
Доктор који не
воли Македонце

Град
Ко је све

задовољан

изборима

» странa 4

цена 40 динара

Здравље
Болести дојке откривају

се за 15 минута

» страна 6

Запис

Драгана Младеновић,

књижевница: Не

одустајем од поезије

» страна 28

Фото-репортажа

Кад Пошта распродаје

неуручене пакете

» страна 29

Спорт

„Дизелка” упалила

све моторе…

» страна 30

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  3 .  ЈУЛА 2020.
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КОРОНА У ПАНЧЕВУ
ВИРУС СЕ НЕ ПРЕДАЈЕ стране 3, 7 и 8
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Број 4872, година CLII

РАСХЛАЂИВАЊЕРАСХЛАЂИВАЊЕ
стр. 3

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

P За све полазнике бесплатни лекарски 
преглед и полагање прве помоћи.

P Два часа вожње гратис.

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
� 013/33-43-45

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
� 013/33-43-45

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

P За све полазнике бесплатни лекарски 
преглед и полагање прве помоћи.

P Два часа вожње гратис.

Радно време
од 8 до 16 сати

НАШИ СУГРАЂАНИ

Добри људи и мачке
страна 11

ЛАКОВЕРНОСТ КОШТА страна 5

И ВИ МОЖЕТЕ ПОСТАТИ ЖРТВА
ПРЕВАРАНАТА НА ИНТЕРНЕТУ

Летње награде 
за читаоце

» страна 32

Тамишки кеј између
сна и јаве

» страна 2

Болница у нашем граду опет ради у ковид режиму � Водич за куповину и употребу
маски � Детаљно упутство о поступцима у случају сумње на заразу � Све о
тестирању � Колико је опасан овај талас � Када ће се ђаци вратити у клупе



Планским документима
који се односе на
приобаље детаљно су
обрађени садржаји

Израђена макета као
концептуално решење

Нићи ће спортски терени,
бициклистичке и 
трим-стазе, зелене
површине...

У по след ње вре ме, а по го то во от кад
су кре ну ли вре ли да ни, Пан чев ке и
Пан чев ци раз го ва ра ју о то ме ка ко би
во ле ли да из гле да та ми шки кеј, ко ји
ни је об на вљан от кад је са гра ђен.
Пла но ви већ по сто је, а „Пан че вац” је
на ја вљи вао, по сле из ја ва град ских
чел ни ка, да се на зи ре по че так пот пу -
не ре кон струк ци је оми ље ног град -
ског ше та ли шта.

Тим по во дом смо раз го ва ра ли са
Сла ве том Бо ја џи ев ским, ди рек то ром
ЈП-а „Ур ба ни зам” Пан че во.

Спу шта ње гра да на ре ку

Он је на по чет ку ис та као да „Стра те -
ги ја раз во ја гра да Пан че ва у сво јим
бит ним де ло ви ма апо стро фи ра спу -
шта ње гра да на ре ку Та миш и ства ра -
ње ка ко но вих вред но сти, та ко и но -
вих са др жа ја у том де лу на шег гра -
да”. До дао је:

– Свим план ским до ку мен ти ма
ко ји се од но се на под руч је при о ба ља
Та ми ша де таљ ни је су об ра ђе ни са -
др жа ји ко ји се пла ни ра ју на том
под руч ју. На кон ства ра ња про сто ра

за ве ли ке при вред не ин ве сти ци је
ко је су се де си ле и ко је се још увек
де ша ва ју у се вер ној ин ду стриј ској
зо ни, из град ње стра те шки нај бит ни -
јег ко му нал ног ин фра струк тур ног
објек та – по та ми шког ко лек то ра,

као и још мно го ва жних ства ри, на
ред је до шло и уре ђе ње пан че вач ког
при о ба ља, тј. уре ђе ње оба ле ре ке
Тамиш.

О спу шта њу гра да на ре ку мно ги су
де це ни ја ма го во ри ли, али...

– Бит но је ис та ћи да се од тре нут -
ка са ме из град ње пан че вач ког ке ја –
осам де се тих го ди на про шлог ве ка –
ни јед на власт у ло ка лу ни је ба ви ла
те мом су штин ског уре ђе ња По та -
миш ја, већ са мо ко зме ти ком. Оно
што би смо мо ра ли да на гла си мо
јесте и ре кон струк ци ја обалоутврде
за заштиту града од поплава у тре ну -
ци ма ви со ког во до ста ја ре ке Та миш,
као и из град ња па са ре ле за пе шач ки
са о бра ћај, ко ја ће по ве зи ва ти обе
оба ле Та ми ша и ко нач но ство ри ти
мо гућ ност гра ђа ни ма Пан че ва за
пот пу но ужи ва ње на под руч ју Град -
ске шу ме. На кон све га на ве де ног
сло бод но се мо же ре ћи да су ин ве -
сти ци је у на шем гра ду, а по себ но ин -
ве сти ци ја уре ђе ња при о ба ља, упра во
тај за лог за бу ду ћа по ко ле ња, што се
од гра да ка па ци те та Пан че ва и оче -
ку је – за кљу чио је Бо ја џи ев ски.

Са др жај на ре кон струк ци ја

Пред ви ђе но је да се сло же ни ра до ви
из ве ду на по те зу од мо ста на Та ми шу
до „Бро до ре мон та”. Из ра дом ма ке те
као кон цеп ту ал ног ре ше ња пред ста -
вље на је иде ја бу ду ћег из гле да про -
ме на де.

У већ за вр ше ној тех нич кој до ку -
мен та ци ји ис пла ни ра ни су са др жа ји
ве за ни за спорт и ре кре а ци ју – спорт -
ски те ре ни, би ци кли стич ке ста зе,
трим-ста зе, отво ре не зе ле не по вр ши -
не... Пла ни ра ни су и са др жа ји умет -
нич ко-еду ка тив ног ка рак те ра, као
што су ате љеи за умет нич ке ко ло ни је
и по зо ри шта на отво ре ном. Би ће
изгра ђен ве ли ки број деч јих игра ли -
шта, а тре ба ло би да „ник не” и парк –
сан ка о ни ца, ко ја ће би ти „пре свла че -
на” у скејт-парк то ком ле та.

Об у хва том ра до ва је пла ни ра на и
из град ња но вих пар кинг-ме ста, као и
адап та ци ја уго сти тељ ских обје ка та.

По ред све га на ве де ног, зе ле не по -
вр ши не би ће по ве ћа не и опле ме ње не
но вим сад ни ца ма и мо би ли ја ром:
би ће по ста вље ни но ви сту бо ви јав не
ра све те, а уз то ме сто ће на ћи и но ве
клу пе, че сме и кан те за од ла га ње се -
лек тив ног от па да. И про стор за ис тр -
ча ва ње кућ них љу би ма ца би ће ре -
кон стру и сан и про ши рен. Пла ни ра но
је и про ши ре ње ам фи те а тра, уна пре -
ђе ње са др жа ја на град ском пон то ну,
по ста вља ње су ве нир ни це за ту ри -
сте… Да кле, сле ди пот пу на пар тер на
и са др жај на ре кон струк ци ја.

На ви ди ку је нај леп ше ме сто за од -
мор, ре кре а ци ју и дру же ње у гра ду. А
уре ђе ње дру ге оба ле ре ке, Град ске
шу ме, пла ни ра но је за не ку од на ред -
них фа за ра до ва.

С. Трај ко вић

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 3. јул 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Са мо у ни ште ње
Ко нач но нам је сти гло и ду го о -
че ки ва но ле то. На кон што смо
по че так го ди не про ве ли за тво -
ре ни у че ти ри зи да нај пре због
ван ред ног ста ња, а по том и
због то га што нам је уме сто
про ле ћа гре шком до шла је сен,
на по кон нас је и сун це огре ја -
ло. Али авај! Чим су се у мо ду
вра ти ле крат ке ха љи ни це, ма -
ји чи це и шорт се ви, не ки су се
за пре па сти ли угле дав ши бе ли -
ну сво је ме се ци ма нео сун ча не
ко же, па по ју ри ли по спа со но -
сно ре ше ње – у со ла ри јум!

На жа лост, иа ко смо де бе ло
за бра зди ли у 21. век, не ки љу -
ди још ни су по ста ли све сни да
из спра ва за квар цо ва ње не из -
ла зе са мо с не при род ном бо -
јом спр же не ко же, већ и са сво -
је вр сним нат пи сом на че лу: ја
не во лим се бе и пла ћам за то
да уни штим сво је здра вље.

И уза луд ле ка ри, ко Шва ба
тра ла ла, сва ке го ди не по на вља -
ју да из ла га ње ко же де ло ва њу
УВА и УВБ зра че ња у со ла ри ју -
му до во ди не са мо до убр за ног
ста ре ња и пре вре ме не по ја ве
бо ра, пе га и фле ка на ко жи, те
па да иму ни те та и оште ће ња
ви да, већ усло вља ва и раз вој
ра ка ко же, ра чу на ју ћи и ме ла -
ном, као је дан од нај а гре сив ни -
јих и нај про гре сив ни јих об ли -
ка ма лиг них бо ле сти уоп ште.

У Ср би ји је тек по чет ком
про шле го ди не усво јен пра вил -
ник ко јим се за бра њу је упо тре -
ба со ла ри ју ма за осо бе мла ђе
од осам на ест го ди на, као и за
љу де ко ји ко ри сте ле ко ве што
мо гу иза зва ти ре ак ци ју фо то -
сен зи би ли за ци је, те за обо ле ле
од ма лиг них бо ле сти или обо -
ље ња што до во де до по ве ћа не
осе тљи во сти на УВ зра че ње.
Овим ак том је про пи са но и да
сва ки ко ри сник со ла ри ју ма
мо ра прет ход но да пот пи ше да
је упо знат са свим ри зи ци ма
ко ји ма се бе из ла же, а уве де на
је и пре ци зна кон тро ла ква ли -
те та апа ра та/лам пи и струч но -
сти осо бља у са ло ни ма. Kозме -
тичка ин ду стри ја је по ну ди ла и
ал тер на ти ву – пре па ра те за ве -
штач ко, пот пу но без бед но там -
ње ње ко же без из ла га ња штет -
ним зра ци ма.

Упр кос све му то ме чи ње ни -
ца је да со ла ри ју ми у на шем
гра ду, али и ши ром Ср би је ра -
де пу ном па ром. Они ко ји од -
ла зе на квар цо ва ње глу ви су за
упо зо ре ња и ру ко во де се па ро -
лом: не ће баш ме не! На жа -
лост, мно ги од њих схва те ко -
ли ко ни су би ли у пра ву тек ка -
да их пре стра ве пр ве сум њи ве
про ме не на ко жи. Али та да је
за ка ја ње већ ка сно.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Драгана Кожан

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

У РА ФИ НЕ РИ ЈИ

Ин те грал на 
за шти та

За вр ше на је пр ва фа за ин -
те грал не за шти те НИС –
Ра фи не ри је наф те, об ја ви -
ли су пан че вач ки елек -
трон ски ме ди ји. На во ди се
да је то учи ње но по сле ви -
ше од две го ди не ра да, а да
је у ин те грал ној за шти ти
уче ство ва ла ком па ни ја
„Ала рм ау то ма ти ка”, и то
од фа зе кре и ра ња тех нич -
ких ре ше ња пре ма про јект -
ном за дат ку и смер ни ца ма
слу жбе кор по ра тив не
зашти те.

Раз ра ђе но је ре ше ње ко -
је ће оне мо гу ћи ти нео вла -
шће ни улаз и те ро ри стич -
ки на пад, а да се при то ме
не успо ра ва про ток во зи ла
и про то кол по на ша ња на

ко ји су љу ди на ви кли. Би ће
де фи ни са ни и им пле мен -
ти ра ни гра ђе вин ски, бра -
вар ски и елек трон ски еле -
мен ти си сте ма за шти те.

По што је ана ли зи ран
про мет (број, га ба ри ти во -
зи ла), из ра ђе но је идеј но
ре ше ње но ве ре гу ла ци је
са о бра ћа ја, ко ји се у на че -
лу са сто ји од ин те гри са ног
си сте ма ба ри је ра, рам пи и
се ма фо ра ко ји ма јед но -
став но упра вља опе ра тер
ко ји кон тро ли ше во зи ла,
од но сно од хо ри зон тал не и
вер ти кал не са о бра ћај не
сиг на ли за ци је и ан ти те ро -
ри стич ких ба ри је ра ко је
има ју спо соб ност за у ста -
вља ња те шких ка ми о на.

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ 4. ЈУ ЛА, ДА НА БОР ЦА

По ла га ње ве на ца
Као сва ке го ди не,
бор ци и бо рач ка
удру же ња обе ле -
жа ва ју 4. јул, Дан
бор ца. То дор Сто -
ја но вић, ис пред
Удру же ња бо ра ца
Пан че во, ре као је
да ће у су бо ту, 4.
ју ла, у 10 са ти,
обе ле жа ва ње овог
да на по че ти у
п р о с т о  р и  ј а  м а
удру же ња у Ули -
ци др Све ти сла ва
Касапи но ви ћа 1.

По ла га ње ве на -
ца на спо ме ни ке
на род ним хе ро ји ма у Град -
ском пар ку пред ви ђе но је за
11 са ти. Овим пу тем Сто -
јано вић по зи ва све чла но ве
и сим па ти зе ре, уче сни ке

ратова од 1918. до 1999. го -
ди не, те гра ђан ке и гра ђа не,
да сво јим при су ством уве -
ли ча ју ову све ча ност и ода ју
по шту по ги ну лим бор ци ма.

О БУ ДУ ЋЕМ ИЗ ГЛЕ ДУ ТА МИ ШКОГ КЕ ЈА

Опстанак.

На Тамишу, ових дана

Снимио: Милан Шупица

ПРО МЕ НА ДА, ИГРА ЛИ ШТА, ПА СА РЕ ЛА 
– НЕ ШТО СА СВИМ ДРУ ГА ЧИ ЈЕ



Спле том окол но сти, од го во ри
на пи та ња ко ја смо по сла ли
пи-ар слу жби „Пан тран спор -
та”, фир ме ко ја је пре у зе ла ру -
ко во ђе ње пан че вач ким јав ним
пре во зом, сти гли су по што је
наш прет ход ни број већ био у
штам пи. За то са да об ја вљу је -
мо нај ва жни ји део пре пи ске
ко ја се ти че ка ра та ку пље них
у вре ме док је још ЈКП АТП
оба вљао функ ци ју јав ног
превозни ка.

За мо ли ли смо имеј лом, 23.
ју на, Ма ри ја ну Би је лић Су љић,
ру ко во ди о ца Ау то бу ске ста ни -
це, да нам по мог не у ве зи с не -
до у ми цом гра ђа на ка да се ра -
ди о кар та ма за град ски пре -
воз ку пље ним пре не го што је

зва нич но по кре ну то јав но-при -
ват но парт нер ство из ме ђу Гра -
да Пан че ва и „Пан тран спор -
та”. На пи са ли смо да нам у ре -
дак ци ју до ла зе гра ђа ни ко ји се
жа ле на то да су њи хо ви се то -
ви ка ра та за ло кал ни пре воз
ко је су ку пи ли док их је још
ЈКП АТП про да вао са да обез -
вре ђе ни, од но сно да их „Пан -
тран спорт” ни ти при хва та као
ва же ће, ни ти же ли да их ре -
фун ди ра. Уз то, тра жи ли смо
да ка же шта се де ша ва с го ди -
шњим прет плат ним кар та ма,
те ка ква ће убу ду ће би ти по ли -
ти ка „Пан тран спор та” ка да се
о ово ме ра ди.

Ма ри ја на Би је лић Су љић нам
је од го во ри ла: „Услед по чет ка

при ме не Уго во ра о до де ли кон -
це си је за јав ну услу гу по ве ра -
ва ња оба вља ња де лат но сти до -
ма ћег ли ниј ског пре во за пут -
ни ка на те ри то ри ји гра да Пан -
че ва и из град њи но ве ау то бу -
ске ста ни це – ко јим је де фи -
ни са но да по чев од 15. ју на
2020. го ди не де лат ност до ма -
ћег ли ниј ског пре во за пут ни -
ка на те ри то ри ји гра да Пан -
че ва оба вља пред у зе ће ’Пан -
тран спорт’ – ЈКП АТП не
оства ру је ви ше при хо де по
осно ву де лат но сти за ко ју је
ре ги стро ва но. ’Пан тран спорт’
д. о. о. је но во о сно ва но пре -
ду зе ће ко је не ма ни ка кве обли -
га ци о не оба ве зе пре ма ЈКП-у
АТП, са мим тим не мо же да

при хва ти ни од го вор ност за
ње го во по сло ва ње.

„Упо зна ти с про бле мом с ко -
јим су се су о чи ли гра ђа ни Пан -
че ва, ’Пан тран спорт’ је до нео
од лу ку да ко ри сни ци јав ног ли -
ниј ског пре во за пут ни ка мо гу
ко ри сти ти сво је го ди шње прет -
плат не кар те у во зи ли ма ’Пан -
тран спор та’ ко је су ку пи ли у
ЈКП-у АТП то ком 2020. го ди -
не. Иста од лу ка се од но си на
гра ђа не Пан че ва ко ји су ка те -
го ри зо ва ни као пен зи о не ри.

„Све оста ле зах те ве упу ће не
од стра не ко ри сни ка услу га јав -
ног ли ниј ског пре во за ће раз -
ма тра ти ЈКП АТП.”

До бре ве сти за Пан чев ке и
Пан чев це. С. Т.

АКТУЕЛНО 3
Петак, 3. јул 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Прва адреса:
амбуланта у 
Змај Јовиној

Где и када се обавља
комерцијално
тестирање

Број оболелих од коронавиру-
са у Србији поново расте, па су
међу грађанима опет актуелна
стара питања: шта треба да ура-
де ако посумњају да имају ко-
вид 19, коме прво да се јаве и
шта их уопште чека код лека-
ра. Недостатак информација и
неизвесност често могу да иза-
зову додатни страх, који је у
овој ситуацији последње што
нам треба.

На срећу, детаљне одговоре
на сва ова питања добили смо
од прим. др Љиљане Лазић, в.
д. директорке Завода за јавно
здравље Панчево. Њена упут-
ства отклониће сваку недоуми-
цу коју сте имали у вези с ле-
чењем од ковида 19, бар када
је реч о нашем граду.

– Уколико особа примети
било какав симптом респира-
торне природе, као што су тем-
пература преко 38 степени, је-
за, дрхтавица, главобоља, бол
у грлу, губитак чула мириса
или укуса, отежано дисање и
слично, потребно је да се јави
у ковид амбуланту надлежног
дома здравља. Тамо ће је док-
тор прегледати, урадити ла-
бораторију, РТГ плућа и брзи
тест на присуство антитела.
Ако је неки од ових налаза
позитиван, пацијент се упу-
ћује на преглед код инфек-
толога у Општу болницу, где
ће му бити узет и брис за 
RT–PCR тестирање. Уколико
је, према процени лекара, кли-
ничка слика блага, пацијент
се упућује на кућно лечење.
Ако је пак опште стање

пацијента лоше или се погор-
шава, он остаје у болници. По
добијању резултата тестирања
лечење се наставља у складу с
налазом – објаснила је Љиља-
на Лазић.

Она је напоменула да паци-
јенти за које се испостави да
су позитивни на ковид 19 над-
лежном епидемиологу треба да
пријаве све блиске контакте

уназад два дана од појаве пр-
вих симптома. Ти подаци се
потом прослеђују санитарној
инспекцији, која наведеним
контактима одређује меру
кућне изолације у трајању од
14 дана.

– Контакти се не тестирају,
већ се само прати њихово
здравствено стање. У болници
се тестирају само особе са
симптомима. С друге стране,
у Заводу за јавно здравље се

тестирају следеће категорије
становништва, које долазе са
упутом изабраног лекара: здра-
ве особе које немају симпто-
ме, али су на серолошком те-
стирању у дому здравља биле
позитивне на антитела; особе
које се ретестирају после пр-
вог негативног теста, односно
14 дана од потврђеног пози-
тивног налаза, и особе које се

смештају у колективне центре,
као што су, на пример, старач-
ки домови – објаснила је ди-
ректорка Завода.

Комерцијално тестирање,
према последњој одлуци Кри-
зног штаба, ради се само за
особе које путују у иностран-
ство, што оне доказују неким
документом или потписују из-
јаву да им је за путовање у
наведену земљу потребан PCR
тест. Такво тестирање се

заказује путем телефона
063/10-41-653 или лично у
микробиолошкој лаборатори-
ји Завода (Улица 6. октобра
9), и то радним данима од 8
до 14.30.

– Пре тестирања потребно је
да грађанин уплати на рачун
РФЗО-а, који је објављен на
њиховом сајту, износ од 6.000
динара за RT–PCR тестирање,
односно 1.200 динара за серо-
лошко тестирање на присуство
антитела. Доказ о уплати тре-
ба приложити приликом дола-
ска на тестирање. Брисеви се
узимају радним данима од 11
до 13 сати у микробиолошкој
лабораторији Завода, а дневно
PCR тест уради око 20 грађана
– рекла је Љиљана Лазић.

Она је нагласила да се у За-
воду само узимају брисеви, ко-
ји се потом носе у референт-
не лабораторије, где се врше
неопходне анализе. Резулта-
ти се издају у епидемиоло-
шкој служби Завода најкасни-
је 48 сати од узимања узорака
на анализу.

– Комерцијално тестирање
на присуство антитела обавља
се у Дому здравља и у Заводу
за јавно здравље. Цена је 1.200
динара. Овај вид тестирања се
не заказује, а у Заводу се ради
сваког радног дана од 11 до 13
сати. Резултат се добија у току
истог дана. Ако је тај тест по-
зитиван, обавезно се пацијен-
ту ради и RT–PCR тест, који се
у том случају не наплаћује –
истакла је Љиљана Лазић.

Тестирање на антитела у До-
му здравља врши се радним
данима од 10 до 12 сати у Слу-
жби за лабораторијску дијаг-
ностику, у Улици Милоша
Обреновића 4, такође уз доказ
о уплати. Додатне информа-
ције у вези с тестирањем у До-
му здравља могу се добити пу-
тем телефона 311-344 или
062/80-73-791. Д. К.
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ОД СУМЊЕ НА ВИРУС ДО ДИЈАГНОЗЕ

„ПАН ТРАН СПОРТ” У ВЕ ЗИ С КАР ТА МА

Ва же го ди шње кар те за 2020!

ЧУД НА ПРИ ЧА ИЗ ОП ШТЕ БОЛ НИ ЦЕ

Док тор Ја нић по бр као лон чи ће?
У ре дак ци ју „Пан чев ца” до -
шла је пре не ко ли ко да на осо -
ба ма ке дон ске на ци о нал но -
сти ко ја се по жа ли ла на то да
у већ ду гом вре мен ском пе -
ри о ду по зна ти пан че вач ки
лекар др Младен Ја нић на
вео ма ру жан на чин го во ри о
ма ке дон ској на ци о нал ној за -
јед ни ци. Ова осо ба због при -
ро де по сла про во ди при лич -
но вре ме на у при су ству док -
то ра Ја ни ћа и твр ди да се ова -
кво ње го во, ле ка ру не при ме -
ре но по на ша ње не пре ста но
по на вља и да за то ви ше не
мо же да ћу ти о то ме и да има
по тре бу да иза ђе у јав ност.
Наш из вор, ко ји је из ра зу -
мљи вих раз ло га же лео да оста -
не ано ни ман, до да је да се и
мно ги па ци јен ти жа ле на
честе на ци о на ли стич ке,

дискри ми на тив не вер бал не
ис ту пе док то ра Ја ни ћа.

У За ко ну о за бра ни дис кри -
ми на ци је, у чла ну 12, сто ји:
„За бра ње но је уз не ми ра ва ње и
по ни жа ва ју ће по сту па ње ко је
има за циљ или пред ста вља
по вре ду до сто јан ства ли ца или

гру пе ли ца на осно ву њи хо вог
лич ног свој ства, а на ро чи то
ако се ти ме ства ра страх или
не при ја тељ ско, по ни жа ва ју ће
и увре дљи во окру же ње”.

У чла ну 13. истог за ко на – у
опи су „Те шких об ли ка дис кри -
ми на ци је” – у ста ву је дан пи -
ше: „Иза зи ва ње и под сти ца ње
не рав но прав но сти, мр жње и не -
тр пе љи во сти по осно ву на ци о -
нал не, ра сне или вер ске при -
пад но сти, је зи ка, по ли тич ког
опре де ље ња, по ла, род ног иден -
ти те та, сек су ал ног опре де ље ња
и ин ва ли ди те та”, док је став 6
још из ри чи ти ји: „Дис кри ми на -
ци ја ко ја је из вр ше на ви ше пу -
та (по но вље на дис кри ми на ци -
ја) или ко ја се чи ни у ду жем
вре мен ском пе ри о ду (про ду -
же на дис кри ми на ци ја) пре ма
истом ли цу или гру пи ли ца”.

Члан 24. је нај ек спли цит ни -
ји: „За бра ње на је дис кри ми -
на ци ја на ци о нал них ма њи на
и њи хо вих при пад ни ка на осно -
ву на ци о нал не при пад но сти,
ет нич ког по ре кла, вер ских уве -
ре ња и је зи ка”.

У скла ду с пра ви ли ма про -
фе си је, по зва ли смо док то ра
Ја ни ћа да про ко мен та ри ше на -
во де са го вор ни ка на шег ли ста.
Док тор Ја нић је за „Пан че вац”
ре као:

– Ни је мо гао ни је дан па ци -
јент, ни ти ико од ме ди цин -
ских рад ни ка да ка же та ко не -
што о ме ни са да и да то бу де
тач но, јер већ не ко ли ко не де -
ља не ра дим. А на ци о на ли зам
и шо ви ни зам ми се га де!

На ста ви ће мо да пра ти мо
раз вој ове си ту а ци је.

Р. П.

Ковид болница у Панчеву

Др Младен Ја нић

КОВИД АМБУЛАНТА ЈЕ У ЗМАЈ ЈОВИНОЈ УЛИЦИ

Ако имате симптоме инфекци-

је коронавирусом, треба да се

јавите у ковид амбуланту, ко-

ја се налази у Змај Јовиној 10

и ради од 7 до 20 сати. Теле-

фони те амбуланте су: 062/

80-73-110, 062/80-73-109,

062/80-73-147 и 345-094.

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

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

Та ко са да ко ри сни ци
услу га За во да „Пан че вац”
има ју при ли ку да су бо том
ура де ул тра звуч ни пре глед
аб до ме на и ма ле кар ли це,
ко ји оба вља ра ди о лог др
Жељ ка Ко ва че вић из Кли -
нич ког цен тра Србије.

Та ко ђе су бо том, за ин -
те ре со ва ни мо гу да ура де
и све вр сте ул тра звуч них
пре гле да ср ца, а уско ро
ће се у За во ду „Пан че -
вац” ра ди ти и пре глед сон -
дом пре ко јед ња ка (ТЕЕ).
И за ове услу ге ан га жо -
ван је је дан од во де ћих
струч ња ка у тој обла сти –
dr sc. med. Сло бо дан То -
мић, кар ди о -
лог, док тор
ме ди цин ских
на у ка и ма ги -
стар кар ди -
ологије са
И н  с т и  т у  т а
„Де ди ње”.

С у  б о  т о м
спе ци ја ли стич ке ОРЛ пре -
гле де ра ди др Го ран Ми -
тев ски из пан че вач ке Оп -
ште бол ни це, ен до кри но -
ло шке др Гор да на Ве љо -
вић, та ко ђе из Оп ште бол -
ни це. За пре гле де из обла -
сти ги не ко ло ги је за ду же -
на је др Ве сна Но ви чић
Ђо но вић из До ма здра -
вља Па ли лу ла.

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

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

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

У За во ду ће уско ро по -
че ти да се про во ди и ам бу -
лант на хи рур ги ја, а све 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 Горан

До дев ски, спе ција ли ста аб -
до ми нал не хи рур ги је из Оп -
ште бол ни це Пан чево.

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

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900
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ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

Пакет 1
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
– ултразвук
Цена: 6.000 дин.

