да, има и оних што ужи ва ју у по гу бље но сти, у оно ме што

до но си или мо же до не ти тре ну так.

    Оста ти без да ха и све сти, дво ја ка је мо гућ ност мо мен та.

Ми сли
Ка да се по гу биш – ми сли!

    Ако си збу њен, осло ни се на сво је ми сли.

    Мућ ни гла вом.

    Из не на ди ћеш се бе ја сно ћом про из во да тог про це са.

    Ле по је кад са мог се бе из не на диш.

    Див но је ка да се осла њаш на са мог се бе.

    И да при том не ми слиш ка ко ти ни ко дру ги ни је по тре бан.

    Љу ди око те бе, они нај бли жи, је су ва жни.

Увелико траје сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs

фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 

21. септембра – награда је ваша.

                                                                    P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Наградни конкурс

Лазаре, Александра, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу адресу. 

                                               Редакција

Поглед на Скијатос.
Александра Мијатов, Љубомира Ковачевића 6,

Панчево

Диван је тај Сарти! Три брата баш знају да уживају у
њему.

Лазар Ановић, Војвођанска 77, Панчево