Пакет 2
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
Цена: 4.000 дин.

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

Заказивање радним данима 7–14 
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

Пакет 3
– гинеколошки преглед
– вагинални брис
– ултразвук
Цена: 4.000 дин.



Странке које су
прешле цензус
заинтересоване за
развој града и
квалитетнији живот
суграђана

Из бо ри одр жа ни 21. ју на до не -
ли су ја сну сли ку о то ме ко ће
се у сле де ће че ти ри го ди не пи -
та ти у ве зи с функ ци о ни са њем
гра да. Срп ска на пред на стран -
ка осво ји ла је 47 ман да та у ло -
кал ном пар ла мен ту, ли ста „За
свој град” де сет, Со ци ја ли стич -
ка пар ти ја Ср би је и „Је дин стве -
на Ср би ја” де вет, а Срп ска ра -
ди кал на стран ка и Са вез вој -
во ђан ских Ма ђа ра по два.

Пред став ни ке че ти ри ли сте
пла си ра не ис под СНС-а пи та -
ли смо исто: 1. Да ли сте за до -
вољ ни ре зул та ти ма оства ре ним
на из бо ри ма? и 2. Да ли ће те
ући у град ску власт ако вам то
по ну ди СНС? На пред ња ци ма
смо, ло гич но, по ста ви ли дру -
га чи је дру го пи та ње: Да ли ће -
те са ми фор ми ра ти власт или
ће те ући у ко а ли ци ју с још не -
ком стран ком?

Пред ва ма су од го во ри на та
пи та ња.

СНС и „За свој град”

На пр во пи та ње ГО СНС-а од -
го во рио је ова ко:

– Срп ска на пред на стран ка
оства ри ла је исто риј ски ре зул -
тат на ло кал ним из бо ри ма у
Пан че ву. Од не ли смо убе дљи -
ву по бе ду с ре зул та том ко ји до
са да ни је оства ри ла ни јед на
стран ка на ло кал ним из бо ри -
ма у Пан че ву. На ша сна га је у
на шем про гра му, за цр та ним
ци ље ви ма ко ји су мер љи ви и
ви дљи ви, а по бе да је ре зул тат
по ве ре ња ко је смо сте кли код
гра ђа на. Пан чев ци су пре по -
зна ли на шу по ли ти ку и да ли
нам огром ну по др шку. Осво -
ји ли смо 61,68 од сто гла со ва,
од но сно 47 ман да та, од 70, ко -
ли ко бро ји Скуп шти на гра да.
За до вољ ни смо, али ми смо
озбиљ на и од го вор на стран ка,
оче ку је мо још бо ље ре зул та те
у бу дућ но сти, не ма опу шта ња,
бо ље и ви ше ће мо ра ди ти ка ко
би смо оправ да ли ука за но
повере ње, али и за до би ја ли

пове ре ње и оних ко ји ни су раз -
у ме ли на шу по ли ти ку и ни су
за нас гла са ли.

Од го вор на дру го пи та ње
гла си:

– Оства рен ре зул тат да је нам
мо гућ ност да са ми фор ми ра -
мо власт, али и оно што је још
ва жни је – да на ста ви мо да раз -
ви ја мо наш град. На ши парт -
не ри на том пу ту су на ши су -
гра ђа ни ко ји су на из бо ри ма
по ка за ли да же ле озбиљ ност,
од го вор ност, пре да ност и по -
жр тво ва ност у ра ду. Ва жно је
да на чел ним функ ци ја ма у
гра ду бу ду енер гич ни љу ди, љу -
ди с ви зи јом, ко ји мо гу и зна ју
да раз вој ни ци клус Пан че ва
диг ну на још ви ши ни во.

Пред став ни ци ли сте „За свој
град” би ли су крат ки и ја сни.
На оба пи та ња до би ли смо
„здру жен” од го вор: „За до вољ -
ни смо по стиг ну тим ре зул та -
том и че ка ју ћи пред сто је ћа де -
ша ва ња оста је мо до след ни сво -
јој па ро ли – ’За свој град’. За -
ин те ре со ва ни смо за раз вој гра -
да и ква ли тет ни ји жи вот на -
ших су гра ђа на”.

СПС–ЈС, СРС и СВМ

Сте фан Трај ков ски, ко ор ди на -
тор из бор ног про це са у СПС-у
за Пан че во, ова ко нам је
одгово рио:

– За до вољ ни смо из бор ним
ре зул та том у Пан че ву по што
смо га го то во ду пли ра ли на свим
би рач ким ме сти ма у односу на

прет ход не го ди не. Ка да је у пи -
та њу по тен ци јал ни ула зак у
град ску власт, та оп ци ја се раз -
ма тра, али се ипак че ка да се
ви ди ко ји ће курс да за у зме пар -
ти ја ко ја има нај бо љи ре зул тат.
Ми смо спрем ни за са рад њу
уко ли ко се ства ри у бу ду ћим
раз го во ри ма до ве ду на ни во ко -
ји би био у нај бо љем ин те ре су

гра ђа на Пан че ва. Што се ти че
са мог ре зул та та СПС-а у Пан -
че ву, нај ве ћи скок је за бе ле жен
на по кра јин ским и град ским
из бо ри ма, а ма ло ма њи на ре -
пу блич ким, што по ка зу је да гра -
ђа ни Пан че ва и те ка ко же ле да
ви де со ци ја ли сте у но вом са зи -
ву Скуп шти не гра да.

Пе тар Јо јић, члан Цен трал -
не отаџ бин ске упра ве СРС-а,
имао је ма ло дру га чи је ста вове.

– Би ли би смо за до вољ ни ре -
зул та ти ма из бо ра да ни је би ло
број них не пра вил но сти. Као
пр во, гла са ње ван би рач ког ме -
ста, а дру го – де ље ње па ке та.

Не схва тљив је та ко огро ман
број не ва же ћих ли сти ћа; тра -
жи ће мо по сле за вр шет ка из -
бор них рад њи ре ви зи ју и кон -
тро лу укуп ног бро ја не ва же ћих
ли сти ћа, и то по стран ка ма ко -
је су уче ство ва ле у из бор ном
про це су. Уз то, ве ли ки број за -
пи сни ка с би рач ких ме ста је
не ре гу ла ран и не пра вил но во -
ђен. Пре ма чла ну 31. Пра ви ла
о ра ду би рач ких од бо ра, би -
рач ки од бо ри су нај гру бље кр -
ши ли и За кон о из бо ри ма. Да
ли ће мо ући у град ску власт
ако нам то по ну ди СНС? Са че -
ка ће мо да ви ди мо ка да се кон -
сти ту и ше Скуп шти на гра да. Од -
лу чи ће мо на кнад но, ни шта ни -
је ис кљу че но – ре као је Јо јић.

Пред сед ник ГО СВМ-а Ка -
рољ Ранц био је са жет:

– Из у зет но смо за до вољ ни
ре зул та ти ма по стиг ну тим на
из бо ри ма 2020. го ди не на свим
ни во и ма, а по себ но на ло кал -
ном ни воу, где смо осво ји ли
два од бор нич ка ме ста. Же лим
да до дам и да смо осво ји ли два
ме ста у Са ве ту МЗ Вој ло ви ца.
Ово је нај ве ћи успех на ло кал -
ним из бо ри ма у Пан че ву у но -
ви јој исто ри ји ко ју је оства рио
Са вез вој во ђан ских Ма ђа ра.
Тре нут но, због не до стат ка ин -
фор ма ци ја, на дру го пи та ње не
мо же мо да ти од го вор.

И то је то. Свих пет по ну ђе -
них ли ста ушло је у Скуп шти -
ну гра да. Пре о ста је да се на -
пра ве по ли тич ки до го во ри.

4 ПОЛИТИКА
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О ПО РЕ СКИМ ПРИ ЈА ВА МА

Ума ње ње за 50 од сто
Град ска упра ва оба ве шта ва фи -
зич ка ли ца што (не) ста ну ју у
не по крет но сти за ко ју је до не -
то ре ше ње за по рез на имо ви -
ну за 2020. го ди ну и гла си на
пре ми ну ло ли це ко је је пре
смр ти ста но ва ло на тој адре си
и по том осно ву је у скла ду са
За ко ном о по ре зи ма на имо -
ви ну утвр ђе ни по рез ума њен
за 50 од сто, а нај ви ше 20.000
ди на ра (с об зи ром на то да је
до шло до про ме не од ути ца ја
на ви си ну по ре ске оба ве зе), да
су у оба ве зи да у ро ку од 30 да -
на под не су по ре ску при ја ву за
имо ви ну умр лог ли ца:

1. као но си лац пра ва сво ји -
не ако је исту ку пио, на сле дио,
до био на по клон, сте као уго во -
ром о до жи вот ном из др жа ва -
њу и слич но, и

2. као ко ри сник у слу ча ју да

ни је спро ве ден оста вин ски по -
сту пак, а исту ко ри сти.

На осно ву по да та ка о пре -
ми ну лим ли ци ма из је дин стве -
не ба зе ма тич них књи га умр -
лих из 2020. го ди не, ко је је до -
ста ви ла Кан це ла ри ја за ин фор -
ма ци о не тех но ло ги је и елек -
трон ску упра ву Вла де Ре пу бли -
ке Ср би је, Ин сти тут „Ми хај ло
Пу пин” је 23. ју на из вр шио ажу -
ри ра ње по да та ка о ста ту су об -
ве зни ка ко ји се во де у Се кре -
та ри ја ту за по ре ску ад ми ни -
стра ци ју, та ко што је за умр ла
ли ца еви ден ти ран тај ста тус,
што зна чи да за 2021. го ди ну
не ће би ти ума ње ња утвр ђе ног
по ре за на имо ви ну за 50 од сто,
а нај ви ше до 20.000 ди на ра.

До дат не ин фор ма ци је се мо -
гу до би ти на те ле фо не: 351-023;
308-917; 308-954 и 308-735.

ПО НО ВЉЕ НО ГЛА СА ЊЕ

На 234 ме ста олов ке
опет у ру ка ма

Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја
је на сед ни ци одр жа ној 26. ју на
до не ла Ре ше ње о по на вља њу
гла са ња на би рач ким ме сти ма
на ко ји ма је по ни ште но гла са -
ње. Ра ди се о ме сти ма на ко ји -
ма је на ло же но по на вља ње гла -
са ња на из бо ри ма за на род не
по сла ни ке На род не скуп шти не,
а та квих има и у на шем гра ду.

То су: би рач ко ме сто број 44,
у МЗ Стре ли ште, Вељ ка Вла хо -
ви ћа 19 (уме сто у Деч јој уста но -
ви „Чу пе рак”); број 46, Деч ја уста -
но ва „Ве ве ри ца”, Јо ва на Бје ли ћа
б. б.; број 62, Гим на зи ја „Урош
Пре дић”, Иг ња та Ба рајев ца 5;
број 47, ОШ „Ми ро слав Ан тић”,
Ду ша на Пе тро ви ћа Ша нета 11.

Та ко ђе, По кра јин ска из бор -
на ко ми си ја је на сед ни ци

одржа ној 25. ју на до не ла Ре -
ше ње о по на вља њу гла са ња на
из бо ри ма за по сла ни ке у Скуп -
шти ни Ау то ном не По кра ји не
Вој во ди не у Пан че ву. Ра ди се
о би рач ким ме сти ма број 44 у
МЗ Стре ли ште, Вељ ка Вла хо -
ви ћа 19 (уме сто у Деч јој
устано ви „Чу пе рак”) и број 59
у Са ве зу пен зи о не ра, Ули ца
др Све ти сла ва Ка са пи но ви ћа
12-б.

Гла са ње је по но вље но у сре -
ду, 1. ју ла, у вре ме ну од 7 до 20
са ти. Ре зул та те ће мо вам са -
оп шти ти у на ред ном бро ју. Због
тре нут не епи де ми о ло шке си -
ту а ци је, по сма трач ка ми си ја
„Цр та” од лу чи ла је да не по -
сма тра по на вља ње гла са ња на
234 би рач ка ме ста у Ср би ји.

Свих пет по ну ђе них
ли ста ушло је у
Скупшти ну гра да.
Пре о ста је да се
напра ве по ли тич ки
до го во ри.

Она глу па иде о ло шка фра за о бо ле сти ко ја не пра ви
раз ли ку из ме ђу бо га тих и си ро ма шних је на рав но ла -
жна. Са мо и зо ла ци ја јед не „middle class” фа ми ли је у
бер лин ском че тво ро соб ном ста ну од 120 ква дра та мо -
же уку ћа ни ма те шко па сти, не ке од њих ду бо ко оне ра -
спо ло жи ти или чак ба ци ти у де пре си ју. Али у ин диј -
ским сла мо ви ма у ко ји ма жи ве оне ми ли он ске ма се
над ни ча ра, ни ка ква са мо и зо ла ци ја ни је мо гу ћа. Ја сно
је да ће ти љу ди пла ти ти да ле ко ви шу це ну ове бо ле сти
не го мо ји бер лин ски су гра ђа ни. Али кри за и у Не мач -
кој из но си на ви де ло кла сне су прот но сти о ко ји ма ина -
че ни шта не зна мо или, бо ље, ни шта не же ли мо зна ти.
Кад се пре пар да на ко ро на, за ко ју се ми сли ло да је ов -
де у Не мач кој већ под кон тро лом, по но во вра ти ла, то
се до го ди ло у јед ном фа брич ком по стро је њу, у нај ве ћој
кла ни ци Не мач ке. Пре ко 1.300 рад ни ка се та мо за ра -
зи ло. За што? Због те шких усло ва у ко ји ма жи ве и ра де.
То, на рав но, уоп ште ни су Нем ци, не го јеф ти на рад на
сна га са ста вље на углав ном од ми гра на та. У тој фа бри -
ци ра де љу ди из 87 на ци ја – пра ви гло бал ни про ле та -
ри јат усред не че га што ми још увек за ми шља мо као
на ци о нал ну еко но ми ју и што он да, у еко ном ским ста -
ти сти ка ма, по ре ди мо с дру гим на ци о нал ним еко но ми -
ја ма, па нам се он да пред очи ма по ја вљу ју ста ти сти ке у
ко ји ма је ку пов на моћ Не ма ца, на рав но, да ле ко ви ша
не го на ша. Али то екс трем но јеф ти но ме со на не мач -
ком тр жи шту ре зул тат је бру тал не екс пло а та ци је ове
ми грант ске рад не сна ге, чи ње ни це да њи хов рад њи ма
не омо гу ћу је при сто јан жи вот, сме штај ми ни мал ног
здрав стве ног и сва ког дру гог стан дар да. Не мо ра мо
ићи у Ин ди ју да би смо ви де ли ка ко жи ве и ра де бе ло -
свет ски про ле те ри. Ко ро на нам је то раз от кри ла у са -
мом ср цу нај ра зви је ни јих зе ма ља За па да.

(Фи ло зоф, пу бли ци ста и пре да вач на не мач ком Ба -
у ха ус уни вер зи те ту Бо рис Бу ден, пор тал „Тач но.нет ”,
27. јун)

* * *

* * *
Ни шта што сам зна ла о Бор ки ни је мо гло да ме при -
пре ми за пр ви су срет с њом. Вр ло се ја сно се ћам кад је
то би ло, јед ном у СКЦ-у, на осни вач кој скуп шти ни
Европ ског по кре та. Има ла је не ку ду гу ша ре ну хи пи
ха љи ну и, на рав но, до ви ки ва ла је не што с ме ста. Пре
то га сам чу ла и зна ла мно го о њој, али баш та кву Бор -
ку ни сам оче ки ва ла. Из мог сту дент ског угла она је из -
гле да ла као не ки вр ло да ле ки свет. Сад знам да је тај
„да ле ки свет”, та Бор ка ко ју сам тад ви де ла, би ла сло -
бо да. Сло бо да зва на Бор ка.

In memoriam Бор ка Па ви ће вић, 1947 – 30. јун 2019.
(Исто ри чар ка Ду брав ка Сто ја но вић, „Пе шча ник”, 30.

јун)

* * *
Су шти на је у то ме да у си ту а ци ја ма ка кве су епи де ми је
стру ка мо ра да на сту па је дин стве но ко ли ко год је то
мо гу ће. Тач но је да је ме не то раз о ча ра ло и из не на ди -
ло, по што је ван ред но ста ње уки ну то, као да је не стао
струч ни део Кри зног шта ба. То од у да ра од ста ва СЗО,
од на ше те о ри је и дру гих зе ма ља ко је ка жу да се ме ре
за бра на мо ра ју ели ми ни са ти по сте пе но. На при мер,
Ау стри ја је у по чет ку са мо до зво ли ла отва ра ње ра сад -
ни ка, па он да ре дом. Ту не ма не ких по де ла, сви су пре -
по ру чи ва ли да тре ба по сте пе но, а код нас је пре се че но.

(Епи де ми о лог Зо ран Ра до ва но вић, „Но ва С”, 29. јун)

* * *
Ви мо же те љу ди ма да мо де лу је те мо зак, ме ња те им
ми шље ње и ста во ве, да има ју сле пе мр ље, али кад поч -
не сто мак да ра ди, ту не мо же те да та ко ла ко ма ни пу -
ли ше те и да их убе ди те да ни су глад ни, да ни су ду жни,
да ни су не за по сле ни... он да се по ла ко љу ди осве шћу ју
и ши ри се дру га чи је ми шље ње. Ве ли ки број љу ди са мо
ослу шку је ка ко се ме ња ми шље ње и он да кре ће за
тим. Ве ћи на вр ши при ти сак на ма њи ну, че сто по је -
дин ци под при ти ском те ве ћи не по пу шта ју. Али исто
та ко ма њи на, ако има до вољ но сна ге и упор но сти, и
ако је ду жа тен ден ци ја ње ног де ло ва ња – пре ра ста у
ве ћи ну. Има ли смо то при ли ке већ да ви ди мо, не то -
ли ко дав но, и ми слим да ће мо има ти при ли ке опет, и
то уско ро.

(Пси хо лог Жар ко Тре бје ша нин, „Вре ме”, 25. јун)

КОНЦЕПТ КО МЕН ТА РИ О РЕ ЗУЛ ТА ТИ МА ЛО КАЛ НИХ ИЗ БО РА
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ОДР ЖА НА СКУП ШТИ НА АК ЦИ О НА РА НИС-а

Одо бре на ис пла та ди ви ден ди вла сни ци ма ак ци ја
Усво је ни фи нан сиј ски
изве шта ји

Но ви борд ди рек то ра

Скуп шти на ак ци о на ра НИС-а је на не -
дав но одр жа ној XII ре дов ној сед ни ци
до не ла од лу ку о рас по де ли до би ти за
2019. го ди ну, од но сно ис пла ти ди ви -
ден ди и утвр ђи ва њу укуп ног из но са
не рас по ре ђе не до би ти. На осно ву ње
НИС ће ак ци о на ри ма на име ди ви ден -
де ис пла ти ти 4.425.459.256 ди на ра, од -
но сно 27,14 ди на ра по ак ци ји бру то.

Да под се ти мо, ово је осма го ди на
за ре дом у ко јој ће НИС на име ди ви -
ден де ис пла ти ти 25 од сто про шло го -
ди шње не то до би ти, а она је би ла
17.700.065.000 ди на ра. Пра во на ди -
ви ден ду за 2019. го ди ну има ју сви ак -
ци о на ри НИС-а а. д. Но ви Сад ко ји су
упи са ни у Цен трал ном ре ги стру, де -
поу и кли рин гу хар ти ја од вред но сти
до 20. ју на 2020. го ди не. Дан и по сту -
пак ис пла те ди ви ден де ак ци о на ри ма
од ре ди ће Од бор ди рек то ра НИС-а а. д.
Но ви Сад.

Скуп шти на ак ци о на ра је усво ји ла
и Го ди шњи из ве штај НИС-а за 2019.
го ди ну, као и фи нан сиј ске из ве шта је,
кон со ли до ва не фи нан сиј ске из ве шта -
је и из ве шта је о из вр ше ној ре ви зи ји
фи нан сиј ских из ве шта ја и кон со ли -
до ва них фи нан сиј ских из ве шта ја за
2019. го ди ну.

Но во упра вља ње

За пред сед ни ка XII ре дов не сед ни це
Скуп шти не ак ци о на ра НИС-а иза -
бран је Сер геј Фо ми них, пу но моћник

акцио на ра ЈАД „Га спром њефт”. На
сед ни ци су за чла но ве Од бо ра ди -
рек то ра ру ско-срп ског нафт ног ги -
ган та име но ва ни: Ва дим Ја ко вљев,
за ме ник пред сед ни ка Из вр шног од -
бо ра, за ме ник ге не рал ног ди рек то ра
за ис тра жи ва ње и про из вод њу ЈАД
„Га спром њефт”; Ки рил Тју р де њев,
ге не рал ни ди рек тор НИС-а а. д. Но -
ви Сад; Ана то лиј Чер нер, за ме ник
пред сед ни ка Из вр шног од бо ра, за -
ме ник ге не рал ног ди рек то ра за ло -
ги сти ку, пре ра ду и про мет ЈАД „Га -
спром њефт”; Алек сеј Јан ке вич, члан
Из вр шног од бо ра, за ме ник ге не рал -
ног ди рек то ра за еко но ми ку и фи -
нан си је ЈАД „Га спром њефт”; Па вел
Оде ров, за ме ник ге не рал ног ди рек -
то ра за спољ но тр го вин ско по сло ва -
ње ЈАД „Га спром њефт”; Алек сан дар
Кри лов, ди рек тор Ди рек ци је за ре -
ги о нал ну про да ју ЈАД „Га спром
њефт”; Да ни ца Дра шко вић; Де јан Ра -
ден ко вић; Дра гу тин Ма та но вић.

За не за ви сне чла но ве Од бо ра ди -
рек то ра име но ва ни су Алек сан дар Че -
пу рин и Ол га Ви соц ка, за пред сед ни -
ка Од бо ра Скуп шти не ак ци о на ра за
над зор над по сло ва њем и по ступ ком
из ве шта ва ња ак ци о на ра НИС-а а. д.
Но ви Сад име но ван је Зо ран Гру ји -
чић, док су за чла но ве тог од бо ра име -
но ва ни Дра ган Бра чи ка и Алек сеј Уру -
сов, ди рек тор Ди рек ци је за еко но ми -
ку и корпо ра тив но пла ни ра ње ЈАД
„Га спром њефт”.

Ово го ди шњи ре зул та ти

Ка да је реч о ово го ди шњим по слов -
ним ре зул та ти ма НИС-а у пр вом тро -
ме сеч ју 2020. го ди не, ру ско-срп ска

ком па ни ја ус пе ла је да пре ма по ка за -
те љу ЕБИТД очу ва по зи ти ван ни во,
иа ко он за пр ва три ме се ца 2020. го -
ди не из но си 5,2 ми ли јар де ди на ра,
што је 18 од сто ма ње од ре зул та та
оства ре ног про шле го ди не. За бе ле -
жен је не то гу би так од 1,1 ми ли јар де
ди на ра. Као глав ни раз лог сла би јем
ре зул та ту, у пр ви план се ис ти че ути -
цај не га тив них ма кро е ко ном ских трен -
до ва. Дра сти чан пад це на наф те на
свет ском тр жи шту и пад по тра жње за
наф том и нафт ним де ри ва ти ма у усло -
ви ма пан де ми је ви ру са ко вид 19 има -
ли су пре су дан ути цај на фи нан сиј -
ске по ка за те ље НИС-а у овом из ве -
штај ном пе ри о ду. Та ко је про сеч на
вред ност ба ре ла наф те ти па „брент” у
пр вом квар та лу из но си ла 50,3 до ла -
ра, што је 20 од сто ма ње од про сеч не
вред но сти за бе ле же не у истом пе ри -
о ду 2019. го ди не, док су вред но сти
ове наф те у дру гој по ло ви ни мар та

го то во кон стант но би ле ис под 30 до -
ла ра за ба рел.

Па ипак, и у овим иза зов ним окол -
но сти ма НИС је ре а ли зо вао оби ман
ин ве сти ци о ни порт фо лио, вре дан 7,7
ми ли јар ди ди на ра, и ти ме на ста вио
ула га ња у раз вој и мо дер ни за ци ју.
Нај ви ше је ула га но у про јек те про из -
вод ње и пре ра де наф те и га са. Ка да је
реч о опе ра тив ним по ка за те љи ма,
НИС је упр кос не по вољ ним окол но -
сти ма оства рио до бре ре зул та те. У пе -
ри о ду ја ну ар –март на нафт ним по -
љи ма НИС-а про из ве де но је 319.000
услов них то на наф те и га са. У Ра фи -
не ри ји наф те у Пан че ву пре ра ђе но је
860.000 то на наф те и по лу про и зво да,
што је 44 од сто ви ше не го про шле го -
ди не. Уку пан обим про ме та нафт них
де ри ва та из но сио је 778.000 то на, што
је се дам од сто ви ше не го у пр вом тро -
ме сеч ју про шле го ди не. За бе ле жен је
и раст из во за од 63 од сто.

Ши ром Евро пе ха ке ри
напа да ју гра ђа не –
„пецају” лич не по дат ке

Јед ним кли ком оста је 
се без хи ља ду евра

Рад и обра зо ва ње од ку ће, он лајн са -
стан ци и кон фе рен ци је, дру же ња пре -
ко „Зу ма” и оста лих ви део-апли ка ци -
ја и по ја ча но за ни ма ње за ве сти услед
пан де ми је ко ро на ви ру са до ве ли су до
то га да смо по ста ли још ви ше ве за ни
за ин тер нет.

Пре ма ис тра жи ва њи ма, вре ме про -
ве де но на дру штве ним мре жа ма ши -
ром све та по ра сло је за 21 од сто, а
чи та ње он лајн ве сти за 36 од сто. Ви -
ше ко ри сни ка дру штве них мре жа и
ин тер не та уоп ште но усре ћи ло је ха -
ке ре и ин тер нет ске пре ва ран те, ко ји
су од мах кре ну ли с та ла сом но вих
пре ва ра – по ред ста рих ме та, на уда -
ру су се на шле и но ве.

Над ле жни на гла ша ва ју да не мо гу
да по ве жу пан де ми ју ко ро на ви ру са с
по ве ћа ним бро јем ха кер ских на па да и
на по ми њу ка ко је у по след ње вре ме
за бе ле жен ве ћи број при ја ва за пре ва -
ре при ли ком он лајн ку по ви не. Струч -
ња ци ис ти чу да су он лајн пре ва ре све
со фи сти ци ра ни је, јер ха ке ри сва ког да -
на ра де на мо дер ни јим и ма ње ви дљи -
вим ала ти ма ка ко би до шли до лич -
них по да та ка и ло зин ки ко ри сни ка раз -
ли чи тих услу га на не ту. С дру ге стра -
не, љу ди су и да ље на ив ни и зна ти -
жељ ни, а ха ке ри на то ра чу на ју, па ста -
ти сти ка ка же да ће на 100 имеј ло ва
ко је пре ва ран ти по ша љу ба рем је дан
би ти отво рен и да ће не ко од го во ри ти.

Жр тве пре ва ра

Ин тер нет ни је ба ук, али тре ба во ди ти
ра чу на. Ва жно је да се гра ђа ни на ње -
му по на ша ју од го вор но и опре зно, као
и у ствар ном жи во ту. Са свим је ја сно
да пот пу ном не знан цу ко јег пр ви пут
ви ди те на ули ци не би сте от кри ва ли
сво је лич не и фи нан сиј ске по дат ке.
Про блем је што ни на ин тер не ту не -
ма пот пу не за шти те, као ни у ствар -
ном жи во ту, па они ко ји се не при др -
жа ва ју основ них пра ви ла си гур но сне
за шти те по ста ју по тен ци јал не жр тве
пре ва ра. То су нај че шће ста ри ји љу -
ди ко ји то ком жи во та ни су мно го ко -
ри сти ли ин тер нет. Ха ке ри их нај че -
шће на па да ју имеј ло ви ма или те ле -
фон ским по зи ви ма.

На гло бал ном ни воу, то ком пан де -
ми је ко ро на ви ру са, би ло је не ко ли ко
уче ста ли јих он лајн пре ва ра. Пр ва у
ни зу до го ди ла се сре ди ном мар та.
Хаке ри су од мах ви де ли при ли ку у
па ни ци узро ко ва ној ко ро на ви ру сом,
па је ши ром све та, са мо дан на кон
за тва ра ња ка фи ћа, ре сто ра на и тр го -
вач ких цен та ра због пан де ми је, по -
чео да се ши ри ма ли ци о зни имејл.
Ра ди ло се о свет ској фи шинг (по ку -
шај кра ђе иден ти те та) кам па њи и гра -
ђа ни су на сво је имејл адре се до би ли
по ру ку с на сло вом „An important Co-
vid-19 update for our community”, а
по ши ља лац се пред ста вљао као Свет -
ска здрав стве на ор га ни за ци ја (WHO).
Ла жна по ру ка је са др жа ла упо зо рења

из здрав стве них цен та ра, ин фор ма -
ци је о ши ре њу ви ру са, са ве те струч -
ња ка за за шти ту од за ра зе, ана ли зе о
ути ца ју ви ру са на при вре ду или дру -
га под руч ја, по ну де за ула га ња у ле -
ко ве, вак ци не, чу до твор ну ме ди ци -
ну, за ни мљи ве чи ње ни це о из во ру ви -
ру са у ко ји ма се ис ти че људ ска од го -
вор ност у од ре ђе ним зе мља ма итд.
Пре ва ран ти су у имејл укљу чи ли и
при ви так (атач мент) под име ном ko-
vid-19.img, што је за пра во и био нај -
о па сни ји део по ру ке. Кли ком на „пре -
у зми” ак ти ви ра се тро ја нац „Agent
Tesla” ко ји пре у зи ма све по дат ке из
ва шег ра чу на ра.

Дра ги куп че...

Кра јем мар та био је ак ту е лан дру ги
об лик пре ва ре. На и ме, за бе ле же ни су
слу ча је ви у Евро пи да су по је дин ци
на јед ној дру штве ној мре жи ви де ли
оглас за алат. Про да вац је тра жио да
му куп ци по ша љу сво је лич не по дат -
ке и по дат ке о кре дит ној кар ти ци ка -
ко би тран сак ци ја мо гла да се оба ви.
Ме ђу тим, куп ци ни кад ни су до би ли
алат, али им је на ра чу ни ма не до ста -
ја ло не ко ли ко сто ти на евра.

Уко ли ко вам стиг не по ру ка: „Дра -
ги куп че, не дав но смо пре гле да ли ваш
ра чун на кре дит ној кар ти ци и сум ња -
мо да је ва шој кре дит ној кар ти ци мо -
гла при сту пи ти нео вла шће на тре ћа
стра на. Клик ни те ов де за на ста вак и
по твр ђи ва ње по да та ка ва шег ра чу на
ка ко би сте из бе гли пот пу но за тва ра -
ње. Хва ла вам. Искре но, слу жба за
ко ри сни ке”, не мој те при хва ти ти по -
ну ђе но, јер ће те у су прот ном оста ти
без де ла нов ца. Ши ром Евро пе је кру -
жи ла ова по ру ка од не ке слу жбе за
си гур ност ко ја је гра ђа не оба ве шта -
ва ла о сво јим на вод ним услу га ма и
са да су по је ди не кре дит не кар ти це
бло ки ра не.

У су сед ној Хр ват ској МУП је по -
стао ме та ха кер ског на па да. Хр ва ти -
ма су на мо бил не те ле фо не и имејл
адре се сти за ле по ру ке с на сло вом
„Mup Sharepoint Files”, с лин ком ко ји
је на кон ак ти ви ра ња, кли ком, ау то -
мат ски ин ста ли рао ви рус за кра ђу
лич них по да та ка. Та да је хр ват ски
МУП из дао са оп ште ње у ко јем је оба -
ве стио гра ђа не да су ха ке ри ко ри сти -
ли си ту а ци ју на ста лу пан де ми јом и
да су по ку ша ли да за пла ше, при ву ку
ла жним из ја ва ма гра ђа не и на ве ду их
да упла те но вац на ино стра не бан -
ков не ра чу не.

Ни смо ни ми иму ни

Код нас још увек ни су за бе ле же ни
ова кви ма сов ни и те жи об ли ци пре -
ва ре пу тем ин тер не та, али био је слу -
чај да се пу тем дру штве них мре жа
или по зна тих апли ка ци ја за бес плат -
ну раз ме ну по ру ка и по зи ва пу тем
ин тер не та ши ри ла цир ку лар на
порука с на град ном игром во де ћег
свет ског брен да. Свр ха је би ла се на -
ив ни по ла ко ме и до ста ве ха ке ри ма
лич не по дат ке. Пре ва ра је ве што
осми шље на и мно ги су из ра до зна -
ло сти отво ри ли по ру ку, у ко јој су
би ли оба ве ште ни да су срећ ни
добитни ци па ти ка или мо бил ног
теле фо на.

Ствар је ја сна, сла ње по да та ка с
лич не кар те или плат не кар ти це без
опре за при ли ком пла ћа ња пре ко ин -
тер не та, уз клик на линк за по тре бе
на гра де игре пу тем имеј ла или апли -
ка ци је за бес плат ну раз ме ну по ру ка
и по зи ва, а при ли ком че га мо ра те
оба ве сти ти де се то ро или два де се то ро
љу ди из ва ших кон та ка та, че сто су
клоп ке за ин тер нет ло по влук.

И за то не мој те би ти пре ви ше ра до -
зна ли и на ив ни.

УСВО ЈЕН ШКОЛ СКИ
КАЛЕН ДАР

По че так 1. сеп тем бра
Про шле не де ље су до не ти пра вил -
ни ци о школ ском ка лен да ру за
основ не и сред ње шко ле на те ри -
то ри ји АП Вој во ди не за школ ску
2020/2021. го ди ну, а об ја вље ни су
у „Слу жбе ном ли сту АПВ” бр.
41/2020. од 22. ју на.

По кра јин ски школ ски ка лен да -
ри уса гла ше ни су с ре пу блич ким
ка да је реч о по чет ку и кра ју
школ ске го ди не. Сто га ће школ -
ска го ди на и у Вој во ди ни по че ти
у уто рак 1. сеп тем бра 2020. го -
дине, а пр во по лу го ди ште тра ја -
ће до 23. де цем бра 2020. го ди не.
На кон зим ског рас пу ста ђа ци се
вра ћа ју у сво је школ ске клу пе у
по не де љак 18. ја ну а ра 2021. го -
ди не. За вр ше так на став не го дине
и овог пу та за ви си од на став ног
пла на за основ не и сред ње школе.

Уче ни ци основ них шко ла не ће
има ти ни јед ну на став ну су бо ту, а
сред њо школ ци ће има ти са мо јед -
ну, 5. сеп тем бра 2020. го ди не.

КОНКУРС „ЗА ЈЕД НИ ЦИ
ЗАЈЕД НО”

При ја ви те се

Рок за при ја вљи ва ње про је ка та на
кон курс про гра ма „За јед ни ци за -
јед но” у ло кал ним са мо у пра ва ма
про ду жен је до 10. ју ла 2020. го ди -
не. Пра во на при ја вљи ва ње има ју
све др жав не основ не и сред ње шко -
ле са се ди штем у два на ест парт -
нер ских гра до ва и оп шти на ко ји су
об у хва ће ни про гра мом „За јед ни ци
за јед но 2020”: Бе о град, Но ви Сад,
По жа ре вац, Ниш, Ча чак, Зре ња -
нин, Пан че во, Ки кин да, Ка њи жа,
Но ви Бе чеј, Ср бо бран и Жи ти ште.

Ком па ни ја НИС је на ме ни ла из -
нос од 114,5 ми ли о на ди на ра за
фи нан си ра ње про је ка та ко ји су усме -
ре ни на уна пре ђе ње без бед но сно-
ин фор ма ци о них си сте ма и ди ги та -
ли за ци ју на став ног про це са у обра -
зов ним уста но ва ма у Ср би ји. На
овај на чин ком па ни ја НИС же ли да
по др жи иде ју о јед на ким усло ви ма
за обра зо ва ње свих уче ни ка у здра -
вом и без бед ном окру же њу.

ДАН УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТА 
У НО ВОМ СА ДУ

Ше зде сет го ди на
постојања

Све ча ност по во дом обе ле жа ва ња
60. го ди шњи це и да на Уни вер зи те -
та у Но вом Са ду упри ли че на је 29.
ју на у Ве слач ком клу бу „Да ну би јус
1885”. Тим по во дом је одр жа на и
уни вер зи тет ска ве слач ка ре га та, на
ко јој су се так ми чи ле еки пе осме -
ра ца Уни вер зи те та у Но вом Са ду и
Уни вер зи те та у Београ ду.

Пр ви фа кул те ти да на шњег Но -
во сад ског уни вер зи те та осно ва ни су
пре ње го вог зва нич ног осни ва ња.
Пр ве ви со ко о бра зов не уста но ве ко -
је су осно ва не на те ри то ри ји по сле -
рат не АП Вој во ди не би ли су Фи ло -
зоф ски фа кул тет и По љо при вред -
ни фа кул тет 1954. го ди не, а го ди ну
да на ка сни је и Прав ни факул тет.

Уни вер зи тет је зва нич но осно -
ван 28. ју на 1960. го ди не. Да нас
ову ве ли ку по ро ди ци чи не че тр -
на ест фа кул те та и три на уч на ин -
сти ту та, са око 50.000 сту де на та и
пре ко 5.000 за по сле них.

ИН ТЕР НЕТ ПРЕ ВА РЕ ДО ЖИ ВЕ ЛЕ ЕКС ПАН ЗИ ЈУ ТО КОМ ПАН ДЕ МИ ЈЕ КО ВИ ДА 19

НЕ БУ ДИ ЛА КО ВЕ РАН И ПО ХЛЕ ПАН

ФИ ШИНГ

Је дан од нај о па сни јих ви до ва ин -

тер нет пре ва ре је фи шинг, ка да

се за по да ци ма тра га та ко да се

ка му фли ра линк у имеј лу или не -

кој по ру ци на мо бил ном те ле фо -

ну. На из глед до би ја те по ру ку ко -

ја је слу жбе на, са свим ло го и ма,

и је зич ки ис прав на, а у ко јој се

тра же ва ши по да ци.

Страну припремиo 
Зоран

Станижан



Петак, 3. јул 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ЗДРАВЉЕ

Ве зи вање

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, ко ли ко пу та вам
је до шло да по бег не те од све -
га? Де си се, кап не она кап
што пре ли је и осе ти те (опет)
нео до љи ву же љу да по бег не -
те. По бе ћи, јед но став но, без
ко фе ра, за ве -
жља ја, те ре та,
освр та ња... По -
бе ћи од: не мам,
не мо гу, ни сам,
не же лим, не
са да... По бе ћи и
оста ви ти све
стра хо ве, бри ге,
стреп ње, све из -
ре че но и све
пре ћу та но... По -
бе ћи од про бле -
ма, сплет ка ре -
ња, са пли та ња,
п о д  м е  т а  њ а ,
ума ра ња, ту ма ра ња, ли це мер -
ја, пре тва ра ња, на го ва ра ња,
„до бро на ме ра ња”...

Мо жда би тре ба ло по бе ћи
у дру ги град, др жа ву, на дру -
ги кон ти нент? Што да ље од
узро ка и из во ра свих не во ља,
сплет ка ра и ду ше бри жни ка.
Мо жда би тре ба ло са мо про -
ме ни ти по сао, са рад -
ни ке, стан, део
гра да или пак
тре ба про ме -
ни ти из бор
„за сва вре -
ме на” – жи -
вот ног са -
пут ни ка, жи -
вот ни по зив...
Мо жда би тре -
ба ло про ме ни ти
фи зич ки из глед,
бо ју и ду жи ну ко се,
не што уве ћа ти, не што сма -
њи ти, не што пре кри ти или
не што са кри ти...

Све то „мо жда” са свим си -
гур но не во ди ни ку да, колико

год при ма мљи во зву ча ло, и
то из са мо јед ног је ди ног раз -
ло га – сва ко ово бе жа ње у
„мо жда” вра ћа нас на сам по -
че так бе жа ња и на питањe: да
ли је мо гу ће по бе ћи? Ко ју год
оп ци ју да иза бе ре мо, ма ко -
ли ко да ле ко оти шли, ма ко -
ли ко се ма ски ра ли да нас ни -
ко (спо ља) не мо же пре по -
зна ти, оста је нам не ко од ко -
га бе жа ња не ма: ни ко ни ка да
ни је ус пео да по бег не од СЕ -
БЕ. Ето, дра ги мо ји, мо же те
по бе ћи фи зич ки би ло ку да,
али ва ше ЈА увек иде с ва ма.
И ви зна те да ни сте по бе гли.
Не мо гу ће је се бе ла га ти ду го.
И да ли је он да све про па ло?
Да ли не ко мо ра да жи ви ка -
ко не же ли са мо за то што је
схва тио да не мо же по бе ћи?

Не мо ра се ни шта! Ако смо
до са да жи ве ли
же ле ћи да се
до пад не мо дру -
ги ма, не чу ди
не за до вољ ство
ко је осе ћа мо.
То је не мо гу ћа
ми си ја: до па да -
мо се дру ги ма
са мо оно ли ко
ко ли ко се укла -
па мо у њи хо во
ви ђе ње нас. Од
про бле ма се не
мо же по бе ћи,
већ се мо же са -

мо – из ди ћи. Са гле да ти свој
жи вот и љу де у ње му као иза -
зов, а не као про блем. То што
смо „ра зум но” по сту па ли слу -
ша ју ћи дру ге, и на ве ло нас је
на бе жа ње. Узе ти жи вот у сво -
је ру ке је иза зов. Ис кљу чи ти
ТВ, не пу ни ти гла ву ру жним
ства ри ма и не при јат но сти ма,

за по че так је са свим до -
вољ но. Кад отво ри мо очи
ују тру и ка да поч не мо

да би ра мо шта је оно
што хо ће мо да ви ди -
мо, та да смо на пу ту

не бе жа ња,
не го по -

врат ка.

Кључ на ствар
је у ода би ру оно -

га што хо ће мо у
свом жи во ту и од
ње га. Све је на на -

ма. Чак и ако иза бе ре мо да
не учи ни мо ни шта, и то је
избор, зар не?

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Ма ко ли ко да ле ко
оти шли, увек нам
оста је не ко од ко га
бе жа ња не ма:
нико ни ка да ни је
ус пео да по бег не
од СЕ БЕ!

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ДР АЛЕК САН ДРА СТИ ЈА КО ВИЋ, СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА РА ДИ О ЛО ГИ ЈЕ

ОД ВОЈ ТЕ 15 МИ НУ ТА ДА 
СЕ БИ СА ЧУ ВА ТЕ ЖИ ВОТ

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Је сте ли зна ли да је ри зик од

те шког об ли ка де пре си је че тр -

де сет пу та ве ћи ме ђу они ма

ко ји па те од не са ни це не го код

љу ди ко ји има ју нор ма лан,

здрав сан?

Уко ли ко има те про бле ма са

спа ва њем, пре по ру чу је се да

ра ди те фи зич ке ве жбе на по љу, на днев ној све тло сти, у по сле по -

днев ним или ра ним ве чер њим са ти ма. Ве че ру пре ско чи те или,

ако баш мо ра те, узми те лак оброк. Из бе га вај те ко фе ин, ал ко хол и

ни ко тин, као и уче ње и оба вља ње би ло ка квих ак тив но сти до ка -

сно у ноћ.

Спа вај те у за мра че ној со би да ле ко од би ло ка кве бу ке. Ка да

лег не те у кре вет, не мој те гле да ти ТВ или пре тра жи ва ти ин тер нет.

Уме сто то га, пре спа ва ња слу шај те уми ру ју ћу му зи ку, чи тај те, ме -

ди ти рај те или про ве ди те вре ме у мо ли тви. Имај те уста ље но вре -

ме од ла ска на спа ва ње и уста ја ња.

Ево и сјај ног ча ја за слат ке сно ве. На пра ви те ме ша ви ну од 1/4

шо ље пу по ља ка ла ван де, 1/2 шо ље цве то ва ка ми ли це, 1/4 шо ље

осу ше не ко ре на ран џе и две ка ши ке ла ти ца ру же. Две ка ши ке ме -

ша ви не пре лиј те шо љом про кљу ча ле во де и оста ви те да од сто ји

од три до пет ми ну та. Про це ди те, па за сла ди те ка ши чи цом ме да

и до дај те че твр ти ну шо љи це ко ко со вог мле ка, па по пиј те то пло

пре спа ва ња.

За сми ре ње и бо љи сан до бар је и сле де ћи чај. По ме шај те три

ка ши ке цве то ва ка ми ли це, две ка ши ке ма тич ња ка, по јед ну ка -

ши ку ма ци не тра ве, ов се не сла ме и па си фло ре, 1/4 ка ши ке цве -

то ва хме ља и 1/4 ка ши ке ко ре на ва ле ри ја не. Јед ну ка ши ку ме ша -

ви не пре лиј те са два де ци ли тра вре ле во де и оста ви те да од сто -

ји пет ми ну та па про це ди те. Пиј те по ла са та пре спа ва ња.

Кад сан не ће 
на очи

Тим За во да за здрав стве ну за -
шти ту рад ни ка „Пан че вац” из
не де ље у не де љу се уве ћа ва,
као што ра сте и ин те ре со ва ње
па ци је на та за спе ци ја ли стич -
ке, си сте мат ске и дру ге вр сте
пре гле да и ана ли за ко је ну ди
ова ре но ми ра на уста но ва.

Еки па струч ња ка За во да
„Пан че вац” ових да на до би ла
је још јед но по ја ча ње: док тор -
ка Алек сан дра Сти ја ко вић, спе -
ци ја ли ста ра ди о ло ги је из Оп -
ште бол ни це у Пан че ву, од са -
да ће у За во ду оба вља ти ул тра -
звуч не пре гле де дој ки.

Ова док тор ка је од 2002. го -
ди не ра ди ла као ле кар оп ште
прак се у До му здра вља на Стре -
ли шту, да би 2007. оти шла на
спе ци ја ли за ци ју из обла сти ра -
ди о ло ги је на ВМА у Бе о гра ду.
Од 2012. док тор ка Сти ја ко вић
у Оп штој бол ни ци оба вља чи -
тав низ пре гле да из сво је обла -
сти: ул тра звуч не пре гле де дој -
ке, вра та, аб до ме на, ма ле кар -
ли це, па зу шних ја ма и пре пон -
ских ре ги ја, као и бо ди ске нер,
те све вр сте ра ди о граф ских сни -
ма ња. Сво је бо га то ис ку ство ова
док тор ка на до гра ди ла је 2016.
го ди не, ка да је на Ин сти ту ту
за он ко ло ги ју и ра ди о ло ги ју
Ср би је успе шно за вр ши ла еду -
ка ци ју за ма мо гра фи ју и ул -
тра звук дој ке, на кон че га је као
ле кар укљу че на у на ци о нал ни
план скри нин га за ра но от кри -
ва ње кар ци но ма дој ке.

Упра во због то га ће у За во ду
„Пан че вац” док тор ка Сти ја ко -
вић би ти за ду же на пр вен стве -
но за ул тра звук дој ки. Свој пре -
глед мо же те за ка за ти пу тем те -
ле фо на 013/21-90-900 и 013/21-
90-903.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Шта све мо же
да се от кри је ул тра зву ком дој -
ке и ка ко из гле да тај пре глед?

АЛЕК САН ДРА СТИ ЈА КО -
ВИЋ: Пред ност ул тра зву ка као
ди јаг но стич ке ме то де је у то -
ме што је пре глед пот пу но без -
бо лан, ни је ште тан ни ти бо -
лан, не ма ни ка квог зра че ња и
ни је вам по треб на при пре ма,
па мо же да се ра ди ко ли ко год
пу та је по треб но. Због то га је
ул тра звук дој ке пр ва ме то да
из бо ра пре све га у пре вен ци ји,
али и у от кри ва њу кар ци но ма
дој ке. По мо ћу ул тра зву ка мо -
же мо да уо чи мо и ло ка ли зу је -
мо би ло ка кву про ме ну на дој -
ци и да од ре ди мо ње ну кон зи -
стен ци ју и вр сту. Пре гле да ју се
оба ве зно и па зу шне ја ме, јер
за хва љу ју ћи то ме мо же мо про -
ве ри ти да ли по сто је не ки уве -
ћа ни или из ме ње ни лим фни
чво ро ви, ко ји има ју прог но -
стич ки зна чај код кар ци но ма

дој ке. Пре глед је нај бо ље ура -
ди ти из ме ђу пе тог и два на е -
стог да на мен стру ал ног ци клу -
са. Он тра је све га 15–20 ми ну -
та, а ако зна мо да се чак 95%
кар ци но ма дој ке от кри ве них
на вре ме из ле чи, по ста је ја сно
да тих пет на е стак ми ну та ко је
же на из дво ји за пре глед мо же
да јој са чу ва жи вот.

l Ка ква је си ту а ци ја на те ре -
ну: да ли вам се па ци јент ки ње
че шће обра ћа ју ра ди пре вен -
тив них пре гле да или до ла зе тек
ка да уо че не ки симп том?

– Пре по ру ке о ва жно сти пре -
вен тив них пре гле да углав ном
по шту ју мла ђе па ци јент ки ње.
Ка да је реч о не што ста ри јој
по пу ла ци ји, ту је при мет но ве -
ћи број же на ко је на жа лост на
ул тра звук дој ке до ла зе он да ка -
да им је већ ди јаг но сти ко ва но
не ко обо ље ње или ако на пи па -
ју не ку гру дви цу, отвр дли ну
или уо че ис це дак из бра да ви -
це, па их страх при мо ра да про -
ве ре о че му је реч. Има чак и
оних па ци јент ки ња ко је, чак и
кад се по ја ве симп то ми, бу ду
то ли ко упла ше не од ди јаг но зе
да иг но ри шу про блем че ка ју -
ћи да све про ђе са мо од се бе.
То је за пра во нај ри зич ни је по -
на ша ње, јер што се кар ци ном
ка сни је от кри је, то су шан се за
из ле че ње ма ње. По себ но тре ба
има ти у ви ду чи ње ни цу да кар -
ци ном дој ке у нај ве ћем бро ју
слу ча је ва не бо ли, па га је те -
шко уо чи ти од мах на по чет ку,
а ка да се симп то ми ја ве, то че -
сто зна чи да је бо лест већ уз -
на пре до ва ла. Упра во је нај ве -
ћа пред ност ул тра зву ка у то ме
што мо же да при ка же ма ње
про ме не и мно го пре не го што
оне по ста ну уоч љи ве или опи -
пљи ве, што дра стич но уве ћа ва
шан се за из ле че ње.

l Ка да тре ба за по че ти пре -
вен тив не пре гле де?

– Ул тра звуч ни пре гле ди тре -
ба да кре ну од три де се те го ди -
не жи во та и пре по ру чу је се да
се по том оба вља ју на сва ких
го ди ну да на. По сле че тр де се те
го ди не тре ба ура ди ти и пр ву,
ба зич ну ма мо гра фи ју, а по том
тај пре глед по на вља ти на сва -
ке две го ди не. За па ци јент ки -
ње ко је има ју по ро дич но по зи -
тив ну анам не зу, од но сно за оне
ко је по жен ској ли ни ји има ју
срод ни ке обо ле ле од кар ци но -
ма дој ке, пра ви се ин ди ви ду -
ал ни кон цепт кон тро ла. Њи ма
се ул тра звуч ни пре гле ди нај -
че шће оба вља ју на сва ких шест
ме се ци. Би ло би до бро да же -
не из ме ђу пе тог и пет на е стог
да на мен стру ал ног ци клу са
ураде и са мо пре глед дој ки.

Паци јент ки ње че сто ка жу да
оне то не уме ју или се пла ше, а
на на ма је да их охра бри мо да
то сва ка ко учи не, јер се ва -
жност ра ног от кри ва ња ка р ци -
но ма дој ке за и ста не мо же до -
вољ но на гла си ти. У Ср би ји сва -
ка осма же на обо ли од кар ци -
но ма дој ке: го ди шње је то пре -
ко 4.600 же на. Чак 1.600 обо -
ле лих го ди шње из гу би бит ку с
бо ле шћу и то се у нај ве ћем бро -
ју слу ча је ва об ја шња ва ка сним
ја вља њем на пре глед, од но сно
ка сним от кри ва њем бо ле сти.

l Ко ме се још пре по ру чу ју
ул тра звуч ни пре гле ди дој ке?

– По ред већ на бро ја них ка -
те го ри ја па ци јент ки ња, ре дов -
не пре гле де тре ба да оба вља ју
и же не ко је го ди на ма има ју не -
ку суп сти ту ци о ну хор мон ску
те ра пи ју, као и оне ко је су
раније већ бо ло ва ле од не ких
бениг них или ма лиг них обоље -
ња дој ке, те оне ко је има ју

масти ти се, од но сно упал не про -
це се на дој ци или би ло ка кву
се кре ци ју или ис це дак из бра -
да ви це. Исто та ко, кон тро ле се
под ра зу ме ва ју код же на ко је
има ју имплантатe. Ул тра звук
дој ки је и је дан од оба ве зних
пре гле да ко је тре ба да оба ве
па ци јент ки ње ко је су у при -
пре ми за ван те ле сну оплод њу.

l У че му је раз ли ка из ме ђу
ул тра звуч ног пре гле да и ма мо -
гра фи је?

– Ма мо гра фи ја сто ји и да ље
као злат ни стан дард за ра но
от кри ва ње ра ка дој ке. По сто је
не ки ту мо ри ко ји се мо гу ви -
де ти са мо на ма мо гра фи ји, али
с дру ге стра не, у мла ђем жи -
вот ном до бу, ка да су дој ке гра -
ђе не од до ста гу стог жле зда -
ног тки ва, оне су по год ни је за
пре глед ул тра зву ком, бу ду ћи
да то жле зда но тки во мо же да
нам ма ски ра сли ку на ма мо -
гра фи ји. С дру ге стра не, не ке
ства ри, по пут ми кро кал ци фи -
ка та, бо ље се ви де на ма мо -
гра фу. За то ми углав ном са ве -
ту је мо же на ма да ура де и је -
дан и дру ги пре глед, јер се те
две ме то де до пу њу ју, па та ко

до би ја мо нај пре ци зни ји увид
у ста ње дој ки.

l Ка да је реч о ма лиг ним бо -
ле сти ма, ста ти сти ке по ка зу ју
да нај ве ћи број же на у ју жном
Ба на ту обо ли и умре упра во од
ра ка дој ке. Ко ји фак то ри ри зи -
ка до при но се обо ле ва њу?

– Глав ни фак то ри ри зи ка су
по зи тив на по ро дич на анам не -
за, стрес, пу ше ње, го ја зност,
ма њак фи зич ких ак тив но сти,
за тим ра на пр ва мен стру а ци ја
и ка сна ме но па у за. Под ве ћим
ри зи ком су и же не ко је ни су
ра ђа ле или оне чи ја је пр ва
труд но ћа би ла на кон три де се -
те го ди не. Сма тра се да око 5–
10 про це на та кар ци но ма спа -
да у на след не кар ци но ме. Са -
да по сто је и ге нет ске ана ли зе,
од но сно те сто ви BRCA 1 и 
BRCA 2, по мо ћу ко јих се мо гу
про на ћи му та ци је ге на спе ци -
фич не за кар ци ном дој ке. Ме -
ђу тим, та кве ана ли зе су при -
лич но ску пе, па се на Ин сти ту -
ту за он ко ло ги ју и ра ди о ло ги ју
Ср би је ура ди све га три де се так
ових те сто ва го ди шње.

l Да ли и му шкар ци ра де
ул тра звук дој ке?

– Да, сва ка ко. Они се нај че -
шће ја вља ју због ги не ко ма сти је
– бе ниг ног уве ћа ња гру ди, ко је
за пра во пред ста вља при су ство
жле зда ног тки ва, због че га му -
шке гру ди по чи њу да ли че на
жен ске. Че шће се то де ша ва у
мла ђем уз ра сту, док по је ди ни
ле ко ви, по пут оних за ви сок
при ти сак, мо гу ути ца ти на на -
ста нак ги не ко ма сти је код ста -
ри јих му шка ра ца. По што ги не -
ко ма сти ја ни је бо лест, она нај -
че шће пред ста вља са мо пси хо -
ло шки про блем. Ако је уве ћа -
ње из ра же но и ако је осо ба мла -
да, ова не пра вил ност се може
укло ни ти хи рур шким за хва том.

l Ма ње је по зна то да и
мушкар ци обо ле ва ју од ра ка
дојке?

– У Ср би ји је, пре ма ста ти -
сти ка ма, у про се ку сва ка 101.
осо ба обо ле ла од ра ка дој ке му -
шка рац. Симп то ми и ал го ри -
там пре гле да су исти. Углав ном
и при пад ни ци му шког по ла до -
ла зе на пре глед ка да на пи па ју
квр жи це и отвр дли не и та да се
ра ди ул тра звук, а по том по по -
тре би и ма мо гра фи ја. Сто га,
пре по ру ке о ре дов ним пре вен -
тив ним пре гле ди ма јед на ко ва -
же и за му шки пол.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Пре глед у За во ду
„Пан че вац” мо же те
за ка за ти пу тем
телефо на 
013/21-90-900 и
013/21-90-903.
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Директор Инфективне клинике у Београду

Горан Стевановић каже да је сада сувише

далеко почетак нове школске године да би

могао да да прогнозу да ли ће се сести у

клупе.

„И мене лично занима, јер и ја имам два

ђака. Надам се да ће школска година крену-

ти нормално, то зависи од тога како ћемо

спроводити мере, то можемо ако радимо

сви заједно”, рекао је Стевановић.

Школска година почиње 1. септембра?

Горан Стевановић понавља апел грађанима

који имају симптоме коронавируса да се ја-

вљају у ковид амбуланте, а не и они који су

били у контакту са зараженима, а немају

симптоме.

Више од 50 одсто оболелих су сада мла-

ди, од 20 до 40 година. Нама старија попу-

лација ретко оболева, додаје Стевановић.

– На респираторима у граду Београду су

углавном пацијенти изеђу 30 и 55 година

старости, имамо и млађих. Не мења се ви-

рус, остаје исти као у почетку, разлика је са-

мо ко се више инфицира – истиче директор

Инфективне клинике у Београду.

У ковид амбуланте и болнице само са симптомима

НОВЕ МЕРЕ У ГРАДОВИМА ЗБОГ ПОРАСТА БРОЈА ЗАРАЖЕНИХ

КОРОНА НИЈЕ НИ ОДЛАЗИЛА ИЗ СРБИЈЕ?

Влада Србије је на седници одржаној у сре-

ду 1. јула прописала посебне мере заштите

становништва од заразне болести Ковид-19

у оним јединицама локалне самоуправе у

којима је због епидемије проглашена ван-

редна ситуација.

Како би се зауставило даље ширење и

преношење заразе влада је, између осталог,

одлучила да се у овим локалним самоупра-

вама забрани окупљање у затвореном и

отвореном простору више од пет лица, ако

није могуће обезбедити физичку дистанцу

од два метра и одговарајуће мере личне за-

штите, а неће бити могуће ни организовање

свечаности, као ни спортских и забавних

манифестација. Ограничен је рад угоститељ-

ских објеката од 7 до 20 часова.

Када је реч о предшколским и образов-

ним установама, неопходна је пуна примена

свих превентивних мера.

У образовним установама биће одложена

окупљања, а пријемни и други испити биће

спроведени уз примену свих мера личне за-

штите – физичка дистанца од два метра,

обавезно ношење маске и рукавица.

Коришћење отворених и затворених базе-

на, спа и велнес центара за сада није могу-

ће, али ће уз спровођење мера заштите и да-

ље радити козметички и фризерски салони,

салони лепоте, фитнес центри и теретане...

Нове мере: забрањена окупљања, нема ни базена

Крајем јуна је, чини се, зараза
короном експлодирала! У по-
недељак 29. јуна регистроване
су 242 новозаражене особе, дан
раније – 254, а дан пре тога –
227. Корона – други део, или
само први део кошмара који
још траје?

Последњи пут бројке сличне
овим забележене су 12. апри-
ла, када је било 250 заражених.

Тада је, сви су нам говорили,
био врхунац пандемије и било
нам је некако природно... Али
ове садашње су нас изненадиле.
Већина предвиђања, и стати-
стичких прорачуна, била је да
ће првом таласу увелико у ово
време доћи крај. Очекивали смо
крај пандемије и повратак нор-
малном животу, многи су пла-
нирали летовања. Уосталом, сви
су нам поручивали да се вирус
боји сунца, да не подноси ул-
траљубичасто зрачење, а сада...
Ем је УВ индекс нездраво ви-
сок, ем је корона у пуном јеку...

Током марта и априла већи-
на теорија гласила је да је тада
био први талас коронавируса,
а други је био најављен за је-
сен. Било је само питање ка-
кав ће бити – као и овај, или

блажи, ако га проналазак вак-
цине не предухитри.

А сада...
На друштвеним мрежама и

у свакодневним разговорима
међу људима већ данима се де-
батује о томе шта нас је сна-
шло и који нас је талас короне
запљуснуо: први који није ни
пролазио, или други?

Чланица Кризног штаба др
Дарија Кисић Тепавчевић каже:

– Имали смо једну стагна-
цију, сада имамо пораст и иде-
мо ка другом пику. Ми се на-
дамо да је ово крајем јуна пик,
а да ће надаље бити силазни
део кривуље – објаснила је др
Дарија Кисић Тепавчевић.

Она је рекла да не треба да
очекујемо таласе, већ да учини-
мо оно што можемо: да се при-
државамо мера, како бисмо за
две недеље спречили ширење.

– Очекивање другог, трећег,
петог таласа је непотребно. Ви-
рус је ту, никада није ни пре-
стао да циркулише. Треба да
размишљамо да сваки минут,
секунд, спречимо његово даље
ширење – казала је она.

Србија, иначе, није једина
земља коју је погодио пораст
броја заражених ових дана.

Последња недеља јуна под-
сетила је и Сједињене Државе
да је претња од пандемије да-
леко од краја. Број нових слу-
чајева заразе поново брзо ра-
сте, а нација на почетку лета
бележи нове рекорде пораста
дневних инфекција.

Између 22. и 26. јуна САД
су, са преко 30.000 пријавље-
них случајева у једном дану,
скочиле на више од 45.000 но-
вооболелих.

И тамо постоји дебата око
тога да ли је ово други талас
инфекције или наставак пр-
вог који је захватио земљу
почетком године и никад се
није окончао. Али оно што је
јасно јесте да САД сада пати
од брзог повећања броја
случајева заразе корона-
вирусом.

Међутим да ли је то уопште
сада важно? Чини се да је ва-
жније од питања да ли је ово
први талас, или други, или пик
првог, питање личне одговор-
ности сваког од нас, јер је са-
да више него јасно да ван-
редног стања вероватно неће
бити и да је све на томе да се
поштују мере које су донете
29. јуна.

Директор Инфективне кли-
нике у Београду Горан Стева-
новић каже да је у овом тре-
нутку немогуће дати тачну про-
цену колико ће ситуација с ко-
ронавирусом да траје.

„Морамо да се спремимо на
то да ће ово трајати дуго, најве-

роватније, на основу свега што
смо видели, вирус неће природ-
но ишчезнути. Два начина кон-
троле су: да постоји ефикасан
лек, а друго је ефикасна вакци-
на. То није у назнаци за скорију
будућност”, истакао је директор
Инфективне клинике.

Према његовим речима, мо-
рамо да се спремимо да ћемо
имати перманентно присутан
вирус, да ће ковид бити с нама.

„Морамо да научимо да
здравствени радници морају да
се прилагоде да ће радити с
њим”, рекао је Стевановић.

Епидемија коронавируса у региону се поно-

во разбуктала после кратке паузе, али већи-

на држава изричито се противи новом ка-

рантину и прелази на не-

што другачије мере. Док је

у Србији 28. јуна регистро-

вано 227 инфицираних од

5.933 тестиране особе, у

суседној Хрватској је тај

број, примера ради, 85 на

1.187 тестираних. На пет

хиљада тестираних у Хр-

ватској, по овоме би биле

403 заражене особе!

Директорка Клинике за

инфективне болести у Загребу Алемка Мар-

котић поручила је да је кључно држати се три-

ју златних правила: дистанца, хигијена и избе-

гавање блиског контакта, а онда је и објасни-

ла шта тачно значи блиски контакт.

„Према дефиницији Европског центра за

контролу болести, коју је

преузела и Хрватска, бли-

ски контакт значи ако сте

са зараженом особом бо-

равили више од 15 минута

лицем у лице на размаку

мањем од два метра или

ако сте са зараженом осо-

бом боравили у затворе-

ном простору више од 15

минута, наравно ако нема-

те заштитну опрему или

слично. Дакле, врло једноставна дефиници-

ја, врло јефтине методе којих је лако држати

се”, истакла је Маркотићева.

Шта тачно значи блиски контакт

Део пан че вач ке Оп ште бол ни це је од уто р ка,

29. ју на, по но во пре тво рен у ко вид бол ни цу,

а на рас по ла га ње па ци јен ти ма за ра же ним

ко ро на ви ру сом са да су ста вље на три одво је -

на објек та, од но сно згра де ОРЛ, бив шег

груд ног и ин фек тив ног оде ље ња.

– С об зи ром на то да су по ме ну те гра ђе ви -

не па ви љон ског ти па, оне су се по ка за ле

нај по год ни јим за изо ла ци ју обо ле лих. Од лу -

чи ли смо да овог пу та за по тре бе ко вид бол -

ни це не ће мо ко ри сти ти про сто ри је но вог

Ин тер ног бло ка, ка ко се не би ре ме ти ли па -

ци јен ти ко ји ту до ла зе на ди ја ли зу, али и ка -

ко би функ ци о ни са ње чи та ве бол ни це те кло

нео ме та но – об ја снио је др Сло бо дан Ову ка,

ди рек тор Оп ште бол ни це.

Он је до дао и то да је ка па ци тет са да шње

ко вид бол ни це око сто ти ну по сте ља, а да су

тре нут но ту сме ште на 72 па ци јен та из ра -

зних кра је ва Ср би је.

– На ши за по сле ни су ор га ни зо ва ни по

истом прин ци пу као и про шли пут: бол ни ца

је по де ље на на зе ле ну и цр ве ну зо ну. Осо -

бљу у цр ве ној зо ни на рас по ла га њу је сва

нео п ход на за штит на опре ма, ко је има мо до -

вољ но. Оба ту не ла за дез ин фек ци ју ра де. С

об зи ром на то да смо има ли до бру ор га ни за -

ци ју про шлог пу та, на да мо се да ће мо са да

успе шно од го во ри ти и на овај иза зов – по ру -

чио је Ову ка.

„Зе ле ни” део бол ни це, на ме њен па ци јен ти -

ма ко ји не ма ју ко вид, и да ље ра ди, али са

сма ње ним ка па ци те том. То под ра зу ме ва да

се тре нут но не оба вља ју та ко зва не хлад не

опе ра ци је (оне ко је мо гу да че ка ју), већ се

опе ри шу хит ни слу ча је ви и осо бе обо ле ле од

ма лиг них бо ле сти. По се те ни су до зво ље не, а

па ци јен ти ко ји има ју за ка за ни пре глед мо ра -

ју да но се за штит ну ма ску и да на ула зу дез -

ин фи ку ју ру ке и из ме ре тем пе ра ту ру. Д. К.

Оп шта бол ни ца по но во у ко вид ре жи му
Због драстичног повећања броја зараже-

них коронавирусом, у Србији је ванредна

ситуација проглашена у Новом Пазару, Ту-

тину, Крагујевцу и Врању, док су као жа-

ришта означени Београд, Краљево, Ужице

и Ваљево.

Најкритичније је у Новом Пазару, где је

ванредна ситуација уведена 25. јуна, када

је забрањено окупљање више од пет особа у

јавном простору, отвореном или затворе-

ном. Радно време угоститељских објеката

ограничено је од 7 до 19 сати и у то време

за једним столом не могу седети више од

две особе, уз поштовање дистанце од два

метра, а забрањено је организовање свих

врста славља и свечаности.

Кризни штаб Тутина је на седници одржа-

ној 26. јуна због повећаног броја заражених

донео одлуку о увођењу ванредне ситуације

на територији те општине, у којој је укупан

број оболелих достигао 90.

Ситуација је озбиљна и у Крагујевцу, где

је такође ванредним мерама забрањена ор-

ганизација свих врста прослава и свечано-

сти, уведено обавезно ношење маски у за-

твореном простору и ограничено радно вре-

ме угоститељских објеката.

Ванредну ситуацију са сличним мерама

29. јуна је прогласило и Врање, пошто је у

том граду за осам дана, од 19. до 27. јуна,

потврђено 140 новооболелих.

Београд је такође једно од жаришта, мада

у њему није уведена ванредна ситуација,

али су уведене поједине мере.

Од 30. јуна на територији града Београда

обавезно је ношење маски у градском пре-

возу и свим затвореним просторима, без

изузетка.

„Сви посетиоци и гости тржних центара,

кафића, ресторана, ноћних клубова, салона

лепоте, теретана и слично, у обавези су да

све време боравка у тим затвореним просто-

рима константно носе заштитне маске”, са-

општила је Влада Србије.

И у Краљеву и Ужицу је евидентиран већи

број новооболелих, али ни у тим градовима,

засад, није проглашена ванредна ситуација.

Ужице је усвојило обавезне мере које под-

разумевају да ће заштитне маске од сада би-

ти обавезне у затвореним просторима и јав-

ним установама, као и на градској пијаци. У

угоститељским објектима не могу се органи-

зовати прославе, а препоручено је и да се

скрати радно време кафића и ресторана.

И у Ваљеву је дошло до наглог раста бро-

ја заражених. Само током 24 сата, између

28. и 29. јуна, откривено је 26 новооболелих

лица из контакта с потврђеним случајем.

Ово је велики раст у односу на претходне да-

не, с обзиром на то да је током две седмице

које су претходиле овоме у Ваљеву забеле-

жено укупно петнаестак новозаражених.

Нови удар на Србију
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По раст бро ја за ра же них ко ро на ви -
ру сом по но во нам је до нео оштри је
ме ре над ле жних ин сти ту ци ја осми -
шље не с ци љем за шти те здра вља свих
гра ђа на. По од лу ци Кри зног шта ба,
ма ске су у Бе о гра ду, као и у оста лим
жа ри шти ма у Ср би ји, од ове не де ље
оба ве зне у свим за тво ре ним про сто -
ри ма. Кад је реч о остат ку Ср би је,
за сад сте ду жни да ма ску има те у
јав ном пре во зу, док се у за тво ре ном
са мо пре по ру чу је ње но ко ри шће ње.
Евен ту ал на но ва огра ни че ња за ви -
си ће од раз во ја епи де ми о ло шке
ситуа ци је у сва ком по је ди нач ном
гра ду.

Про ве ри ли смо ка ко су ма ска ма
снаб де ве не апо те ке у Пан че ву и где
су це не нај по вољ ни је, а ис тра жи ли
смо и ко је ма ске нај бо ље шти те од
ко ро на ви ру са.

Је ди на вр ста за штит них ма ски ко ју
ће те нај ве ро ват ни је ус пе ти да про -
на ђе те у нај ве ћем бро ју апо те ка у
Пан че ву је сте хи рур шка ма ска. Ипак,
ако пла ни ра те да па за ри те ве ћу ко -
ли чи ну ма ски, пре по ру чу је мо вам
да, ра ди уште де, нај пре оби ђе те ви -
ше про дај них ме ста ка ко би сте се
рас пи та ли о це на ма, бу ду ћи да се
оне од објек та до објек та дра стич но
раз ли ку ју.

Ми смо у оби ла ску апо те ка би ли у
по не де љак, 29. ју на, и до но си мо вам
ин фор ма ци је о це на ма ко је су та да
би ле ак ту ел не, иа ко је из ве сно да би
ових да на, због по ве ћа не по тра жње,
мо гло би ти по ску пље ња. То су нам
не зва нич но и по твр ди ли у апо те ци
„Пан до ра” у Ње го ше вој ули ци, где у
по не де љак ни су има ли ни ка квих ма -
ски. Са зна ли смо да су се хи рур шке
ма ске, док их је би ло, про да ва ле по
це ни од 45 ди на ра, али да ће им це -
на, ка да по но во бу ду сти гле, са свим
из ве сно би ти ви ша.

Од 50 до 85 ди на ра

У апо те ка ма „Бе ну” хи рур шке ма ске
тре нут но су убе дљи во нај ску пље у гра -
ду и ко шта ју 85 ди на ра по ко ма ду. У
по је ди ним про дав ни ца ма овог лан ца

мо же те још про на ћи епи де ми о ло шке
ма ске са озна ком Н95, по це ни од
200 ди на ра за па ко ва ње од два ко ма -
да. Су де ћи по нат пи су на ку ти ји, овај
ар ти кал је уве зен из Ки не. То је ина -
че је ди на епи де ми о ло шка ма ска ко ја
се мо же на ћи у гра ду. У оста лим апо -
те ка ма их не ма ју и за сад не зна ју да
ли ће их до би ја ти.

У лан цу дро ге ри ја „Ли ли” хи рур -
шке ма ске ста ју 66 ди на ра, а у по ну -
ди су и обич не плат не не ма ске на ве -
зи ва ње, по це ни од 130 ди на ра. Њих,
ка ко ка жу про дав ци, мо же те да пе ре -
те, пе гла те и но си те нео гра ни чен број
пу та.

Нај јеф ти ни је хи рур шке ма ске про -
на шли смо у апо те ци „Ва ле ри ја на” у
Ка ра ђор ђе вој ули ци. Та мо је ко мад
ко штао 50 ди на ра. Ов де ни су има ли
епи де ми о ло шких ма ски, а пре но што
су рас про да те, па ко ва ње од два ко ма -
да ко шта ло је 185 ди на ра.

Шта нај бо ље шти ти

Од из би ја ња епи де ми је до да нас јед -
но од пи та ња ко ја ин три ги ра ју гра ђа -
не је сте: шти те ли ма ске за и ста од
ко ро на ви ру са и ко ја од по ну ђе них је
нај е фи ка сни ја? Ка ко ства ри сто је,
куп ци ма се из бор тре нут но сво ди на
обич не па муч не ма ске за ви ше крат -
ну упо тре бу, хи рур шке и епи де ми о -
ло шке ма ске Н95. По сто је и ма ске с
ја чом за шти том, ка кве се, на при мер,
оба ве зно ко ри сте у ко вид бол ни ца ма,
али њих, ка ко ка жу у апо те ка ма, у
про да ји не ма још од ја ну а ра, бу ду ћи
да је по тра жња за њи ма у све ту то ли -
ка да у до ма ће апо те ке ви ше и не
сти жу.

– Но ше ње ма ске за ли це си гур но
ни је ап со лут на га ран ци ја да се нећете

за ра зи ти, јер се ви ру си мо гу пре не ти
и кроз очи, а сит не ви ру сне че сти це
као ае ро со ли мо гу про дре ти и кроз
обич не ма ске. Нај ни жи ни во за шти -
те пру жа плат не на, а не што је бо ља
хи рур шка ма ска. Ипак, оне вас не ће
за шти ти ти од ко ви да 19, јер кроз њих
че сти це ко ро на ви ру са ае ро сол но про -
ла зе без про бле ма. Још ве ћи про -
блем код обич них ма ски је у то ме
што оне не при а ња ју у пот пу но сти уз
ли це, те вр ло ла ко мо же до ћи до кон -
та ми на ци је са стра не. Ме ђу тим, би -
ло ка ква ма ска је бо ља од ни ка кве,
јер она спре ча ва ди рек тан ка пљич -
ни пре нос ви ру са – по ја сни ла нам је
апо те кар ка у јед ном од обје ка та ко је
смо по се ти ли.

Она је на по ме ну ла да да ле ко бо љу
за шти ту пру жа ју епи де ми о ло шке ма -
ске, с тим што се под њи ма још те же
ди ше, по го то во на ви со ким тем пе ра -
ту ра ма ка кве вла да ју ових да на.

Ла жна си гур ност

– По сто је и ма ске с још ве ћом за шти -
том, од но сно ни во ом фил три ра ња –
та ко зва ни ре спи ра то ри. Оне се пре -
по ру чу ју здрав стве ним рад ни ци ма ко -
ји су у кон так ту с па ци јен ти ма за ра -
же ним ко ро на ви ру сом и но се озна ку
ФФП2 или ФФП3. Ове по след ње углав -
ном се при ме њу ју при ли ком ме ди -
цин ских за хва та где се ства ра ју ае ро -
со ли – об ја шња ва фар ма це ут.

И Свет ска здрав стве на ор га ни за -
ци ја (СЗО) ажу ри ра ла је не дав но сво -
је смер ни це у ве зи са за шти том од
пан де ми је и пре по ру чи ла да вла де
под стак ну ста нов ни штво да но си ма -
ске на јав ним ме сти ма где по сто ји
ри зик од тран сми си је ко ро на ви ру -
са. У но вим смер ни ца ма, чи ју су из -
ра ду под ста кли ре зул та ти сту ди ја
спро ве де них у по след њих не ко ли ко
не де ља, СЗО на гла ша ва да су ма ске
са мо је дан у ни зу ала та ко ји мо гу да
сма ње ри зик тран сми си је, али да не
би тре ба ло да оне пру жа ју ла жан
осе ћај си гур но сти, бу ду ћи да ни су
за ме на за фи зич ко дис тан ци ра ње,
хи ги је ну ру ку и дру ге ме ре јав ног
здра вља.

Це не хи рур шких ма ски
кре ћу се од 50 до чак 85
ди на ра по ко ма ду.

Чак и ка да сте из Пан че ва, пут за Бе -
о град че сто мо же да ис цр пи и да вам
оду зме цео дан. Ипак, мно го је раз ло -
га због ко јих та мо иде мо: јед ни мо ра -
ју због по сла или шко ло ва ња, дру ги
та мо из ла зе, тре ћи иду ра ди ку по ви -
не, че твр ти се та мо ле че, пе ти оби ла -
зе зна ме ни то сти, ше сти се кул тур но
уз ди жу... Мо ти ва је за и ста мно го, а
бли зи на пре сто ни це је са мо до дат ни
плус.

Про ве ри ли смо ко ли ко че сто Пан -
чев ци пу ту ју у Бе о град, чи ме и из ко -
јих све по бу да.

МИ ЛОШ ВУ КО ВИЋ, еко но ми ста:
– У по след ње вре ме сла би је пу ту -

јем у Бе о град. Kад год имам вре ме на,
во лим да одем, јер ме до бар део де -
тињ ства, као и до ста мо јих при ја те ља,
ве зу ју за тај град. Одем у про вод, шо -
пинг или ду ге шет ње уз ре ку. Оно што
не до ста је Пан че ву у од но су на глав ни
град је сте ви ше мо гућ но сти за за по -
сле ње. Што се ти че пре во за, увек бих
пре иза брао ау то бус, због ком фо ра.

БИ ЉА НА ЛА ЗА РЕ СКА, 
ма стер хе ми чар:

– Због оба ве за ко је имам не идем
че сто, али ме за Бе о град ве же пе ри од

сту ди ја и по сао ко ји сам до ско ра ра -
ди ла. Во лим, кад ми вре ме то до зво -
ља ва, да ужи вам у шет ња ма Адом,
Ду нав ским ке јом и Гар до шем. Обо -
жа вам и Kалемегдан и Бо та нич ку ба -
шту. По се ћу јем по зо ри шта, а по вре -
ме но одем и у шо пинг у не ки од тр -
жних цен та ра. Да јем пред ност ау то -
бу си ма, јер су удоб ни ји.

ЈО ВА НА СТО ЈИЉ КО ВИЋ, 
де фек то лог:

– Жи вим у Бе о гра ду и ми слим да
се та мо пре мо же на ћи за сва ког по
не што, без об зи ра на то да ли сте за -
љу бље ник у спо рт, му зи ку, на у ку, по -
зо ри ште или из ла ске. С дру ге стра не,
ма не су че сте гу жве, по себ но при ли -
ком пре ла ска ве ћих уда ље но сти, као
и ве ћи тро шко ви ко ји ма је чо век из -
ло жен. Та ко ђе, ма њи град, по пут Пан -
че ва, има ве ли ку пред ност: спо ри ји
тем по жи во та ко ји гра ђа ни во де. Сма -
трам да тај мир ни ји ри там учи љу де
да бу ду скром ни ји и за до вољ ни ји, па
са мим тим, на кра ју да на, и срећ ни ји.

ТА МА РА ЕРЕШ, ма стер про фе сор:
– Док се ни сам за по сли ла у Пан че -

ву, у Бе о град сам од ла зи ла због фа -
кул те та и по сла го то во сва ко днев но.

Са да то чи ним углав ном ви кен дом ка -
да же лим да по се тим дра ге љу де или
не ке од ло ка ла и са др жа ја ко јих не ма
у на шем гра ду, по пут му зе ја, кон це ра -
та и то ме слич но. То је не што што ми -
слим да не до ста је Пан че ву, а Бе о град
по се ду је: ве ћи број му зе ја, по зо ри шта,
пар ко ва, књи жа ра, ин тер ак тив них и
кул тур них са др жа ја. То је нај че шћи
раз лог због ко јег по се ћу јем глав ни
град. Што се пре во за ти че, углав ном
се во зим ау то бу сом, али уко ли ко ми
се ука же при ли ка, нај че шће за по вра -
так ку ћи ко ри стим „ди вљи” пре воз.

АЛЕК САН ДАР ВУ КО ВИЋ, дис пе чер:
– У Бе о град идем сва ког да на за то

што сам та мо за по слен. Пу ту јем ау -
то бу сом. Је ди но што Пан че ву не до -
ста је у од но су на Бе о град је сте ве ћа
по ну да ра зно ли ких по сло ва за мла де.

МИ ЛОШ ПЕ ТРО ВИЋ, тех ни чар:
– Искре но, не пу ту јем то ли ко че -

сто. Ако одем, или про ше там до
Kалемегдана или, ре ци мо, до Ушћа.
Не ка да одем и на утак ми цу, али ре -
ђе. Ра ни је сам ишао ау то бу сом, а сад
ко ли ма. Углав ном се кре ћем по Пан -
че ву. Нер ви ра ју ме гу жве у Бе о гра ду.

Је ле на Kатана

Т. ЕРЕШЈ. СТОЈИЉКОВИЋ А. ВУКОВИЋ М. ПЕТРОВИЋБ. ЛАЗАРЕСКАМ. ВУКОВИЋ

НАША АНКЕТА

ОБ И ШЛИ СМО АПО ТЕ КЕ У ГРА ДУ

КА КВЕ МА СКЕ МО ЖЕ ТЕ КУ ПИ ТИ 
У ПАН ЧЕ ВУ И ПО КО ЈОЈ ЦЕ НИ

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу је „Елек тро вој во ди -
на”, због пла ни ра них ра до ва на
елек трич ној мре жи, у су бо ту,
4. ју ла, од 11 до 14 са ти, без
стру је ће оста ти Пољ ска ули ца,
део Ја но ши ко ве од бро ја 201 до
Пољ ске, део Ули це Шан до ра Пе -
те фи ја од Бо рач ке до Пољ ске, као

и стам бе не згра де – ба ра ке
Рафи не ри је.

У „Елек тро вој во ди ни” ка -
жу да ће, ако бу де вре мен -
ских не при ли ка, ра до ви би ти

от ка за ни, као и да ће у случа -
ју ра ни јег за вр шет ка ра до ва

на па ја ње ко ри сни ка би ти укљу -
че но пре пла ни ра ног вре ме на.

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

У су бо ту без стру је 
део Вој ло ви це

Чувај се паса!

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Је сте ли зна ли да је око 1820. го ди -
не у Пан че ву би ло ви ше па са не го
ста нов ни ка? Ме ђу ско ро 9.000 ових
жи во ти ња би ло је и до ста лу та ли ца.
За стра шу ју ће зву чи по да так да су у
оно вре ме шин те ри псе уби ја ли – и
то мот ка ма. Ме сеч но би та ко на стра -
да ло по ше зде се так улич них па са.
Ово, ме ђу тим, ни је фо то гра фи ја из
19. ве ка, већ при зор из цен тра гра да
ових да на. Овај чо пор тре нут но „ор -
ди ни ра” у Ули ци Ла ва Тол сто ја, код
Основ не шко ле „Ђу ра Јак шић”.

На про бле ме са пси ма лу та ли ца -
ма ра ни је су нам се у ви ше на вра та
жа ли ли и гра ђа ни Со да ре, Ко те жа,
Мар ги те и дру гих пан че вач ких на се -
ља. Том при ли ком смо од над ле жних
до би ли упут ство о то ме шта Пан чев -
ци мо гу да учи не по том пи та њу.

– Гра ђа ни ра ди хва та ња па са лу -
та ли ца мо гу или ди рект но по зва ти

слу жбу „Зо о хи ги је на” пу тем те ле -
фо на 013/352-148 или Ко му нал ну
ми ли ци ју на бро је ве 013/347-555
или 065/866-25-37. Пси се за тим
укла ња ју и од но се у при хва ти ли -
ште. Уко ли ко над ле жна слу жба ни -
је ре ши ла про блем, гра ђа ни се мо -
гу жа ли ти на чел ни ку Град ске упра -
ве и ка би не ту гра до на чел ни ка –
обја сни ла је та да Та тја на Ве ско -
вић, са вет ни ца у Ко му нал ној
милици ји.

У слу ча ју ује да пса или мач ке гра -
ђа ни по за ко ну има ју пра во на на -
кна ду ште те, ко ја у про се ку из но си
25.000–30.000 ди на ра. Мак си мал на
на кна да у из но су од 50.000 ди на ра
до са да ни је ис пла ће на, јер сре ћом
ни је би ло та ко те шких по вре да. У
Пан че ву се из бу џе та го ди шње за
ове свр хе из два ја ви ше од пет ми ли -
о на ди на ра.

Ако сте пла ни ра ли да се ових да на
за пу ти те на ле то ва ње у Грч ку, имај -
те у ви ду да вам је од 1. ју ла за улаз
у ту зе мљу по тре бан кју-ар (QR) код,
ко ји до де љу је грч ка вла да. Овај код,
ка ко су об ја сни ли у Удру же њу ту ри -
стич ких аген ци ја Ср би је (УТАС), слу -
жи за то да ме ди цин ски тим, при -
ли ком ва шег ула ска у Грч ку, од лу чи
да ли ће вас те сти ра ти на ко ро на ви -
рус или ће те пут мо ћи да на ста ви те
без те ста.

Да би сте до би ли кју-ар код, по -
треб но је да нај ма ње 48 са ти пре
ула ска у Грч ку на сај ту вла де те зе -
мље https://travel.gov.gr/ по пу ни те
елек трон ску при ја ву, од но сно PLF
(Passenger Locator Form). У при ја ви,
ко ја је на ен гле ском је зи ку, по треб -
но је да на ве де те пре во зно сред ство
ко јим долaзите, ме сто ула ска у зе -
мљу, та чан да тум до ла ска, лич ну
адре су и кон такт, тач ну адре су ме -
ста у ко је сте се упу ти ли, као и кон -
такт нај бли жих ро ђа ка или при ја те -
ља, у слу ча ју да се ја ви по тре ба да
они бу ду оба ве ште ни о ва шем здрав -
стве ном ста њу. Уко ли ко ни сте у мо -
гућ но сти да са ми по пу ни те фор му -
лар, мо же те тра жи ти по моћ у сво јој

аген ци ји. Ка да по пу ни те при ја ву, код
ће вам сти ћи имеј лом. Мо же те или
да га од штам па те или да га са чу ва те
у свом те ле фо ну, па ће та ко по гра -
нич ни слу жбе ни ци мо ћи да га скени -
ра ју при ли ком ва шег ула ска у Грч ку.

Имај те у ви ду да је Грч ка из да ла
раз ли чи те про то ко ле у за ви сно сти
од то га да ли та мо сти же те коп не -
ним, во де ним или ва зду шним пу -
тем, па се сто га пре по ла ска де таљ -
но ин фор ми ши те о про це ду ра ма.
Знај те и да ће те, ако бу де те те сти ра -
ни на гра ни ци, све до до би ја ња ре -
зул та та мо ра ти да оста не те у са мо и -
зо ла ци ји, на адре си ко ју сте при ја -
ви ли при ли ком при ја ве.

При ли ком бо рав ка у Грч кој тре ба
да по шту је те ме ре за шти те од ко ро -
на ви ру са, ко је под ра зу ме ва ју но ше -
ње ма ске и одр жа ва ње дис тан це. У
слу ча ју да осе ти те симп то ме бо ле -
сти ко вид 19, би ће те ду жни да од -
мах кон так ти ра те с На ци о нал ном
јав ном здрав стве ном ор га ни за ци јом
(EODY).

Пре ма ре чи ма Алек сан дра Се ни -
чи ћа, ди рек то ра Асо ци ја ци је ту ри -
стич ких аген ци ја Ср би је (YUTA),
ова кве ме ре за ту ри сте до са да је
уве ла са мо Грч ка, док за гра ђа не Ср -
би је ко ји пу ту ју на ле то ва ње у Тур -
ску, Ту нис или Еги пат не ма по себ -
них про то ко ла, осим на су мич ног те -
сти ра ња на ко ро на ви рус на гра ни -
ца ма. Се ни чић је из ја вио да до са да
ни на јед ној де сти на ци ји ни је би ло
ту ри ста из Ср би је по зи тив них на ко -
ро на ви рус, ни ти је би ло ко од пут -
ни ка из на ше зе мље у ка ран ти ну.

Ко ја но ва пра ви ла ва же за
оне ко ји пу ту ју у Грч ку?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

KОЛИKО ЧЕ СТО ИДЕ ТЕ У БЕ О ГРАД?

Овде има мо све што нам тре ба



Мно го то га кре ће 
из ра сад ни ка

Ко ли ко је ва жно
кале мље ње

Мно ги во ћа ри, по ред оста лих
му ка, има ју про бле ма и с ку -
по ви ном сад ни ца, и то та ко
што им про дав ци че сто под ва -
љу ју, па им уме сто же ље них
сор ти про да ју не ке дру ге.

С ти ме се су о ча вао и Стар -
че вац Зо ран Шкр бић, ко ји је
ре ше ње ви део у за сни ва њу ми -
ни-ра сад ни ка.

– У то сам ушао си лом при -
ли ка, јер че сто, ре ци мо, у јед -
ном на шем по зна том ра сад ни -
ку ни сам до би јао оно што сам
тра жио, а чак су зна ли да ми
про да ју и не ке „ди вља ке”, на -
ро чи то ка да ни сам имао ис ку -
ства у том по гле ду. С вре ме ном
сам на у чио да их пре по зна јем
по ли сту или по гран чи ци, али
сам у не ком мо мен ту ипак од -
лу чио да пра вим сад ни це, па
их са да го ди шње про из ве дем
две до три хи ља де. Ве ћи део то -
га упо тре бља вам за соп стве не
по тре бе, бу ду ћи да имам за сад
во ћа од око осам сто ста ба ла,
али оста не не што и за про да ју
– по чи ње при чу Шкр бић.

Бит на је и до бра под ло га

Он, као ис ку сни уз га ји вач во -
ћа, уме и да ка ле ми, што је до -
бро до шло у ње го вом по слу.

– У по чет ку је ва жно иза бра -
ти та ко зва ну под ло гу, део не ке
дру ге воћ ке с ко ре ном на ко ји
иде ка лем-гран чи ца или ка -
лем-пу по љак ка ко би се до би -
ла мла да сад ни ца. Ти ме се по -
сти же да сад ни ца ду же тра је и
бу де от пор ни ја не го ка да је про -
из ве де на ди рект но из ко шти -
це, ко ја је кра ћег ве ка и скло -
ни ја бо ле сти ма, а и не мо гу ће
је зна ти ка кав ће би ти плод. У
за ви сно сти од не чи је же ље за
ра сто ја њем воћ ки, то јест ако
не ко хо ће гу шћу сад њу, би ра
се кр жља ви ја под ло га, док се у

су прот ном узи ма чвр шћа. Ка -
да је реч о вр ста ма, ре ци мо,
шљи ва или кај си ја пре те жно
се ка ле ме на џа на ри ку, док је
ма гри ва, вр ста ди вље ви шње,
от пор на и по год на за ка ле мље -
ње тре шње или ви шње. За ја -
бу ку по сто ји мно го вр ста под -
ло га – на во ди овај во ћар.

Под ло га је ста бљи ка од но -
сно др во ко је се до би ја из ко -
шти ца или из ре зни це, а ра са -
ђе на је у ра сти лу, зе мљи при -
пре мље ној за ра сад ник.

– При ме ра ра ди, ја сам ко ри -
стио пе сак због лак шег ни ца ња
из ко шти це. Из ње по том из ра -
сте др во, ко је, за зим ско ка ле -
мље ње, мо ра да је ми ни мум од
осам до де сет ми ли ме та ра де -
бљи не. Што се ви си не ти че, оно
се у од ре ђе ном тре нут ку пре -
кра ћу је на два де сет до три де сет
цен ти ме та ра од зе мље. На ње га
се ста вља ка лем-гран чи ца, од
сор те по же љи. Гле да се да на
њој бу ду два до три пу пољ ка, из
ко јих ће, кад се „про бу де”, да
из ра сте сад ни ца. Та гран чи ца
се по том омо та на под ло зи ка -
лем-тра ка ма или спе ци јал ним
гу ми ца ма за ка лем-ве з, а та мо
где је пре сек на њој, тре ба да
се на ли је ка лем-во сак, да се не

би за су ши ла и да би за др жа ла
вла гу у се би, а ујед но, ако је
пре ви ше вла жно, да је шти ти и
од то га. Сад ни ца све вре ме ра -
сте с том под ло гом и хра ни се
из ње ног ко ре на, а с вре ме ном
се ак ти ви ра ју пу пољ ци, од ко -
јих се два-три оста ве да оја ча ју
и по ра сту на не ких 15 цен ти -
ме та ра. Та да се иза бе ре нај бо -
ља гран чи ца на пу пољ ку, а дру -
ге две ели ми ни шу – об ја шња ва
Шкр бић.

Кад и ка ко ра са ђи ва ти?

Ако је ка ле мље ње оба вље но
кра јем фе бру а ра и по чет ком
мар та, тре ба ло би да сад ни ца
на је сен бу де спрем на за ра са -
ђи ва ње, под усло вом да су у
ме ђу вре ме ну при ме ње не све
од го ва ра ју ће агро тех нич ке ме -
ре – од об ра де зе мље, пре ко
ђу бре ња, до за шти те са ме сад -
ни це пре па ра ти ма.

– Пе ри од ра са ђи ва ња по чи -
ње ка да лист опад не с ка ле -
мље не воћ ке – нај бо ље је по -
чет ком но вем бра, а крај њи рок
је до мар та, док не кре не ве ге -
та ци ја. По са мом ка ле мље њу
одва јам сва ку сор ту, као и при -
ли ком ра са ђи ва ња, ка да их и
обе ле жа вам у сва ком ре ду

засебно. Ка да је реч о ква ли те -
ту са ме сад ни це и ка ко га пре -
по зна ти, ва жно је да гран чи ца
бу де што де бља, као и да се ви -
ди да пу пољ ци ни су оште ће ни,
ни там ни је бо је, већ зе лен ка -
сти је. И ко рен је би тан – не сме
да бу де оште ћен, већ тре ба да
је ле по раз ви јен и раз гра нат, да
има што ви ше та њих жи ла, пре -
ко ко јих се воћ ка за пра во хра -
ни – ис ти че про из во ђач воћ ки.

Он од ра ђу је ком плет ну за -
шти ту сад ни це до мо мен та ка -
да тре ба да је пре у зму но ви
вла сни ци, ко ји ма и та да да је
са ве те шта да ље да ра де.

– Нај бо ље је да је по са де у
пе ри о ду ка да биљ ка ми ру је, от -
при ли ке у мар ту. Пре сад ње
тре ба на пра ви ти со лид ну ру пу
у зе мљи, ба рем пе де сет цен ти -
ме та ра у преч ни ку и от при ли -
ке то ли ко ду би не. Ја пр во ста -
вљам зе мљу пре ко ко ре на, па
он да уба цим ло па ту-дв е стај -
ња ка, иа ко мо же ком би но ва но
МПК ђу бри во, јер бит но је да
се ко рен пот хра ни. Ва жно је и
да се ка лем не за тр па пре ви -
ше, већ да бу де из над зе мље на
слич ној ви си ни на ко јој је био
у ра сад ни ку – на 10–15 цен ти -
ме та ра, бу ду ћи да и стру ка ка -
же да ће та ко воћ ке би ти от -
пор ни је. Не би тре ба ло да са -
ма сад ни ца кре не да ли ста, јер
ће се он да ма ло те же при ми ти
и ни је пре по руч љи во та да је
са ди ти. Ка да је све по са ђе но,
кре ће ре дов на за шти та, а ре -
ци мо уко ли ко је про ле ће су -
шно, би ло би до бро воћ ке ре -
дов но за ли ва ти – на гла ша ва
Шкр бић.

Петак, 3. јул 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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КА КО УВЕ ЋА ТИ ПРИ НО СЕ У ВО ЋАР СТВУ

НЕ МА РО ДА БЕЗ ДО БРЕ САД НИ ЦЕ

Мно ги не зна ју да је пре те ча
на да ле ко чу ве них „Штруд -
лијадe” и „Ви на ри ја де”, па и
не што „мла ђих” до ло вач ких
„гу ла ши ја да” и „ко тли ћа”, би -
ла јед на га стро ном ска ма ни -
фе ста ци ја одр жа на још пре три -
де сет го ди на. На и ме, 30. ју на
1990. у том се лу упри ли че ни
су пр ви „Ви дов дан ски от ко си”
и, на жа лост, је ди ни пут.

Ор га ни за тор те при ред бе би -
ло је Ту ри стич ко дру штво „Пе -
шча не до ли не”, а је дан од осни -
ва ча, Иван Пр вуљ, ка же да је
тре ба ло да њи хов на зив ука же
на при род ну ве зу До ло ва и Де -
ли блат ске пе шча ре.

– Реч је о мо гућ но сти да се у
До ло ву про из во ди до ма ћа хра -
на и обез бе ди сме штај за ко -
ри сни ке услу га се о ског ту ри -
зма, што би уз обли жњу Пе -
шча ру, као ту ри стич ку ре ги ју
ко ја по се ду је из ван ред не кли -
мат ске усло ве – ва здух, во ду,
шу ме, ле ко ви то би ље и жи во -
тињ ски свет – пру жи ло це ло -
ви ту по ну ду. С тим у ве зи, и
да нас на обли жњем ло ка ли те -
ту Ле ан ка по сто је са др жа ји ко -
ји иду то ме у при лог, по пут
ма ни фе ста ци је „У сми рај да -
на” или „Са ла ша код мог Ђо -
ке”, сме ште ног у бли зи ни

новоса гра ђе не Цр кве Све тог Ва -
си ли ја Остро шког – на во ди овај
До ло вац.

Што се са мих „Ви дов дан ских
от ко са” ти че, Пр вуљ под се ћа
да је то пра зник тра ди ци о нал -
но ве зан за дан за вр шет ка школ -
ске го ди не уз све ча ну до де лу

књи жи ца и књи га нај бо љим
ђаци ма.

– На кон школ ске све ча но -
сти до ма ћин ку ће би са сво јом
по ро ди цом од ла зио на њи ву за -
се ја ну пше ни цом, да ви ди да

ли би ко сид ба уско ро мо гла да
поч не. А пр ви от кос би се ве -
зи вао у сноп, од во зио ку ћи и
сим бо лич но рас про сти рао у
гум ну, на кон че га би усле ди ли
ко сид ба жи та, вр шид ба, од ла -
га ње зр на у ам бар и „ме ља ва”
– ка же Пр вуљ.

„Зр но пше ни це” је пред ста -
вља ло идеј но сре ди ште и по -
че так при ред бе „Ви дов дан ски
от ко си”, ко ја је има ла да по ка -
же шта се све од ње га мо же на -
пра ви ти.

– Тог 30. ју на 1990. ор га ни -
зо ва но је так ми че ње у тра ди -
ци о нал ном ко ше њу пше ни це,
у ко јем је уче ство ва ло шест
еки па ко са ча из До ло ва, а иза
сва ке од њих ишле су и ру ко -
ве да чи це, то јест де вој ке ко је
су ску пља ле жи то и пле ле га у
вен це. С дру ге стра не, лист „Зо -
ра” ор га ни зо вао је ак ци ју „Злат -
не ру ке”, од но сно так ми че ње
до ма ћи ца из се ла у ква ли те ту
про из во да пра вље них од пше -
нич ног бра шна, као што су
штру дле, по га че, кроф не... По -
ред то га, ор га ни за то ри су пла -
ка том по зва ли по се ти о це да
по гле да ју и ико но стас Ма ле цр -
кве у До ло ву, де ло сли ка ра Па -
је Јо ва но ви ћа, и та да ак ту ел ну
по став ку зби р ке ет но-пред ме -
та у ку ћи Ма ри је Пе тров – при -
се ћа се Пр вуљ.

Иа ко због по зна тих на до ла -
зе ћих не срећ них окол но сти
„Ви дов дан ски от ко си” ни су за -
жи ве ли, они су, по пут зр на пше -
ни це, као ин спи ра ци је за на -
ста нак тог до га ђа ја, очи глед но
би ли „идеј но зр но” из ко јег су
се раз ви ле и не ке дру ге ма ни -
фе ста ци је ко је кон ти ну и ра но
тра ју у До ло ву и са успе хом
про мо ви шу кул тур но-исто риј -
ско на сле ђе ме ста.

ТРИ ДЕ СЕТ ГО ДИ НА ОД ПР ВЕ ГА СТРО НОМ СКЕ МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈЕ У ДО ЛО ВУ

Све је кре ну ло од „Ви дов дан ских от ко са”

Удру же ње же на „Злат на ја -
бу ка” упри ли чи ло је дру ги пут
ху ма ни тар ну ак ци ју под на -
зи вом „Свра ти на ка фи цу” у
не де љу, 28. ју на.

Пре ма ре чи ма пред сед ни -
це те јабу чкe ор га ни за ци је
Сла ђа не Бог да но вић, циљ по -
ме ну тог оку пља ња ис пред ло -
кал ног До ма кул ту ре био је
при ку пља ње нов ца, ка ко би
јед на њи хо ва чла ни ца, обо -
ле ла од мул ту пле скле ро зе,
оти шла на ре ха би ли та ци ју.

– Пре за до вољ ни смо и од -
зи вом и са ку пље ним при ло -
зи ма, јер се у ку ти ји на шло
114.000 ди на ра, као и 22.000
на ра чу ну, а оче ку је мо упла -
те још две ју фир ми. То зна чи
да ће на ша су гра ђан ка мо ћи
да одe, за јед но с пра ти о цем,
у ба њу Гор ња Треп ча на нео -
п ход не третмaнe. С тим у ве -
зи, ве ли ки до при нос да ли су
и на ши при ја те љи из ло кал -
них удру же ња по љо при вред -
ни ка и ин ва ли да ра да, па

„Наш Та миш”, „Илин ден”, ру -
ко мет ни клуб, за тим и Удру -
же ње рад ни ка Ра фи не ри је
„Пај то си” и на ше дра ге го -
шће из „Пан чев ки” и ка ча ре -
вач ког „Ет но-кут ка”. По мо -
гло је и не ко ли ко пред у зет -
ни ка, као и Ме сна за јед ни ца
и ЈКП „Вод-ком”. Под се ћа ња
ра ди, про шле го ди не смо по -
др жа ли ак ци ју „Чеп за хен -
ди кеп”, по ред оста лог и за то
што је, за хва љу ју ћи њој, је -
дан наш мла ди су гра ђа нин
до био ин ва лид ска ко ли ца –
ре кла је пред сед ни ца.

Сви при сут ни по слу же ни
су ка фом и ко ла чи ма, а мо -
гли су да ужи ва ју уз дру же ње
и му зи ку ло кал не рок гру пе
„Кварт кор”.

Ба нат ски Бре сто вац: Отва -
ра ње по ну да за из во ђа ча ра -
до ва на ас фал ти ра њу Ули це
Жи ки це Јо ва но ви ћа од ло же -
но je за 2. јул. Ве те ра ни Ру ко -
мет ног клу ба „Бу дућ ност” од -
и гра ли су ре ви јал ну утак ми -
цу, да би по том ор га ни зо ва -
ли и скром ну про сла ву. Ма -
тур ско ве че свр ше них осно -
ва ца би ће упри ли че но у су -
бо ту, 4. ју ла, а Ме сна за јед -
ни ца, по тра ди ци ји, на гра ди -
ће ђа ка ге не ра ци је.

Ба нат ско Но во Се ло: Дом
кул ту ре ће ових да на за по че -
ти ра до ве на кре че њу сво је
згра де, мон ти ра њу до дат них
ка ме ра и за ме ни цре па на
кро ву, де ла олу ка и бал кон -
ских вра та из над са мог ула за
у обје кат.

До ло во: У то ку су ра до ви на
уре ђе њу Тр га Ми те Ву ко са -
вље ва, као и на опре ма њу
Спорт ско-ре кре а тив ног цен -
тра „До ли на”. У про сто ри ја -

ма удру же ња пен зи о не ра у
До му кул ту ре угра ђен је кли -
ма-уре ђај. Ово го ди шња „Фи -
ја ке ри ја да” би ће одр жа на у
не де љу, 5. ју ла, од 12 са ти, у
ор га ни за ци ји удру же ња „До -
ло вач ки ли пи ца нер”.

Гло гоњ: За вр ше ни су ра до ви
на ас фал ти ра њу де ла Школ -
ске ули це од Утрин ске до 29.
но вем бра. По че так ре кон -
струк ци је кро ва на ста ром
објек ту До ма кул ту ре оче ку је
се у то ку не де ље.

Ива но во: Шко ла ће и на ред -
не школ ске го ди не би ти укљу -
че на у про је кат Ми ни стар -
ства про све те, на у ке и тех но -
ло шког раз во ја – „Обо га ћен
јед но смен ски рад”.

Ја бу ка: По на ло гу Ме сне за -
јед ни це оба вље ни су ра до ви на
са на ци ји ру па на пу те ви ма, као
и на ре кон струк ци ји по је ди -
них ста за, а уско ро ће би ти по -
ста вље на „пе чур ка” на пр вом
ау то бу ском ста ја ли шту. Удру -
же ње же на „Злат на ја бу ка”
спро ве ло је ху ма ни тар ну акци -
ју под на зи вом „Свра ти на ка -
фи цу” у не де љу, 28. ју на, на
пла тоу ис пред До ма кул ту ре,
ка да су при ку пља ни до бро вољ -
ни при ло зи за по моћ чла ни ци
обо ле лој од мул ти пле скле розе.

Ка ча ре во: Рад ни ци ко му нал -
ног пред у зе ћа пу не је зе ро и
по ста вља ју упо зо ре ња за ко -
ри сни ке, а спрем ни су и спа -
си о ци, док упо ре до с тим мон -
ти ра ју то бо ган за игра ли ште
у цен тру.

Омо љи ца: У то ку је са на ци ја
кро ва До ма кул ту ре, на ко ји
се по ста вља нов цреп. Ма ли
ма ту ран ти про сла ви ли су у не -
де љу, 28. ју на, за вр ше так основ -
не шко ле. По чео је Ви дов дан -
ски тур нир у ма лом фуд ба лу.

Стар че во: Еду ка тив но-из ло -
жбе на по став ка „Стар че во кроз
ве ко ве” би ће отворенa у че -
твр так 2. ју ла од 18 до 21 сат,
у пе так 3. ју ла од 13 до 16 и у
су бо ту 4. ју ла од 16 до 20 са -
ти, а но ви на у по ну ди су су -
ве ни ри с мо ти ви ма Стар че -
ва. Пр ви ро ман спи са те ља
Дар ка Је ши ћа, под на зи вом
„Via Dolorosa”, уско ро из ла зи
из штам пе.

Месне актуелности

ХУ МА НИ ТАР НА АК ЦИ ЈА УДРУ ЖЕ ЊА ЖЕ НА
„ЗЛАТ НА ЈА БУ КА”

Сврати и помози

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ШЉИ ВА СВЕ ТРА ЖЕ НИ ЈА НА ОВИМ ПРО СТО РИ МА

Шкр бић на во ди да се од сор ти ме на та тре -

нут но нај ви ше тра жи шљи ва, и то „ча чан ска

род на” и „ча чан ска ле по ти ца”, као и „гро са

фе ли ци ја”, ко ја сти же по след ња на бра ње и

из ра зи то је круп на.

– Ту је и ка над ска ра киј ска сор та ва лор, од

ко је ни ја лич но ни сам јео бо љу. Не ки, ре ци -

мо, тра же са мо „ча чан ску нај бо љу”, али ја им

он да су ге ри шем да узму и „опра ши ва че” по пут

„род не” или „ле по ти це”. То зна чи да мо ра ју да

се ком би ну ју не ке сор те ка ко би се до шло до

озбиљ ни јег ро да. Све у све му, у на шем окру -

же њу шљи ва по ста је све тра же ни ја, па је све

ви ше мла дих за са да – на во ди Шкр бић.

Зоран Шкрбић у расаднику: ипак постоји квалитетан расад, као и начин да се препозна

Догађај који је био претеча и „Штрудлијаде”

Захваљујући прилозима, суграђанка иде на лечење
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Ки на Тр ња ко вић, 

ак ти вист ки ња и 

пи-ар ме на џер ка

ФИЛМ: „Ан ђе ли гво зде них
че љу сти” („Iron Jawed Angels”)
у про дук ци ји ка на ла ХБО при -
ча из у зет ну и ма ло по зна ту
при чу о гру пи хра брих, пр -
ко сних и стра стве них ак ти -
вист ки ња ко је су има ле сна -
жан ути цај на бу дућ ност САД,
из бо рив ши се за жен ско пра -
во гла са 1920. го ди не. Филм
пра ти Алис Пол и Лу си Бернс,
си фра жет ки ње ко је су се бо -
ри ле за усва ја ње де вет на е стог
аманд ма на, ри зи ку ју ћи жи -
во те ка ко би по ме ри ле гра -
ни це по ли тич ког про те ста и
Аме ри кан ка ма омо гу ћи ле да
гла са ју.
КЊИ ГЕ: По што чи там све че -
га се до хва тим, у по след њих
ме сец да на два де ла су оста -
ви ла за и ста сна жан ути сак на
ме не. Пр ва књи га je при ча о
ју го сло вен ском но вом та ла -
су, под на зи вом „Бунт де це
со ци ја ли зма”, ко ју је об ја вио
Ду шан Ве сић, рок кри ти чар
и хро ни чар. Књи га пра ти пе -
ри од ју го сло вен ске му зи ке од
1977. до 1982. го ди не, али и
дру штве не и по ли тич ке при -
ли ке ко је су до при не ле ства -
ра њу но вог та ла са. Дру га књи -
га је „Рат не ма жен ско ли це”
со вјет ске спи са те љи це и но -
бе лов ке Све тла не Алек си је -
вич из Бе ло ру си је. Књи га
пред ста вља јед ну вр сту днев -
ни ка, ис по ве сти со вјет ских
же на ко је су уче ство ва ле у
Дру гом свет ском ра ту, а чи је
су при че из о ста ле из зва нич -
не исто ри је. На сто ти не пи -
лот ки ња, снај пе рист ки ња, док -
тор ки, ме ди цин ских се ста ра
и мно гих дру гих же на је ин -

тер вју и са но то ком пи са ња ове
књи ге, а оно што из два ја ово
де ло је сте ње го во по зи ци о ни -
ра ње же на у ра ту – не са мо
као жр тве већ и бор ки ње.
МУ ЗИ КА: Ка ко смо ове го ди -
не оста ли ус кра ће ни за мно -
го му зич ких до га ђа ја, На род -
но по зо ри ште у Бе о гра ду спре -
ма два за и ста ле па кон цер та,
ко ји су пр во бит но би ли за ка -
за ни за јул, али ће ипак би ти
одр жа ни у сеп тем бру. У  умет -
нич ком па ви љо ну „Цви је та
Зу зо рић” на Ка ле мег да ну на -
сту пи ће опе р ски со ли сти с
кла вир ском прат њом ко ји ће
из ве сти по зна та кла сич на де -
ла До ни це ти ја, Мо цар та, Би -
зеа, Пу чи ни ја, Вер ди ја и др.
А у окви ру Бе о град ске лет ње
сце не на „Та шмај да ну”, На -
род но по зо ри ште у Бе о гра ду
уче ство ва ће с му зич ко-сцен -
ским де лом „Све тлост”, у ко -
ме ће на сту пи ти умет ни ци
Опе ре и Ба ле та на ци о нал ног
те а тра, укљу чу ју ћи хор и ор -
ке стар. Со ли сти Опе ре из ве -
шће не ке од нај по зна ти јих
ари ја из „Сле пог ми ша”, „Па -
ја ца”, „Хоф ма но вих при ча”,
„Се виљ ског бер бе ри на” и мно -
гих дру гих де ла, док ће се ан -
самбл Ба ле та пред ста ви ти сег -
мен ти ма из пред ста ва „Успа -
ва на ле по ти ца”, „Kрцко Ора -
шчић”, „Ла бу до во је зе ро” и
„Kо то та мо пе ва”.

Ан ђе ли гво зде них
чељу сти

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

Уко ли ко ви ди те да ва ше де те
по се ду је та ле нат за сли ка ње,
цр та ње или му зи ку, у на шем
гра ду по сто ји не ко ли ко оп ци ја
да оно ква ли тет но про ве де вре -
ме и раз ви је сво је ве шти не.

Ча роб ни свет цр та ња

„Ча роб ни свет цр та ња” је ли -
ков но-кре а тив на сек ци ја ко ја се
на ла зи при Еду ка тив но-ло го -
пед ском цен тру „Ко рак по ко -
рак 2”  у Пан че ву. Сек ци ју по -
ха ђа не ко ли ко гру па де це, уз -
ра ста пет до ше сна ест го ди на, у
ви ше тер ми на. Мен тор је Ни -
ко ла Дра гаш, пан че вач ки ка ри -
ка ту ри ста и илу стра тор. Сек ци -
ја по сто ји око го ди ну и по да на,
а по ло ви ну ђа ка чи не де ца ко ја
су по ха ђа ла Шко лу ка ри ка ту ре
До ма омла ди не Пан че во.

Ча со ви се одр жа ва ју јед ном
не дељ но, а гру пе бро је до два -
на е сто ро де це. Упис тра је то ком
це ле го ди не и не по сто је по себ -
ни кри те ри ју ми. Ка ко об ја шња -
ва мен тор, је ди ни кри те ри јум је
ди сци пли на, да де ца зна ју да су
ту до шла због цр та ња, да не што
на у че, за ба ве се на кре а ти ван
на чин и стек ну при ја те ље.

– На ра ди о ни ца ма се ба ви -
мо и ли ков ним и при ме ње ним
еле мен ти ма. Де ца уче ка ко да
илу стру ју пла кат, на слов ну стра -
ну књи ге, ма ско ту, ло го. Ба ве
се ти по гра фи јом, од сло ва скла -
па ју жи во ти ње, гра ђе ви не и ра -
зна из ми шље на би ћа. Че сто об -
ра ђу је мо и стрип, де ца уче ка -
ко се по ста вља та бла стри па,
стрип-ка иш, и ка ко да не ки
глав ни лик про ву ку кроз раз не
си ту а ци је и ка рак тер. Об ра ђу -
је мо и ли ков ност, ба ви мо се бо -
јом, ли ни јом, сен ком, по сте пе -
ним скла па њем и об ли ко ва њем
фи гу ре – ка же Дра гаш.

По ла зни ци ових ра ди о ни ца
су уче ство ва ли на ра зним до -
ма ћим и стра ним ли ков ним
кон кур си ма за стрип и ка ри -
ка ту ру. Осво ји ли су на гра де на
так ми че њи ма „Ме ђу на род ни
са лон стри па у Бе о гра ду”, „Ме -
ђу на род ни кон курс за ка ри ка -
ту ру Ча ко вец – Хр ват ска”,
„Злат на ка ци га – Кру ше вац”,
„Ово је мо ја Ср би ја – Пан че -
во”, „Стрип-ка иш, Деч ји кул -
тур ни цен тар Бе о град”... Њи -
хо ви ра до ви су об ја вљи ва ни у
ра зним штам па ним и ин тер -
нет ме ди ји ма, као што су: „Ве -
чер ње но во сти”, „Пан че вац”,
„Де чак са Ди вљег за па да”…

– Циљ ра ди о ни ца је да де ца
сти чу од ре ђе но са мо по у зда ње
кроз цр та ње, бри шу ћи и по но -
во по вла че ћи ли ни је, што на
не ки на чин сим бо ли зу је па до -
ве и успо не ко ји нас пра те кроз
жи вот. С вре ме ном они за во ле
цр та ње, схва та ју ћи да су ту
срећ ни и без бри жни, и с тим
са мо по у зда њем ка сни је са сво -
јим ро ди те љи ма до но се од лу -
ке да им цр та ње на не ки начин

по ста не хо би или про фе си ја, и
кре ћу тим пу тем. Оно што тре -
ба на по ме ну ти је сте да ра ди о -
ни це по ха ђа ју и де ца ко ја има -
ју од ре ђе не смет ње у раз во ју.
Они за јед но уче да бри ну јед -
ни о дру ги ма, та ко по ста ју бо -
љи љу ди и схва та ју да ни су цен -
тар све та и да се и дру ги ма
тре ба по све ти ти. Је дан де чак
ко ји до ла зи у „Ча роб ни свет
цр та ња” ре као је: „Ја док ов де
ни сам до шао, ни сам се сме јао”
– об ја шња ва Ни ко ла Дра гаш.

Ма ли ге ни је

Ате ље „Ма ли ге ни је” на стао је
2009. го ди не. Ову шко ли цу цр -
та ња и сли ка ња осно ва ла је и
во ди ака дем ска сли кар ка Ива -
на Мар кез Фи ли по вић. До са да
су де ца ко ја по ха ђа ју ову шко лу
до би ла ви ше по хва ла и на града.

– Ате ље по ха ђа ју де ца пред -
школ ског и школ ског уз ра ста,
ко ја су рас по ре ђе на по ста ро -
сним гру па ма. Кон цепт ате љеа
је упо зна ва ње де це с ра зним ма -
те ри ја ли ма и тех ни ка ма, раз ви -
ја ње кре а тив ног ми шље ња и мо -
то рич ких спо соб но сти и дру же -
ње. Гру пе ра де у скла ду са школ -
ским на став ним про гра мом за
њи хов уз раст и уз упо зна ва ње са
исто ри јом умет но сти, као и са
свим гра на ма ли ков них умет -
но сти, као што су: цр та ње, ва ја -
ње, сли ка ње, гра фи ка, па пир ма -
ше, ко лаж, аква рел, стрип и мно -
ге дру ге тех ни ке. Ин ди ви ду ал -
ни про грам се ра ди по по тре би
и сен зи би ли те ту де те та. Пра ти -
мо ли ков не кон кур се и об ја вљу -
је мо ра до ве на „Феј сбук” стра -
ни ци. Сва ке го ди не се ор га ни -
зу ју из ло жбе деч јих ра до ва. Спре -
ма мо се за при јем не ис пи те за
сред ње струч не шко ле – ка же
Ива на Мар кез Фи ли по вић.

До са да су осво ји ли на гра де
на Свет ском би је на лу деч је
умет но сти у Ја па ну, на кон кур -
су ор га ни за ци је ПЧЕ СА („Про -
ле ће на че неј ским са ла ши ма”),
на „Би тол ском Мон мар тру” у
Ма ке до ни ји, на кон кур су „Же -
ле зни ца очи ма де це”, 56. из -
ло жби ли ков них ра до ва де це и
омла ди не Ср би је, осмој Ме ђу -

на род ној из ло жби деч јих ра -
до ва, 24. из ло жби ау тор ског
стри па уче ни ка основ них шко -
ла у Ср би ји, фе сти ва лу БУ ДИ,
47. Деч јем ок то бар ском са ло -
ну у Бе о гра ду, 21. из ло жби ли -
ков них ра до ва уче ни ка Ре пу -
бли ке Ср би је на те му „Све то -
са вље и на ше до ба” и на „Ми -
ни ре стар ту” у Ве ли кој Пла ни.

Ги тар та

Шко лу ги та ре „Ги тар та” осно -
вао је му зи чар Зо ран Илић по -
чет ком 2013. го ди не из же ље
да ги та ру, као ин стру мент, поч -
не да сви ра што ви ше де це и
мла дих у на шем гра ду.

– Шко ла је кон ци пи ра на та -
ко да се ме стар по чи ње у сеп -
тем бру и тра је то ком школ ске
го ди не. На кра ју го ди не се одр -
жа ва јав ни час, ка да ро ди те -
љи, при ја те љи и сви оста ли мо -
гу да ви де шта су де ца на у чи -
ла. Пред став ник сам ли бе рал -
не шко ле му зи ке, ко ја сма тра
да сва ко мо же да на у чи да сви -
ра ин стру мент (ги та ру) уко ли -
ко има ја ку же љу и мо ти ва ци -
ју. На рав но да по сто ји од ре ђе -
ни број де це ко ја су при род но
та лен то ва на (бо ље пре по зна ју
ин то на ци ју) и с њи ма је ре ла -
тив но лак ше ра ди ти, али, као
и у све му, у му зи ци су пре суд -
ни рад и по све ће ност ин стру -
мен ту – ка же Зо ран Илић.

Пре ма ње го вим ре чи ма, про -
грам шко ле је осми шљен та ко
да пот пу ни по чет ник ре ла тив -
но бр зо мо же да са вла да основ -
ну тех ни ку, а ка сни је се де ца,
у за ви сно сти од лич ног ин те -
ре со ва ња, усме ра ва ју на раз ли -
чи те прав це – кла сич на ги та -
ра, поп, рок, блуз, фла мен ко.

– У нај ве ћем бро ју слу ча је ва
та лен то ва на де ца се пре по зна -
ју по лак шем раз у ме ва њу и са -
вла да ва њу гра ди ва, али још јед -
ном на по ми њем да су нај пре -
суд ни ји рад и ре дов но ве жба -
ње. Кроз шко лу је за све ове
го ди не про шло пре ко три сто -
ти не уче ни ка. Мно ги од њих
су да нас од лич ни ги та ри сти,
не ки већ има ју со лид ну му зич -
ку ка ри је ру. Има ју бен до ве,

сви ра ју кон цер те или су сни -
ми ли ком пакт-диск. Али има
и до ста оних ко ји ги та ру сви -
ра ју из ра зо но де, хо би ја и за -
ба ве – об ја шња ва Илић.

Циљ шко ле „Ги тар та” је да
раз ви ја му зич ку кул ту ру, љу -
бав пре ма ги та ри пре све га, код
што ве ћег бро ја мла дих, али и
сред њих ге не ра ци ја.

– Ги та ра је дру штве ни ин -
стру мент, ко ји се не сви ра са мо
у со би, па је за то је дан од при о -
ри те та шко ле да уче ни ке ан га -
жу је мо да сви ра ју на што ви ше
јав них ме ста, ма ни фе ста ци ја,
кон це ра та, као што су „Да ни
пан че вач ког ро кен ро ла”, фе сти -
вал „Moonwalk”, „Сти хо ви зи ја”,
„Да ни Вај фер та”, „Ово је мо ја
Ср би ја”... – ре као је Зо ран Илић.

Дом омла ди не – Шко ла
црта ња

У До му омла ди не по сто ји Школа
цр та ња с тра ди ци јом од три де -
сет осам го ди на, ко ју је ус по -
ста вио ака дем ски сли кар Че до -
мир Ке сић. Ову шко лу су по ха -
ђа ли мно ги умет ни ци ко ји данас
чи не ли ков ну сце ну Пан чева.

Шко ла је отво ре ног ти па и
не ма огра ни че ња у по гле ду ни -
воа зна ња с ко јим по ла зник до -
ла зи или ко је оче ку је да стек -
не. Сва ко мо же да од лу чи да ли
га цр та ње ин те ре су је као хо би
или по чет ни курс за не ку про -
фе си о нал ну ори јен та ци ју. Ра ди
се у до бр ој ат мос фе ри, а по вре -
ме но им се при кљу чи и до бар
при ја тељ ате љеа и џез му зи чар
Ца ле, ко ји сви ра ги та ру. По ред
љу би те ља цр та ња, че сто се у рад
укљу че и већ оформ ље ни про -
фе си о нал ни умет ни ци.

Шко лу во ди ака дем ски сли -
кар Зо ран Де ра нић, у већ уста -
ље ним тер ми ни ма уто р ком, сре -
дом и че тврт ком од 17 до 20 са -
ти. Овог ле та пр ви пут је ор га -
ни зо ва на шко ла и за де цу од
два на ест до пет на ест го ди на, а
за њих је тер мин истим да ни ма,
са мо од 14 до 16 са ти. Оба про -
гра ма су бес плат на. У ре дов ним
окол но сти ма шко ла цр та ња ор -
га ни зу је из ло жбе и пре да ва ња.

Мир ја на Ма рић

ГДЕ ДЕ ЦА МО ГУ ДА РАЗ ВИ ЈУ СВО ЈЕ ТА ЛЕН ТЕ

ОД ЛИ НИ ЈЕ ДО МЕ ЛО ДИ ЈЕ

ЗБО Р НИК ХУ МО РА

Сме хом про тив ко ро не
Пе ри од изо ла ци је због ко ро -
на ви ру са мно ги ма је био ве о -
ма те жак, јер су би ли одво је ни
од по ро ди це и при ја те ља, али
и спре че ни да оба вља ју уо би -
ча је не ак тив но сти. Ме ђу тим,
ве ћи на умет ни ка је по твр ди ла
да су ово вре ме ис ко ри сти ли
да при ве ду кра ју не ке за по че -
те про јек те или ство ре са свим
но ва де ла у ван ред ним окол -
но сти ма. Ме ђу њи ма је и пан -
че вач ка књи жев ни ца Сен ка Па -
вло вић, ко ја је за вре ме пан де -
ми је ко ро на ви ру са при ре ди ла
збо р ник ху мо ра под на зи вом
„Сме хом про тив ко ро не”, об ја -
вљен у из да вач кој ку ћи „Про -
све та” из Бе о гра да.

Збо р ник је кре и ран на са -
свим нов и дру га чи ји на чин
не го што се то нај че шће мо же
ви де ти. Са сто ји се из три раз -
ли чи та, а опет слич на сег мента,

у ко ји ма се на ла зе те мат ска
ау тор ска де ла нај бо љих мај -
сто ра ху мо ра и са ти ре из Ср -
би је: Ма ти је Бећ ко ви ћа, Ду -
ша на Ко ва че ви ћа,
Љу би во ја Ршу мо -
ви ћа, Ва ње Бу ли -
ћа, Сло бо да на Си -
ми ћа, Ра ди во ја Бо -
ји чи ћа, Бо ја на Љу -
бе но ви ћа…, и из
ино стран ства. У пр -
вом сег мен ту књи -
ге на ла зе се ша ле
не по зна тих ау то ра
из на ше зе мље ко -
је су по при ми ле
фор мат на род них
му дро сти и ду хо -
ви то сти. Дру ги чи не тек сто ви
по зна тих ау то ра, док су у тре -
ћем ша ле и до сет ке не по зна -
тих ау то ра ко је су на ста ле у
дру гим зе мља ма.

Ау тор ка је ре а го ва ла у тре -
нут ку ак ту ел них де ша ва ња и
при ку пи ла и при ре ди ла нај у -
спе ли је и нај ду хо ви ти је ре ак -

ци је из Ср би је, ре -
ги о на и Евро пе на
ста ње ко је је би ло
све, са мо не ве се -
ло. Из тог раз ло га
мо же се ре ћи да је
овај збор ник сво -
је вр стан при руч -
ник за ду хов но и
ду хо ви то ле че ње, а
са др жи пе сме,
при че, афо ри зме,
епи гра ме, ви це ве,
ша ле, до сет ке,
комен та ре, анег до -

те и дру ге крат ке ху мо ри стич -
ке фор ме на те му ко ро на ви -
ру са и пра те ћих по ја ва, иза -
бра не по кри те ри ју му умет -
нич ке вред но сти, ми са о но сти,

поучно сти, лу цид но сти и ори -
ги нал но сти.

Сен ка Па вло вић је са мо стал -
на умет ни ца и чла ни ца Удруже -
ња књи жев ни ка Ср би је. Под псе -
у до ни мом Ра да Ле кић об ја ви ла
је зби р ку пе са ма „Оп се нар” с ре -
цен зи јом Ма ти је Бећ ко ви ћа
(„Про све та”, 2017) и ро ман „Вре -
де ло је че ка ти” („Про све та”,
2020).

Ње не пе сме су пре ве де не на
ру мун ски, ма ђар ски, ен гле ски,
бу гар ски, ру ски и ма ке дон ски
је зик. До бит ни ца је на гра де за
нај бо љу пе сму на „Стру шким
књи жев ним су сре ти ма” 2019. го -
ди не. Уче ство ва ла је на ме ђу на -
род ним књи жев ним фе сти ва ли -
ма у Франк фур ту, Бу дим пе шти,
Те ми шва ру и Ре ши ци у Ру муни -
ји и за сту пље на је у ан то ло ги ја -
ма и збор ни ци ма об ја вље ним у
Ср би ји, Хр ват ској и Ру му ни ји.

ИЗ ЛО ЖБА РА ДО ВА НА ГРА ЂЕ НИХ АУ ТО РА

Ви зу ел но бо гат ство
У На род ном му зе ју Пан -
че во у пе так, 26. ју на, отво -
ре на је из ло жба ра до ва
на гра ђе них ау то ра ко ји су
уче ство ва ли на три де сет
тре ћем Ок то бар ском
ликов ном са ло ну у Ко ви -
ну 2019. годи не, а ко ја ће
тра ја ти до 26. јула.

Ме ђу из ла га чи ма су и
два умет ни ка из Пан че -
ва: Ми ло ван Па нић, на -
гра ђен за сли кар ство, и Ми ро -
слав Сав ков, за гра фи ку. Оста -
ла два ау то ра су Мар ко Вук ша,
ко ји је био на гра ђен за скулп ту -
ру, и Ми лан Жив ко вић, за ал -
тер на тив не тех ни ке и ви део-ра д
„Ло мо ки но ефе кат”.

„Че тво ри ца ау то ра, за сту пље -
на де ли ма ко ји ма се по тен ци -
ра ју раз ли чи те умет нич ке ди -
сци пли не, ка рак те ри сти ке ме -
ди ја, тех нич ки по ступ ци, је -
зич ки иди о ми, по е ти ке и сен -

зи би ли те ти, об је ди ње ним у га -
ле риј ском про сто ру, по твр ђу ју
сми сао из ла га ња за пу бли ку ви -
де ћи дру гог као са го вор ни ка –
про бу ђе ног по сма тра ча, уче -
сни ка у ди ја ло шкој раз ме ни...”,
на пи сао је Ди митри је Јо ва нов
за ка та лог изло жбе.

На отва ра њу су би ли при сут -
ни сви ау то ри, а на ја вље но је
да ће из ло жба би ти пред ста -
вље на и у Цен тру за кул ту ру
Ко вин, од 18. до 31. ав гу ста.

Културни телекс
Те мат ски про грам
Че твр так, 2. јул, 19 са ти, дво ри ште ис пред бер бер ни це 
„Gentleman Style”: ве че чи та ња по е зи је пан че вач ких ау то ра и
ау тор ки.

Че твр так, 2. јул, 19 са ти, Цен тар за кул ту ру Ко вин: из ло жба
ди ги тал них гра фи ка пан че вач ког умет ни ка Ми ла на Ма ни ћа.

Му зи ка
Не де ља, 5. јул, 17 са ти, Дом омла ди не Пан че во: „Psy
Matine”. На сту па ју DJ Eddy, DJ Mozza и DJ Miloš.
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ПАН ЧЕВ КЕ КО ЈЕ СУ УДО МИ ЛЕ МАЧ КЕ

МАЧ КЕ ВО ЛЕ ДО БРЕ ЉУ ДЕ
Мач ке су, по ред па са, жи во ти ње ко је
нај че шће др жи мо као кућ не љу бим -
це. Иа ко има ју спе ци фич ну ћуд,
углав ном су уми ља те и до бро дру -
штво, а њи хо ви вла сни ци их јед но -
став но обо жа ва ју.

Игра и дру же ње

Сан дра Јо ва но вић (43) ин же њер је
ин фор ма ти ке и љу би тељ ма ча ка. У
свом до му има две од ра сле и јед ну
мла ду ма цу.

– Ме ду и Ми ми има мо три го ди -
не, док је Љу би ца код нас осам ме се -
ци. Бри не мо и о осам ма ца ко је су
оста вље не по ред на ше згра де. Ме ду,
Мими и Љу би цу смо на шли као на -
пу ште не ма чи ће од три ме се ца и од -
лу чи ли да их удо ми мо – при ча нам
Сан дра.

Ка же да су њи хо ве ма це ве ли ке ма -
зе, увек рас по ло же не за игру и дру -
же ње, али да су пот пу но раз ли чи тог
ка рак те ра.

– Љу би ца во ли да се оса ми у не ком
кут ку ста на, Ме да во ли да је у на шој
бли зи ни на ро чи то ка да се од ма ра, а
Ми ми је увек уз нас и те шко под но си
ка да ни смо код ку ће. Она пр ва тр чи
до вра та да нас до че ка. Ма це су ма ли
те ра пе у ти и њи хо ва бли зи на за и ста
опу шта и сми ру је – об ја шња ва.

Мач ке су пра ви из бор за оне ко ји
не во ле ра не ју тар ње шет ње јер по ред
њих као кућ них љу би ма ца вла сник
мо же да спа ва ду же, ка же Сан дра.
Бри га о њи ма под ра зу ме ва обез бе ђи -
ва ње то а ле та, чет ка ње ба рем јед ном
не дељ но, не ко ли ко за ни мљи вих игра -
ча ка и гре ба ли цу – пе ња ли цу.

– Сте ри ли за ци ја жен ки и ка стра -
ци ја муж ја ка је та ко ђе ва жна ка ко
би сте из бе гли не при јат но сти у вре ме
„за љу бљи ва ња” ма ца. Же лим овим пу -
тем да апе лу јем на гра ђа не да сте ри -
ли шу сво је кућ не љу бим це јер је то
сва ка ко ху ма ни је не го из ба ци ва ње не -
же ље них ма чи ћа и ку чи ћа на ули цу –
за кљу чу је она.

Од го вор но вла сни штво

Ва ња Пе ро вић (43) ви зу ел на је умет -
ни ца, а пр ву мач ку је удо ми ла пре
пет на ест го ди на. Са да се дру жи са че -
ти ри муж ја ка и јед ном жен ком.

– Од у век сам би ла ви ше на кло ње -
на мач ка ма не го дру гим жи -
во ти ња ма. Од лич ни су љу бим -
ци за стан и при лич но су са -
мо стал не, па ни је ве ли ки про -
блем ка да сте од сут ни. До па -
да ју ми се њи хо ва ра до зна -
лост, за и гра ност, гра ци о зност,
спој је дин стве ног ка рак те ра и
ле по те – при ча Ва ња.

Ка же да ма це има ју по себ -
ну ћуд у од но су на дру ге жи -
во ти ње, али да опет сва ка жи -
во ти ња има сво ју спе ци фич ну
при ро ду.

– Оне је су не за ви сне, али
исто вре ме ну су и при вр же не
вла сни ку. Има ју ин те гри тет,
кад же ле па жњу и ма же ње, до -
ћи ће, а ако не же ле, ја сно ће
вам то да ти до зна ња. Вр ло су
ра до зна ле и раз и гра не, то мо -
же те ви де ти ако су у дру штву.
Из у зет но су па мет не, ја ко бр -
зо уче и не мо же те да их два
пу та пре ва ри те. Од ра сле мач -
ке ко је скло ни те са ули це

недво сми сле но по ка зу ју за хвал ност
због без бед но сти, ре дов них обро ка и
па жње ко ју им пру жа те – об ја шња ва
она.

Ка же да су жи вот с мач ка ма по зи -
тив но ути че на рас по ло же ње и да не -
у тра ли ше не га тив ну енер ги ју.

– Бу ду ћи вла сни ци мач ке мо ра ју
има ти на уму да мач ка ни је играч ка,
а та ко ђе, уко ли ко не зна ју ни шта или
зна ју ма ло о при ро ди ма ча ка, мо ра -
ју да се ин фор ми шу пре не го што се
од лу че на удо мља ва ње. Мач ка ће се
пе ња ти на сто и где год по же ли, ли -
ња ће се, а ако ин си сти ра те на ма же -
њу кад она то не же ли, не го до ва ће.
Не ће све мач ке до ћи на ва шу ко ман -

ду да вам сед ну у кри ло. Ма -
че ће би ти ма че са мо пар ме -
се ци. На про зо ри ма мо ра ју
по сто ја ти ко мар ни ци за то што
мач ке не зна ју да ле те, без -
бед ност и здра вље мач ке тре -
ба да бу ду на пр вом ме сту.
Уко ли ко вла сник же ли да му
мач ка до стиг не пун жи вот ни
век, не тре ба да је пу шта на -
по ље, мач ке сва ко днев но стра -
да ју од ау то мо би ла, мал тре -
ти ра ња, отро ва, па са. Мач ку
мо ра ју тре ти ра ти про тив уну -
тра шњих и спо ља шњих па ра -
зи та, вак ци ни са ти је и сте ри -
ли са ти или ка стри ра ти кад
до стиг не пол ну зре лост –
закљу чу је.

Нео пи си ва љу бав

Ле по са ва Па пић (70) за во ле -
ла је мач ке пре два де се так го -
ди на. Ма цу је до био њи хов
син, али су већ на кон не ко ли -
ко да на о њој по че ли да бри ну
су пруг и она. Сле де ће го ди не

је дру ги син до нео још јед но ма че, а
оне су ка сни је по че ле да до би ја ју по -
том ке, ко је су удо мља ва ли.

– За во ле ла сам ове жи во ти ње и
имам ве ли ку ем па ти ју пре ма њи ма.
Кад год ви дим не ку на пу ште ну мач -
ку, же лим да јој по мог нем, па се та -
ко број ма ца у на шем до му че сто
ме ња. Тру ди мо се да их удо ми мо.
Оне ко је не успе мо, оста ју код нас –
ка же Ле па.

Она тре нут но хра ни се дам на ест ма -
ча ка ко је жи ве на ули ци. Ка же да
исто та ко по ма же и љу ди ма ко ји су у
не во љи. Јед но став но не мо же да окре -
не гла ву и са мо про ђе по ред њих.

– Код ма ча ка ми се до па да ка да чу -
јем ка ко пре ду, ка да се де у мом кри -
лу, а и до бро су дру штво у ку ћи. При -
ја ми да се дру жим с њи ма, а имам и
две до бре при ја те љи це ко је су та ко ђе
ве о ма по све ће не жи во ти ња ма – об ја -
шња ва она.

У хра ње њу и бри зи око ма ча ка по -
ма же јој су пруг. Чи сте ре дов но за њи -
ма, а ма ца ма ко је су на ули ци од но се
хра ну и си па ју све жу во ду. Та ко ђе их
во де на сте ри ли за ци ју.

– При ја те љи во ле мо је мач ке, ка да
до ђу го сти, оне оду у дру гу со бу, не -
ка ко су на у чи ле да се по ву ку,
сва ка има сво ју кор пу. Ужи -
ва ју у свом кут ку – при ча она.

Ка же да не дељ но тре ба до -
ста нов ца за по сип и хра ну.
Али све то ни је ва жно ка да
ви ди ка ко су ње не ма це здра -
ве и рас по ло же не.

– Нео пи сив је осе ћај ка да
спа се мо не ку жи во ти њу са ули -
це, као и њи хо ва за хвал ност
на кон то га. Ка да при ме те да
им при ла зим, оне тр че ка ме -
ни. То ме чи ни ја ко срећ ном
– за кљу чу је Ле па.

Мај стор за ку ћи це

Зи та Ни гре њин (74) има ла је
као кућ ног љу бим ца мач ку још

као де те. Ка да су се до -
се ли ли у стан на Стре -
ли шту, у ста ну су др -
жа ли мач ка Мар ка...

– Са да има мо две
мач ке, јед на је обич -
на, а дру га по лу пер -
сиј ска. Обич на ма ца
је ми ро љу би ва и све при хва -
та, док је ова дру га вр ло спе -
ци фич не ћу ди и не при хва та
но во дру штво – при ча нам
Зи та.

Она ка же да је ја ко чи ни
не срећ ном то што љу ди стал -
но из ба цу ју ма чи ће на по ље.
Са сво је две при ја те љи це стал -
но по ку ша ва да збри не оне
ко је се на ђу на ули ци. Пра ви
им ку ћи це, до но си хра ну. И
та ман ка да ми сли да су ове
ма це на шле мир, по ја вљу ју се
но ве.

– Жао ми је ка да су на по љу,
ка да се му че и бра не од па са.
Ми слим да ни ка да не мо гу да

се од мо ре и да су стал но у гр чу. Стре -
пе да их не на пад ну пси. Та ко ђе ми
је кри во што ком ши је ни су баш рас -
по ло же не да нам по мог ну да их удо -
ми мо, већ стал но не што не го ду ју –
об ја шња ва Зи та.

Она ка же да мач ке за и ста ле ко ви то
де лу ју и да ње не при ја те љи це и она
не ма ју не га тив ну енер ги ју.

– Во ле ла бих ка да би нам не ко по -
мо гао да аде кват но збри не мо ма це
ко је се на ђу на ули ци. Бри га о њи ма
зах те ва и до ста ма те ри јал них сред -
ста ва. Ни је ми жао, јер во лим жи во -
ти ње, али би би ло ле по да се то си -
стем ски ре ши – за кљу чу је.

У до бром дру штву

Ру жи ца Па вић (68) од у век је би ла
окру же на мач ка ма ко је је, као и оста -
ле љу бим це, удо мља ва ла са ули це.
Кроз њен стан је про шло пу на ма ца,
ку чи ћа, па чак и пти ца – у јед ном
тре нут ку бри ну ла је и о јед ној свра -
ки. Свој рад ни век је про ве ла у „Пе -
тро хе ми ји”, и ка же да је се сви се ћа ју
као „оне пла ве го спо ђе ко ја је хра ни -
ла жи во ти ње”.

– Ка да смо се су пруг и ја до се ли ли
у стан, би ло је ре чи да не ће мо има ти

кућ не љу бим це, али по сле две-
три го ди не смо узе ли јед ну
мач ку, па за тим и ма чо ра. Они
су, при род но, по че ли да до -
би ја ју ма чи ће, ко је смо стал -
но удо мља ва ли. Ве ћи на је би -
ла цр на, али то ни је био про -
блем – при ча Ру жи ца.

Ка же, во ли да спа се жи во -
ти ње ко је су у не во љи, јер јој
је те шко ка да су на пу ште не и
мал тре ти ра не. Ка да их ви ди
си те и за до вољ не, јед но став -
но ужи ва у том осе ћа ју.

– Мач ке и пси су ве о ма до -
бро дру штво. Са да жи вим са -
ма са сво јим љу бим ци ма, али
је и мој су пруг во лео то што у
ста ну има мо жи во ти ње. С њи -
ма је жи вот мно го за ни мљи -
ви ји. Ја се ра ду јем њи ма, а и
они ме ни – ка же Ру жи ца.

Че сто у ње ном ста ну бо ра -
ве ма це на кон сте ри ли за ци је
док се не опо ра ве.

* * *
Ле па, Зи та и Ру жи ца по зна ју се че тр -
де сет го ди на и ве о ма су по све ће не
бри зи о жи во ти ња ма. Ре дов но хра не
жи во ти ње, пра ве им ку ћи це у ко ји ма
бо ра ве и од во де их код ве те ри на ра
ка да има ју здрав стве них про бле ма.
До зво лу за по ста вља ње ку ћи ца на

зеленој по вр ши ни по ред згра де и хра -
ње ње до би ле су на де сет го ди на од
Град ске упра ве пре ко Зо ре Ко лар ски,
за ступ ни це Дру штва за за шти ту жи -
во ти ња и при ро де „Еко ли бри јум”.

Ме ђу љу ди ма вла да ми шље ње да
ни пре те ра на по све ће ност бри зи о
жи во ти ња ма ни је до бра, али тре ба
да се за ми сли мо шта би би ло да не -
ма ова ко по жр тво ва них љу ди ко ји
јед но став но не мо гу да окре ну гла ву
на про блем. Као и у сва кој жи вот ној
си ту а ци ји, по треб но је кре ну ти од
ин ди ви ду ал не од го вор но сти, а њу би
тре ба ло да пра те си стем ска ре ше ња
ко ја би олак ша ла жи вот и жи во ти -
ња ма и љу ди ма.

Мир ја на Ма рић

Сандра Јовановић

Лепосава Папић

Вања Перовић

Ружица Павић

Зита Нигрењин

ВОДИЧ ЗА ПОЧЕТНИКЕ

Срп ско
правосла вље

Ме ђу но вим из -
да њи ма из да -
вач ке ку ће „Ла -
гу на” на шла се
књи га „Срп ско
пра во сла вље”,
ко ја је пр ви пут
об ја вље на 1989.
го ди не. У пи та -
њу је је дин стве -
ни при руч ник о
пра во слав ном
хри шћан ству, од основ них по став -
ки ве ре, с де таљ ним опи си ма хра -
мо ва и об ре да у њи ма. Ау то ри су
но ви нар Мом чи ло Пе тро вић, са -
рад ник ли ста „Пан че вац”, и уни -
вер зи тет ски про фе сор др Сло бо -
дан Ре љић.

За раз ли ку од пр вог из да ња, до -
пу ње на вер зи ја са др жи де ша ва ња у
про те кле три де це ни је, укљу чу ју ћи
по де ле епи ско пи ја СПЦ у све ту. До -
дат је и спи сак свих Ср ба ко ји су
про гла ше ни за све це. Књи гу „Срп -
ско пра во сла вље” је из да вач ка ку ћа
опре ми ла с пе де се так фо то гра фи ја
у бо ји ко је вер но пра те са др жај.

– На по след њем по пи су из 2011.
го ди не око 85 од сто ста нов ни штва
Ср би је свр ста ло се ме ђу „пра во слав -
не вер ни ке”. Али пи тај те не ког из
свог окру же ња да ли зна ка ко се зо -
ве „оно не што” у сре ди ни хра ма на
че му сто ји ико на ко ју сви, по ула -
ску, це ли ва ју. Или, шта се на ла зи
иза ол тар ских вра та, и за што ни ко
осим све ште ни ка та мо не ула зи, и
ка кав је сим бо ли чан зна чај ол та -
ра... Ако зна ју, „Срп ско пра во сла -
вље” им не ће би ти за ни мљи во –
рекао је Мом чи ло Пе тро вић.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
шта нај че шће ша пу ће те. Књи ге из
„Ла гу не” до би ће ау то ри сле де ћих
по ру ка:

„Љу ди су под стре сом, па ви ше
ни су све сни кад ша пу ћу, кад на глас
го во ре, кад при ча ју са ми са со бом,
а кад с дру ги ма. Та ко и ја. Дај бо же
да не го во рим гла сно оно што не би
тре ба ло ни шап ну ти.” 064/2001...

„Већ ду го нај че шће ша пу ћем оно
што нај че шће и ви чем: ’Те шко на -
ма!’” 064/3310... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 8. ју ла, у 12
са ти, СМС-ом на број 1201 по ша -
љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та -
ње: „Шта под ра зу ме ва би ти вољен?”,
на гра ди ће мо по јед ном књи гом.
Од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред -
ном бро ју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Лагуна (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 дина-
ра у Вип мрежи, 39,60 динара у Теле-
нор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

Са уме шно шћу
пи сца и уви дом
фи ло зо фа, ау -
тор Ален де Бо -
тон у књи зи „О
љу ба ви” от кри -
ва тај не људ -
ског ср ца. Ово
је ујед но и је -
дин стве на љу -
бав на при ча и
по пу лар но фи -
ло зоф ско де ло.

Чо век и же на се упо зна ју то ком
нео ба ве зног раз го во ра на ле ту од
Па ри за до Лон до на, и та ко по чи ње
љу бав на при ча – од пр вог по љуп ца
до пр ве сва ђе, од ус хи ће ња до сла -
ма ња ср ца и све га што је из ме ђу.
Све ни јан се јед не ве зе ра све тље не
су с по тре сном ја сно ћом док Де Бо -
тон ис тра жу је емо ци је ко је љу ди че -
сто ис ку се, али их рет ко кад схва та -
ју. Де ло је пу но ци та та и ре фе рен ци
на Пла то на, Кан та, Ни чеа, Вит ген -
штај на, Па ска ла, Рош фу коа, Стен -
да ла, Ге теа, Фрој да, Бар та и, на кра -
ју, док тор ке Пе ги Нир ли, пси хо ана -
ли ти чар ке по пу лар ног де ла, са упут -
стви ма ка ко да по мог не те се би.

„О љу ба ви”
Алена де Бо то на

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА
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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
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ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

061/292-07-75, 063/811-18-43
Kozaračka 112, Pančevo

ВОЗИЛА

ПОНУДА

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

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

• Буков пелет – 22.900 дин/тона

062/873-19-80; 064/503-30-11

Стовариште ГОЛИЈА

• комплетан 
грађевински материјал

• шљунак, сејанац 
са превозом

063/776-56-58, 013/252-06-64

УГАЉ
НАЈПОВОЉНИЈЕ

Сирови вреоци 7.500

Костолац 7.700

Сушени вреоци 12.000

Тел. 061/176-34-08
(4/289270)

НА ПРОДАЈУ АПН 4. Тел.

061/172-20-70 (СМС)

ПРОДАЈЕМ рено клио 2,

2008. 1.5 дизел, 244.000 км,

троје врата, повољно.

063/737-44-41 (СМС)

ПРОДАЈЕМ поло 1.4 дизел,

2001, одличан, тек реги-

строван. Тел. 063/801-77-

37. (292705)

ЈУГО 55, 1997. регистрован,

у првој боји. 064/587-50-24.

(292856)

Ц 5, 2.0 ХДИ, 2002. одли-

чан, нерегистрован, наслед-

ство. Може замена. Повољ-

но. 062/772-787. (ф)

ДОБЛО теретни макс, 1.4,

2007, атестиран плин.

064/587-50-24. (292856)

ШКОДА октавија 2.0, 2005,

у првој боји, фул опрема.

064/130-36-02. (292856)

ОПЕЛ астра 1.3 дизел,

2009, караван, први вла-

сник. 061/267-72-30.

(292846)

ПРОДАЈЕМ голф 2, 1990.

годиште, 1.6 кубика, дизел,

позвати на тел. 065/237-40-

81. Повољно. (292854)

ПУНТО 2, 8 В, 2002, петора

врата, клима, серво.

064/587-50-24. (292856)

ГРАНДЕ пунто 1.9,. 2007,

петора врата, фул опрема,

шест брзина. 064/130-36-

02. (292856)

ПУНТО 3, 1.2, 2011/12, пе-

тора врата, атестиран плин,

власник. 064/130-36-02.

(292856)

ПРОДАЈЕМ мотоцикл БТ 50

С. 063/847-28-54. 

(292924)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ лагуну

регистрована, није у возном

стању, може доплата.

060/143-62-10. (292510)

ПОЛО 1.4, ТДИ, 2003, пето-

ра врата, опрема, власник.

064/130-36-02. (292960)

КУПУЈЕМ аутомобиле у би-

ло ком стању од 70 до 1.500

евра. 062/193-36-05.

(292904)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, катали-

затора, продаја делова, до-

лазим на адресу. 069/203-

00-44, 066/409-991.

(291663)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу на

Котежу, 15 квм. 063/122-

55-22. (292870)

ПРОДАЈЕМ бицикле из ино-

странства, косачице и ко-

шнице празне. 063/436-69-

18. 

ЈАРИЋИ и дебела свиња на

продају. 061/277-87-99.

(292599)

ПРОДАЈЕМ кухињу, ком-

плет висећи, радни делови,

судопера, шпорет, фрижи-

дер, полице. Погледајте на

купујем-продајем.

069/251-57-57. (292952)

ПРОДАЈЕМО стару гарде-

робу на џакове, из Аустрије.

За стари бувљак или se cond

hand. +38163/837-37-71.

(292722)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ елинд

34, 3 кв. Тел. 063/106-84-

66. (292731)

ПРОДАЈЕМ машину за су-

дове, шпорет равна плоча

из иностранства и фрижи-

дер. 063/436-918. 

ПРОДАЈЕМ јагњад.

064/6711-37-09. (292779)

УСИСИВАЧ кирби нов, неу-

потребљаван, ТА пећ елинд

2, трокрилни старински ор-

ман, очуван. 063/537-003.

(292806)

УГРАДНА рерна, комбино-

вани фрижидер, двомото-

рац, инвалидска колица,

фотеља, телевизор.

063/861-82-66. 8292824)

УГАОНА гарнитура, судопе-

ра с висећим, кауч, фотеља

мојца, сто, столице.

063/861-82-66. (292824)

ПРОДАЈЕМ шапурине. Тел.

060/157-53-46. (292825)

ПРОДАЈЕМ нова седишта за

кеца, циглу, канцеларијске

столове, краљицу пећ, да-

ске, фрижидер. Контакт,

064/057-36-06. (292834)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елементе,

судопера 3.000 динара, но-

ва. 371-568, 063/773-45-97.

(292877)

ПРОДАЈЕМ полован наме-

штај, нови кровни прозор.

Тел. 063/832-51-28.

(292908)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА

пећи, достава, монтажа.

063/705-18-18, 335-930.

(292915)

ПРОДАЈЕМ храстова улазна

врата и ројеве пчела. Тел.

063/752-44-20. 8292921)

ПРОДАЈЕМ веш-машину,

замрзивач, вертикални, мо-

же компензација уз допла-

ту. 064/129-73-60. (292948)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, за-
мрзиваче, веш-машине, те-
левизоре, долазим на адре-
су. 064/158-44-10, 063/101-
11-47. (292391)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, плинске боце, старо
перје, секундарне сировине.
066/900-79-04. (292726)

КУПУЈЕМ старе веш-маши-
не, фрижидере, замрзиваче,
шпорете, поправљам исте.
060/521-93-40. (292755)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове, пен-
кала. 013/313-458, 063/199-
60-36, 064/481-14-77.
(292549/р-4871)

КУПУЈЕМО обојене метале,
гвожше, олови, веш-маши-
не, замрзиваче, акумулато-
ре, каблове, долазим.
061/206-26-24. (292896)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, олово, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре,
шпорете, бојлере. 061/321-
77-93. (292896)

КУПУЈЕМО старе лимузине,
гвожђе, веш-машине, замр-
зиваче, телевизоре, бојлере,
шпорете, долазим. 061/322-
04-94. (292896)

КУПУЈЕМ уличну велику

ручну пумпу за воду.

013/321-596. (292826)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, ТВ,

уграђујем белу технику.

061/130-44-33. (292907)

КУПУЈЕМ: пеје, старински

намештај, слике, сатове,

стари новац, фигуре, старо

покућство. 063/705-18-18,

335-930. (292915)

ПРОДАЈЕМ плац на Куде-

љарцу. 064/256-61-64

(СМС)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу

са пратећим објектима у

Иванову. 062/415-359,

064/828-36-26. (292281)

КУЋА, нова Миса, 220 квм,

70.000. (188), „Una Dal li”,

064/255-87-50. (292812)

ЊИВА, 72 ара, Јабучки пут,

код споменика, дружа дуж,

7.000. 060/353-99-10.

(292496)

ПРОДАЈЕМ кућу – три ста-

на, 8 ари плаца, Горњи

град. 063/829-89-48.

(292334)

ПЛАЦ, Стари Тамиш, 8.000;

Новосељански, 13 ари,

19.500, 1/1. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66.

(292961)

КУЋА, касарна 5000, 59

квм, 17,59  ари, 27.000.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-66. (292961)

ПЛАЦ, Миса, 45 ара, темељ,

вода, 19.500. ПЛАЦ, Стари

Тамиш, 8.000; Новосељан-

ски, 13 ари, 19.500, 1/1.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-66. (292961)

КУЋА, касарна 5000, 59
квм, 17,59  ари, 27.000.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (292961)

КУЋА, Миса, ПР + ПК, 108
+ 141, 6,13 ари, 40.000.
ПЛАЦ, Стари Тамиш, 8.000;
Новосељански, 13 ари,
19.500, 1/1. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(292961)

ПРОДАЈЕМ плац. 063/895-
85-79. (292440)

КУЋА, касарна 5000, 59
квм, 17,59  ари, 27.000.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (292961)

СТРЕЛИШТЕ, 5 ари, ПО,
ПР, СП, озидана покривена
циглом, 65.000. ПЛАЦ, Ста-
ри Тамиш, 8.000; Новосе-
љански, 13 ари, 19.500, 1/1.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (292961)

КУЋА, касарна 5000, 59
квм, 17,59  ари, 27.000.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (292961)

НОВА МИСА, кућа 9 х 12, у

низу, завршни радови. Вла-

сник. 064/221-36-12.

(292744)

ПРОДАЈА плацева, градско

грађевинско, дозвољена

градња. 064/212-52-52.

(292753)

ПЛАЦ, Златарска 26, нова

Миса, 2,52 ара, сва инфра-

структура, власник, 35.000.

063/881-18-29. (292800)

КУЋА, Омољица, 895 квм, 7

ари, укњижена, власник,

1/1. 064/961-00-70.

(292789)

КУЋА, нова, Војловица, 180

квм, укњижена, 58.000

евра. 063/784-71-34,

063/771-75-96. (292821)

ПЛАЦ, нова Миса, 8 ари,

21.000; Кудељарац, 26 ари.

(188), „Una Dal li”, 064/255-

87-50. (292812)

ПЛАЦ за градњу, нова

Миса, продајем. 060/155-

59-30. (292846)

ПРОДАЈЕМ кућу или мењам

за две мање гарсоњере, по-

вољно. Тел. 355-039.

(292833)

КУЋА на продају у Омољи-

ци. 013/618-625. (292080)

ПРОДАЈЕМ 50 ари обради-
ве земље иза Млекаре, и
улични део куће у Горњем
раду. Контакт, 063/817-98-
89. (292838)

СТАРЧЕВО, усељива кућа,
помоћни објекти, полац 9.5
ари, укњижено. 063/725-99-
37. (292843)

ОМОЉИЦА, запчлет обје-

кат 250 квм, гаража, струја,

вода, плац 11,5 ари.

064/260-05-34. (292866)
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844, 
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
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Kontakt: Milan 064/127-22-48 i Andreja 060/448-00-88
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Pančevo, Ružina 14

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)

+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

ИЗДАЈЕМ ЛОКАЛ у строгом центру
града, 2 х 32 квм, са два улаза,
два мокра чвора, два струјомера,
са одвојеним водомером. 

Локали су спојени а постоји мо-
гућност и одвојено.

За све информације упитати на
тел. 064/807-09-01. (292958)

КУДЕЉАРАЦ, нова кућа,

пословно-стамбена, 200

квм, 3.7 ара, грејање,

75.000. (398), „Кров”,

060/551-64-50. (292905)

ПРОДАЈЕ се плац 27 ари, на

Кудељарцу код родића.

064/443-07-07. (292891)

КУЋА на продају, Бавани-

штаснки пут, са помоћним

објектима, 30 ари. 061/366-

03-99. (292933)

ОМОЉИЦА, 30 ари плаца,

на продају. 069/714-128.

(91954)

НА ПРОДАЈУ стан, опре-

мљен, 65 квм,  у Улици Лава

Толстоја 20, Куткова зграда.

063/856-31-61 (СМС)

КОТЕЖ 2, двоипособан, ЦГ,

II, први део Котежа, прода-

је се са уграђеном кухи-

њом, 49.000. (679), „Трем

01”, 063/836-23-83.

(292795)

ПРОДАЈЕМ стан, 52 квм,

други спрат, Котеж 1, код

„Лидла”, без посредника,

43.000 евра. Контакт:

065/339-97-23. (292401)

КОТЕЖ 2, двособан, 67 квм,

Војвођански булевар, пред-

њи део, власник. 063/101-

93-96. (292729)

ПРОДАЈЕМ стан, 36 квм, ТА

грејање, центар, власник,

1/1. 063/184-10-57.

(292793)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 117

квм, у близини Авив парка.

063/159-99-62. (2927679

ПРОДАЈЕМ трособан стан,

72 квм, строги центар, тре-

ћи спрат, две терасе, лифт,

ТА, могућност ЦГ, 70.000,

договор. Звати после 17 са-

ти. Тел. 064/119-60-06.

(292784)

НА ПРОДАЈУ стан опре-

мљен, 65 квм,  у Улици Лава

Толстоја 20, Куткова зграда.

063/856-31-61н (СМС)

ЦЕНТАР, једнособан, сре-

ђен, усељив, 21.000. (188),

„Una Dal li”, 064/255-87-50.

(292812)

СТРОГИ центар, 24 квм, са-

лонски, једнособан, може и

канцеларија. (470), „Дива”,

064/246-05-71. (191837)

ТРОСОБАН, квалитетан, но-

воградља, 1.000 евра/ква-

драт, Карађорђева. (470),

„Дива”, 064/246-05-71.

(191837)

ВЕЛИКИ двособан, 67 квм,

двострано оријентисан, Ко-

теж 2. (470), „Дива”,

064/246-05-71. (191837)

КОТЕЖ 2, трособан, ду-

плекс, V, 70 квм, ЦГ,

42.000. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (292859)

КОТЕЖ 1, двособан, III, 50

квм, ЦГ, 36.500.  (353),

„Премиер”, 063/800-44-30.

(292859)

ДВОИПОСОБАН, 71 квм,

Котеж 2, други спрат, 650

евра/квадрат. Контакт:

063/873-61-59. (292838)

НОВА МИСА, једнособан,

33 квм, ВП, ЦГ, тераса, усе-

љив, 22.000. (336),

„Олимп”, 351-061, 064/234-

36-01. (292875)

СОДАРА, двоипособан, 74

квм, XI, ЦГ, усељив, 47.000.

(336), „Олимп”, 351-061,

064/234-36-01. (292875)

КОТЕЖ 2, 58 квм, двособан,

хитно, 32.000. (394), „Го-

ца”, 063/899-77-00.

(292884)

ЦЕНТАР, 58 квм, трособан,

I, ЦГ, реновиран, 57.000.

(394), „Гоца”, 063/899-77-

00. (292884)

МИСА, 42 квм + 15 квм,

26.500; Тесла, дворишно,

34, 12.000. „Јанковић”, 348-

025. (292887)

СТРЕЛИШТЕ, 31 квм, једно-

собан, ВП, ЦГ, добро стање,

28.000, договор. (242),

„Кварт”, 064/125-62-67. 

ПРОДАЈЕМ трособан стан

на Тесли, без посредника.

064/958-74-45. (292935)

ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ, 88

квм, одлична зграда,

60.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (292961)

МИСА, трособан, I, 85, Кон-

структор, ЦГ, 45.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-66.

(292961)

ТЕСЛА, трособан, стан, ЦГ,

IV, 85 квм, усељив, 52.000.

013/331-079, 063/770-45-

55. (292962)

КОТЕЖ 1, једнособан, 34

квм, ЦГ, полусутерен,

24.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (292961)

КОТЕЖ 1, двособан, IV +

доградња + надоградња.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-66. (292961)

МИСА, дуплекс, 61, две те-
расе, 26.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (292961) 

ЦЕНТАР, салонски лукс сре-
ђен, 70 квм, 82.000. (394),
063/899-77-00. (292884)

ПРОДАЈЕМ стан на Миси,
73 квм. 063/818-37-09.
(292765)

КУПУЈЕМ стан без посред-
ника, Котеж 1 или 2, од 50
до 60 квм. Са лифтом, осим
поткровља или без лифта,
до првог спрата. Контакт:
065/405-35-31. (292752)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-
требни станови, куће, све
локације, брза реализација.
063/744-28-66. (292961)

КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама, брза исплата.
(353), „Премиер”, 063/800-
44-30. (292859)

ПОТРЕБНИ станови, кућа,
на свим локацијама. Испла-
та одмах. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (292795)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,
самце. 064/305-73-01. (292941)

ИЗДАЈЕМ на дужи период
нов једноипособан стан са
терасом полунамештен,
фунционалан, посебан обје-
кат, све одвојено, прелепа
околина, асфалтни пут.
063/106-05-47 (СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан, 150 евра. Депо-
зит. 063/246-509. (292747)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, Котеж 1, први спрат,
празан. 066/664-61-12.
(292577)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, Котеж 1, први спрат,
празан. 066/664-61-12.
(292578)

ИЗДАЈЕМ стан у центру.

063/892-08-35. (292711).

ИЗДАЈЕМ двособан стан, 56
квм, на Содари, на дуже,
први спрат, ЦГ. 061/658-49-
85. (292723)

ПРОДАЈЕМ једнособан стан
на Содари, власник.
064/893-98-32, 064/837-96-
75. (292732)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан, Котеж 2, С. Шупљик-
ца. Слободан од 1. јула.
Тел. 063/718-55-53, звати
после 17 сати. (292736)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан, Котеж 1,
ЦГ, на дуже. 064/137-63-19.
(292758)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,

ЦГ, клима, интернет, пар-

кинг, Стрелиште. 063/812-

42-09. (292945)

ИЗДАЈЕМ тан код Нове по-

ште, 34 квм. 064/134-06-08.

(292938)

ИЗДАЈЕМ стан на Содари,

80 квм, намештен. 064/376-

78-37. (292944)

ИЗДАЈЕ се празан двособан

стан на Содари, IV, без

лифта, реновиран, 170

евра, депозит. 064/167-55-

41. (292932)

СМЕШТАЈ за раднике и

самце издајем. Раднички

смештај, центар. 063/502-

211. (292770)

ЛУКСУЗНО опремљен тро-

собан стан у центру града,

400 евра. 063/690-269.

(292785)

ИЗДАЈЕМ део куће, засебан

улаз, етажно грејање. Тел.

066/807-10-40. (292780)

ИЗДАЈЕМ намешен двори-

шни стан, 30 квм, на Сода-

ри, озбиљној женској особи.

063/784-71-04. (292782)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ пшростор

за ауто-плац, на Новосе-

љанском. 063/179-01-78.

(2927777)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ сутерен,

110 квм, висина 3 м.

063/179-01-78. (292777)

ЈЕДНОСОБАНл нов, празан,

на дужи период. 061/656-

39.33. (292796)

ИЗДАЈЕМ стан намештен,

за два самца, радника, цен-

тар, повољно. 061/131-79-

04. (292793)

ЛОКАЛ за издавање, 127

квм, Стрелиште. 063/478-

480. (292791)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-

штен стан, Котеж 2.

064/339-06-76. (292810)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на

Стрелишту, 7. спрат, нена-

мештен, 120 евра. 060/732-

62-61. (292853)

ИЗДАЈЕМ четворокреветни

апартман за раднике. Тел.

063/1233-558. (292869)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1, на

дуже, двособан, II спрат,

ЦГ,. Нова столарија, сре-

ђен, тераса, одмах усељив.

063/167-95-58. (292955)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, наме-
штену, самцу, центар.
061/131-79-04. (292909)

ПРОДАЈЕМ собна половна
врфата. 061/153-34-61,
319-754. (292910)

ИЗДАЈЕМ двособан стан са
кухињом, Стрлеиште, греја-
ње и клима. 062/120-92-27,
062/363-144. (292906)

ИЗДАЈЕМ намештен стан у
Самачком, ученику.
064/348-07-60. (292902)

ИЗДАЈЕМ мањи једнособан
стан, полунамештен, пра-
зан. 063/777-27-08,
013/355-575. (292918)

ИЗДАЈЕ се полунамештен
стан, 50 квм, на Стрелишту,
близу школе. 060/152-10-
51. (292913)

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, ТА, код Хотела
„Тамиш”, 90 евра. 064/122-
48-07. (292949)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
центар, одмах усељив, wi/fi,
кабловска, повољно.
060/691-88-23. (292956)

ИЗДАЈЕМ намештен двосо-
бан стан са гаражом у ши-
рем центру града. Тел.
062/807-40-01. (192959)

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ Змај
Јовина 2. 065/853-93-29.
(292815)

КУЋА, П. Чарнојевића, 80

квм, за реновирање, укњи-

жена, 1.5 ар плаца, 17.000.

„Олимп”, 063/274-951.

(292875)

СТАРЧЕВО, 15 ари, кућа са

локалом, 44.000. Омољица

7 ари, 130 евра, 30.000.

„Јанковић”, 348-025.

(292887)

ЦЕНТАР, дворишна кућа 78

квм, 1.5 ар, хитно, 45.000.

(394), „Гоца”, 063/899-77-

00. (292884)

БЛИЗУ центра кућа старија,

4.5 ара, погодна за инвести-

тора, 120.000. (394), „Го-

ца”, 063/899-77-00.

(292884)

ПРОДАЈЕМ кућу, Бавани-

штански пут, код Зеленила,

легализована, 8 ари плац.

063/785-60-10. (292908)

ПРОДАЈЕМ викендицу на

Јабучком путу, близу Ал-

мекса, на плацу од 8 ари.

064/499-13-04. (292901)
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БОРИС
Тел. 064/444—66-74

Комби превоз робе
и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (8
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Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагно-
стика. Прегледи свих специјално сти из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање тера-
пија у поликлиници Panmedica, а по 
потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98

ПОТРЕБАН ВОЗАЧ
Ц категорије

за рад на стоваришту
„Голија”

063/776-56-58

„TEHNOMARKET” DOO PANČEVO
расписује

КОНКУРС
за следећа радна места:

1. ОПЕРАТЕР НА ПРЕСИ ЗА ЕКСТРУЗИЈУ 
АЛУМИНИЈУМА  . . . . . . . . . . . . . .1 извршилац
– машинске струке, електро струке 

или аутоматичар

2. ВИЉУШКАРИСТА  . . . . . . . . . . . .1 извршилац
– уверење о оспособљености за занимање 

возач-виљушкариста
– пожељно радно искуство

3. БРАВАР – више извршилаца
– искуство у раду са алуминијумом

Уколико сте заинтересовани пошаљите свој CV са
фотографијом на email: ljilja@tehnomarket.com или
се јавите лично на адресу: Скадарска 73, Панчево

Контакт телефон: 069/847-90-03, 013/307-700. 

О нама сазнајте више на www.tehnomarket.com

ALM Nonwoven Manufacturing D.O.O. 

TRAŽI

1. Radnike sa iskustvom u radu na industrijskim
šivaćim mašinama (vise izvrsilaca)

2. Pojedinačne saradnike (šivare) sa samostalnom
delatnoscu koji imaju iskustva u šivеnju na indu-
strijskim šivaćim mašinama, a sa kojima bi se sa-
radnja ostvarivala na mesečnom nivou, na osnovu
zaključenog ugovora u kojem bi se utvrdio način
saradnje kao i cena za pružene usluge. 

3. Pomocnog radnika (1 izvrsilac) – prednost imaju
osobe muskog pola zbog fizickih poslova.
(opis posla: fizicki poslovi u magacinu, istovar uto-
var robe, pakovanje gotovih proizvoda, pomoc kro-
jacima pri legovanju i ostalo) 

Svi zainteresovani mogu da se jave na brojeve 
telefona: 013 310 717; 063 207 114 
(od ponedeljka do petka od 8-16h)

na email adresu: jelenailijevski@icloud.com

ili da dođu lično na adresu: Jabučki put 54, Pančevo

D.O.O. "HIDROVOD", Pančevo
Ul. Bore Šipoša 25 (Topola, kod Crne mačke)

013/341-292

TRAŽI:

1. BAGERISTA – rukovalac građ. mašinama

2. VOZAČ C KATEGORIJE

3. FIZIČKI – POMOĆNI RADNIK

4. ZIDAR

Prijave od 8 do 14 sati, radnim danima, doći lično.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-
градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-
ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-
УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19,
37/19-др.закон и 9/20) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИ-
СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
на катастарској парцели топ.бр.3417 и 3416 КО
Панчево, Ул. Бранка Радичевића бр. 54-а, за по-
требе изградње вишепородичног стамбеног објек-
та спратности По+П+3+М, са 10 стамбених једи-
ница и помоћни објекат са 6 гаражних боксова, из-
рађен од стране „Студио 3”, Панчево, за инвести-
торa Савић Драгослава из Панчева, Ивана Цанка-
ра бр. 12

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-
ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-
комуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете до-
бити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 03. 07.
2020. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-
нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном обли-
ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

ИЗДАЈЕМ локал 18 квм,
угао Светог Саве и Браће
Јовановић., 064/231-07-33.
(292685)

ИЗДАЈЕМ локал, 45 квм,
центар, излог. 063/101-69-
37. (292459)

ИЗДАЈЕМ локале 18 и 12
квм, у центру. 066/866-49-
00. (292718)

ИЗДАЈЕМ локал на Стрели-
шту, 35 квм, сређен.
063/121-83-85, 065/570-95-
70. (292702)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
повољно. 063/801-90-47.
(292818)

ИЗДАЈЕМ локал, строги
центар. Тел. 064/866-23-26,
061/257-01-71. (292823)

ИЗДАЈЕМ локал у кругу
болнице, преко пута Меди-
цинске школе, 30 квм. Тел.
060/433-17-57. (292848)

ЛОКАЛ издајем, аутобуска
станица, пијаца, Ослобође-
ња 3, све намене, употребна
дозвола. 063/372-124.
(292870)

ИЗДАЈЕМ локал од 26 квм,
у Панчеву, Немањина 8.
064/184-87-50. (292897)

ПОТРЕБАН магацин, 100
квм, обавезан камионски
прилаз. 063/213-797.
(292903)

РЕСТОРАНУ ROYAL у Авив
парку потребни радници у
продаји и припреми хране.
063/216-788. (292639)

ПОТРЕБАН нормалан мај-
стор за молерско-гипсарске
радове. 063/861-44-00.
(БИ:76650)

ПОТРЕБАН радник у про-
давници „Пловак-плус”. По-
требна возачка дозвола, по-
знавање риболова и дели-
мично познавање рачунара.
Тел. 066/352-414, позвати
од 9 до 12 сати. (292604)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потреб-
ни возач, пица-мајстор,
раднице за палачинке и
сендвиче. 062/339-279.
(292067)

ПОТРЕБНО особље за при-
прему хране и рад на ро-
штиљу.  „Идеал”. 063/855-
65-56, 063/133-14-63.
(292138)

ПОТРЕБНЕ девојке за рад у
Маркету „Идеал”. 063/855-
65-56, 063/133-14-63.
(292138)

ТРАЖИМ жену за рад у ку-
ћи, два пута недељно по се-
дам сати, са препоруком.
Искључиво до 40 година
старости. Звати од 18 до 20
сати, не у другим термини-
ма. Тел. 064/134-06-72.
(292721)

ПОТРЕБАН момак или де-
војка за разношење пића на
бувљаку. 064/132-98-12.
(292742)

ПОТРЕБАН мушкарац за
продају обуће на бувљаку.
064/147-18-52. (292749)

ПРОДАВАЦ-КОМЕРЦИЈА-
ЛИСТА, са искуством, за
рад на стоваришту грађе-
винског материјала за стал-
но или повремено потре-
бан. 062/772-787. (ф)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
на шиваћим машинама.
069/238-07-65. (292596)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу. Звати на 013/331-
241. (ф)

ПОТРЕБАН помоћни рад-
ник (није потребно иску-
ство), за рад у пекари. Зва-
ти радним данима од 7 до
16 сати на тел. 063/606-330.
(292943)

ПОТРЕБАН пекар за рад у
пекари. Звати радним дани-
ма од 7 до 16 сати. Тел.
063/606-330. (2929043)

ПОТРЕБНА продавачица за
рад у малопродајном објек-
ту пекаре. Звати радним да-
нима од 7 до 16 сати на те-
лефон 063/606-330.
(2929043)

ПОТРЕБНА старија озбиљна
жена за рад у кухињи. Оба-
везно искуство. 063/318-
896. (292926)

ПОТРЕБАН кувар и помоћ-
ни радник у кухињи.
063/831-80-69. (292940)

ПОТРЕБАН возач за Ц и Е
категорију, за унутрашњи
транспорт (шлепер).
064/140-70-87. (292937)

ПОТРЕБНЕ раднице за раду
Маркету „Цеца 013”.
060/555-11-73. (292925)

ПОТРЕБНО више радница у
локалу брзе хране, у прода-
ји, на роштиљу и кухињи.
065/900-50-08. (292860)

ПОТРЕБАН радник за посао
продавца гардеробе на бу-
вљаку. 063/836-70-61.
(292855)

ПОТРЕБНА жена пицаа-
мајстор у пекари и пицери-
ји. 063/130-75-40. (292849)

ГОЛУБ такси тражи диспе-
чера таксија. Предност рад-
но искуство у таксију и по-
знавање града Панчева.
Контакт: Марија Симоно-
вић, 060/663-64-63, радним
данима од 8 до 16 сати.
(292813)

ПОТРЕБНА радница за рад
у пекари. 063/130-75-40.
(292849)

KND HI DRO IN ŽE NjE RING
потребни мајстори водоин-
сталатери. Тел. 060/035-53-
95. (292797)

ГОЛУБ такси тражи возаче
таксија. Неопходни услови:
завршена средња саобра-
ћајна школа, пет година ис-
куства на пословима возача
или поседовање Ц категори-
је са било којом средњом
школом.  Контакт: Марија
Симоновић, 060/663-64-63,
радним данима од 8 до 16
сати. (292813)

ПОТРЕБНА продавачица у
апекари. CV – mail: pe kars -
mi lja nic@mts.rs  064/217-
48-56. (292871)

ПОТРЕБАН ВОЗАЧ, доста-
вљач хране. 060/635-57-73.
(292872)

ПОТРЕБНА чистачица за
ресторан. 060/635-57-73.
(292872)

ПОТРЕБАН кувар и пица-
мајстор. 060/635-57-73.
(292872)

ПОТРЕБАН конобар-шан-
кер. Рад у ресторану.
060/635-57-73. (292872)

ПОТРЕБАН нормалан мај-
стор за молерско-гипсарске
радове. 063/861-44-00.
(292885)

SI LEX DOO тражи раднике
за рад у поризводњи фасад-
них материјала. Тел.
063/109-78-88. (292888)

МЕСАРИ „Цицварић” по-
требан месар са искуством.
013/251-54-48, од 8 до 15
сати. (292919)

ФИРМИ Mi dex 013”, по-
требни монтерик алу стола-
рије, алу фасада, вентили-
рајућих фасада, са иску-
ством. Ст8имулативна зара-
да, плата редовна, стални
радни однос. 061/655-68-
02. (292957)=

ШЉУНАК,  песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 064/664-85-
31,  013/342-338  (СМС)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, брзо, педантно, по-
вољно. 065/523-02-73.
(292836)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење канализације, адапта-
ције купатила, сервис, по-
вољно. 063/115-71-67.
(292515)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венецијане-
ри, тракасте завесе, уграђу-
јем, поправљам. 063/882-
25-09. (292603)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уград-
ња, одржавање воде, кана-
лизације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/836-
84-76. (29248)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома повољ-
но. 064/280-26-15. (29248)

КОШЕЊЕ траве тримером,
воћњаци, плацеви, двори-
шта. Зоран. 064/932-52-86.
(292299)

ПРЕВОЗ кипером до два ку-
бика, шљунак , песак, ри-
зла, шут... 064/505-62-44.
(291950)

КОМБИ превоз робе, селид-
бе. 064/243-82-85. (291225)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/172-20-03. (292763)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена
поломљеног црепа, висин-
ски радови. 065/535-24-56.
8292743)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу, ме-
талне подупираче, мешали-
це за бетон. 064/351-11-73.
(292748)

ДРВА, буква, багрем, цер:
услужно сечење, цепање,
уношење. 064/357-82-08.
Босанац. (291483)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: адап-
тације купатила, славине,
вентили, одгушење канали-
зације. 061/193-00-09.
(292756)

НЕМАЧКИ: часови свим уз-
растима, преводи. Припре-
ма полагања свих нивоа
знања. 061/656-04-04, 352-
892. (292798)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако дрво
које смета. 063/369-846.
(292760)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, ре-
новирање кровова, стиро-
пор, бавалит фасаде,
063/865-80-49.  (292773)

ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (292895)

КЛИМЕ, монтажа/демонта-
жа, сервис, антибактеријско
прање. 060/521-93-40.
(292755)

НЕГА старих, болесних и
инвалидних лица. 063/868-
04-51. (292794)

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88. (292787)

ВРШИМ превоз, чистим по-
друме, таване, избацујем
стари намештај, рушим ста-
ре објекте. 061/130-44-33,
063/196-54-56. (292907)

ЧИСТИМО таване, шут, по-
друме,р адимо све послове.
061/631-51-46. (292896)

ПАРКЕТ и ламинат, постав-
ка, хобловање и лакирање.
065/314-90-18, 601-892.
(292911)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а. 064/866-20-70.
(292914)

ИЗВОЂЕЊЕ свих грађевин-
ских радова од темеља до
крова. Милован, 063/724-
36-24. (292927)

РАДИМ физичке послов,
утовар, истовар шута, угаљ,
итд. 060/143-62-10.
(292950)

БЕТОНИРАЊА дворишта,
чишћења шупа, тавана, ру-
шења кућа, шупа, обарање
стабала, итд. 060/035-47-
40. (292953)

РУШЕЊА кућа, шупа, бето-
нирања, кошење, одношење
ствари, повољно. 064/122-
69-78. (292953)

КОМБИ превоз робе, селид-
бе. 064/243-82-85. (291225)

СЕЧЕЊЕ и орезивање дрве-
ћа камионом за рад на ви-
сини. 060/366-65-57.
(292728)

PAN STU DIO: све врсте мо-
лерских радова, гипсаних
радова, уградња декоратив-
ног камења. Уградња 3 D
панела. 061/134-97-11.
(292725)

ПРЕВОЗ малим камионом:
шљунка, песка, сејанца, ру-
шење објеката, рашчишча-
вање терена са утоваром и
одвозом. Најповољније у
граду. 060/425-54-43.
(292728)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све заве-
се, тенде, хармо-врата, ро-
ло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (292867)

РАД виљушкаром и теле-
хендером по свим теренима
на утовару и истовару робе.
064/648-24-50. (292728)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ и кр-
пљење купаћих када, 33 го-
дине искуствa. Www.bal to -
kad.co.rs 011/288-30-18,
065/347-55-02. (291895)

ТВ СЕРВИС „Тесла електро-
ник”, све на једном месту.
060/078-47-89, 063/778-47-
89. (292942)

СЕЛИДБЕ, превоз робе мер-
цедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (292350)

СЕЛИДБЕ, екипа радника,
превоз, одвозимо непотреб-
не ствари. 064/280-30-16,
063/731-77-67. Владимир.
(292740)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, брзо, педантно, по-
вољно. 065/523-02-73.
(292836)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3, телефон 064/100-79-26

РАС ПО РЕД РА ДА ЛЕ КА РА 
И ВР СТЕ ПРЕ ГЛЕ ДА

Сви пре гле ди у Спе ци јал ној бол ни ци „Све ти Ва си ли је

Остро шки” за ка зу ју се пу тем те ле фо на 064/100-79-26, и

оба вља ју се од 14 до 20 са ти, с тим што сва ки од ле ка ра ра -

ди са мо од ре ђе ним да ни ма. 

До дат не ин фо р ма ци је мо гу се до би ти и пу тем меј ла 

sobvasilijeostroski@gmail.com.

Оф тал мо ло зи ис ти чу да у њи хо ве ор ди -
на ци је по след њих го ди на све че шће до -
ла зе па ци јен ти свих ста ро сних до ба са
же љом да трај но по пра ве свој вид, а
са мим тим и ква ли тет свог жи во та. Баш
та кво – трај но – ре ше ње пру жа им
уград ња ин тра о ку лар них со чи ва, ко ја је
мо гу ћа и у Спе ци јал ној бол ни ци „Све ти
Ва си ли је Остро шки”. То зна чи да ста -
рач ка ка тарак та ни је је ди на бо лест која
се ре ша ва по мо ћу ових со чи ва.

На осно ву ис ку ста ва оф тал мо ло га, по -
ка за ло се да се мла ди љу ди за уград њу
ин тра о ку лар них со чи ва од лу чу ју он да
ка да због вр сте ди оп три је ко ју има ју не
мо гу ви ше да за до во ље сво је жи вот не
ак тив но сти но се ћи на о ча ре или кон такт -
на со чи ва. Не ки то чи не из естет ских
раз ло га, а од не ких то зах те ва про фе си -
ја или пак здрав -
стве но ста ње.

Ин тра о ку лар на
со чи ва пре по ру чу -
ју се и љу ди ма
сред њих го ди на
ко ји ма је вид на
да љи ну и/или бли -
зи ну осла био. Уко -
ли ко спа да те у ову
гру пу и не прак тич -
но вам је да ба ра -
та те с ви ше па ри
на о ча ра или не мо же те да се на вик не те
на мул ти фо кал не на о ча ре, мо жда је вре -
ме да раз ми сли те о уград њи со чи ва. Ова
ин тер вен ци ја се пре по ру чу је и осо ба ма
ко је има ју ви со ке вред но сти плус или
ми нус ди оп три је чи јом ко рек ци јом, по -
мо ћу на о ча ра или кон такт них со чи ва,
ни су за до вољ не.

Ипак, о то ме да ли је уград ња со чи ва
пра во ре ше ње за вас, од лу ку до но си
оф тал мо лог, на кон што са гле да све чи -
ње ни це и де таљ но пре гле да ме ди цин -
ску до ку мен та ци ју. Он ће та да од лу чи -
ти и ко ју вр сту со чи ва би тре ба ло угра -
ди ти, а мо гу ћа је јед на од ове три оп ци -
је: ас фе рич на мо но фо кал на со чи ва, ас -
фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим
фил те ром или пак мул ти фо кал на со чи -
ва. Це на опе ра ци је ће за ви си ти упра во

од вр сте со чи ва ко ја вам је нео п ход на.
Сфе рич ним или ас фе рич ним мо но фо -

кал ним со чи ви ма ис пра вља се ре фрак -
тив на гре шка, ко ја се од но си на кла сич -
ну ми нус или плус ди оп три ју. Тре ба на -
по ме ну ти да се њи ма не ис пра вља
астиг ма ти зам (по гре шна за кри вље ност
ро жња че), ни ти пре зби о пи ја (по тре ба
за но ше њем на о ча ра за рад на бли зу).

Ас фе рич на со чи ва има ју при мат у
кли ни ка ма ши ром за пад не Евро пе, бу -
ду ћи да има ју но ви ји ди зајн и да су на -
чи ном њи хо ве из град ње по бољ ша ни
од ре ђе ни не до ста ци сфе рич них со чи ва.
Она су се сто га по ка за ла бо љим у ко ри -
го ва њу сфер них абе ра ци ја и кон траст не
сен зи тив но сти – ка рак те ри сти ка вид не
оштри не ко је ути чу на ква ли тет ви да.

Ас фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим
фил те ром има ју
исте ка рак те ри сти -
ке као кла сич на
ас фе рич на со чи ва,
с тим што је по вр -
ши на со чи ва ди -
зај ни ра на та ко да
спре ча ва пре ла ма -
ње од ре ђе ног спек -
тра сун че ве све -
тло сти, ко је код
по је ди них па ци је -
на та мо же не по -

вољ но де ло ва ти на ва жан цен тар за вид
на оч ном дну, по знат као жу та мр ља.

Уград њом мул ти фо кал них со чи ва
успешно се по сти же ко рек ци ја ви да ка -
ко на бли зи ну, та ко и на да љи ну. Ова
спе ци јал но ди зај ни ра на со чи ва у сво јој
струк ту ри са др же не ко ли ко кон цен трич -
них пр сте но ва, ко ји има ју раз ли чи ту
моћ пре ла ма ња све тло сти, омо гу ћа ва ју -
ћи па ци јен ту фо ку си ра ње на ши ри спек -
тар уда ље но сти. По год на су за љу де ко -
ји су рад но ак тив ни, ко ји има ју ди оп три -
ју за да љи ну и има ју по тре бу да но се на -
о ча ре за рад на бли зи ну и на ра чу на ру.

С дру ге стра не, треба имати на уму,
мул ти фо кал на со чи ва се не пре по ру чу ју
про фе си о нал ним во за чи ма, од но сно
љу ди ма ко ји због при ро де по сла че сто
во зе у ноћ ним усло ви ма.

Уград ња ин тра о ку лар них со чи ва 
ре ша ва мно ге про бле ме

Отва ра ње Спе ци јал не бол ни це „Све ти
Ва си ли је Остро шки” зна чи и то да ће
из ме ђу хи ља ду и две хи ља де па ци је на -
та го ди шње ко ји се на ла зе на ли ста ма
че ка ња за опе ра ци ју ка та рак те би ти
пре у сме ре но у ову уста но ву, где ће их, о
тро шку РФ ЗО-а, опе ри са ти тим струч -
ња ка с ВМА на апа ра ти ма нај са вре ме -
ни је генера ци је.

На рав но, ту опе ра ци ју ће мо ћи да
оба ве и па ци јен ти ко ји ни су на ли сти
че ка ња, али о соп стве ном тро шку.

– Уз све то, све сни чи ње ни це да по је -
ди ни гра ђа ни жи ве у те шким еко ном -
ским усло ви ма и да не ма ју оба ве зно
здрав стве но оси гу ра ње, пред ви де ли
смо и од ре ђе ни број гра тис опе ра ци ја
ка та рак те ка ко би смо им по мо гли да
ре ше тај, до са да не пре мо стив здрав -

стве ни про блем – ис та као је Зо ран Пе -
шев ски.

Опе ра ци је ка та рак те у Спе ци јал ној
бол ни ци „Све ти Ва си ли је Остро шки”
оба вља ће др Вла ди мир Дра га нић, на -
чел ник оде ље ња за пред њи сег мент
Kлинике за оч не бо ле сти Вој но ме ди -
цин ске ака де ми је и ли цен ци ра ни ин -
струк тор за опе ра ци ју ка та рак те си сте -
ми ма „Alcon and Bausch & Lomb”.

Док тор Дра га нић има три де се то го ди -
шње ис ку ство у овој обла сти, а с 30.000
до са да ура ђе них опе ра ци ја у вр ху је ме -
ђу ле ка ри ма у це лој Ср би ји. Пре ма ње -
го вим ре чи ма, сви ма те ри ја ли и ма ши не
ко ји ће се ко ри сти ти при ли ком опе ра -
тив них за хва та у „Све том Ва си ли ју
Остро шком” пред ста вља ју оно нај бо ље
што тре нут но по сто ји на тр жи шту.

Опе ра ци ја ка та рак те и о тро шку РФ ЗО-а

Ра ди СРЕ ДОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• оф тал мо ло шки ул тра звуч ни пре глед,

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

– ар гон ла сер фо то ко а гу ла ци ја),

• пре глед + ОЦТ,

• ОЦТ – оп тич ка ко хе рент на то мо гра фи ја,

• пре о пе ра тив ни пре глед за ка та рак ту,

• кон трол ни по сто пе ра тив ни пре глед,

• па хи ме три ја,

• вид но по ље.

Ра ди ЧЕ ТВРТ КОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• пре о пе ра тив ни пре глед за ка та рак ту,

• кон трол ни по сто пе ра тив ни пре глед,

• оф тал мо ло шки ул тра звуч ни пре глед,

• IOL ма стер,

• пре глед про ме на на кап ку.

* Док тор Вла ди мир Дра га нић оба вља и опе -

ра ци је ка та рак те.

Др Владимир Дра га нић

Ра ди ПО НЕ ДЕЉ КОМ и ПЕТ КОМ по под не и

СУ БО ТОМ пре под не и оба вља сле де ће

прегле де:

• ди оп триј ски пре глед (од ре ђи ва ње вид -

не оштри не са ко рек ци јом, пре глед на ре -

фрак то ме тру и про пи си ва ње од го ва ра ју ће

ди оп три је);

• оф тал мо ло шки пре глед де це и од ра слих

(од ре ђи ва ње вид не оштри не са ко рек ци јом,

пре глед на ре фрак то ме тру, ме ре ње оч ног

при ти ска, пре глед пред њег сег мен та ока и

зад њег сег мен та ока са ши ре њем зе ни ца);

• стра бо ло шки пре глед код де це (од ре ђи -

ва ње вид не оштри не са ко рек ци јом, пре глед

пред њег сег мен та ока, пре глед на ре фрак то -

ме тру без и у ци кло пле ги ји, стра бо ло шки

пре глед и пре глед зад њег сег мен та ока на

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

• си сте мат ски пре глед де це до 13 го ди на

(од ре ђи ва ње вид не оштри не без ко рек ци је,

стра бо ло шки пре глед, ко лор ни вид – пре по -

зна ва ње бо ја);

• те сто ви за су во око (од ре ђи ва ње ко ли -

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

Ра ди УТОР КОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• оф тал мо ло шки ул тра звуч ни пре глед,

• пре о пе ра тив ни пре глед за ка та рак ту,

• кон тр ол ни по сто пе ра тив ни пре глед,

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

– ар гон ла сер фо то ко а гу ла ци ја.

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић
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УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић 

Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПАКЕТ 1 

• КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом 
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 

• ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL 
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ + ТРИГЛИЦЕРИДИ +
АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• ПОКАЗАТЕЉИ УПАЛЕ У ОРГАНИЗМУ:
СЕДИМЕНТАЦИЈА + CRP Цена: 500 динара

ПАКЕТ 4 

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ PSA + fPSA
Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5 

• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT3 + fT4
Цена: 1.350 динара

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7 

• ПРОЦЕНА ФУНКЦИЈЕ ЈЕТРЕ: УКУПНИ БИЛИРУБИН
+ ДИРЕКТНИ БИЛИРУБИН + AST + ALT + ALP
+ GGT Цена: 750 динара

АКЦИЈE ОД 11. ЈУНА ДО 8. ЈУЛА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 
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TРАЖИМО УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ НОВИНА

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка,

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и

98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19-

др.закон и 9/20) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на ката-

старској парцели топ.бр.6595 КО Панчево, Ул. Мило-

ша Требињца бр.114, за планирану изградњу стам-

беног објекта спратности По+Пр+3+Пк(Пс), израђен

од стране „Active House”, Панчево, за инвеститорa

„Градис” ДОО из Београда, Водоводска бр. 63

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секре-

таријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-кому-

налне послове и саобраћај. Информације и сва оба-

вештења о јавној презентацији можете добити на те-

лефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у време-

ну од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презен-

тације од 7 дана, почев од 03. 07. 2020. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево. 
У складу са чланом 45a. Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС

и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014, 83/18, 31/19,

37/19-др.закон и 9/20) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске,

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу
складишта за привремено одлагање опасног отпа-
да на делу кат. парцеле бр. 3576 КО Војловица, у
оквиру комплекса НИС „Рафинерија нафте Панче-
во” у Панчеву

Излаже се на јавни увид Нацрт Плана детаљне ре-
гулације за изградњу складишта за привремено од-
лагање опасног отпада на делу кат. парцеле
бр.3576 КО Војловица, у оквиру комплекса НИС
„Рафинерија нафте Панчево” у Панчеву (у даљем
тексту План).

Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана
и то почев од 03. 07. 2020. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јавни
увид, у згради Градске управе Града Панчева, Ул.
Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом спрату,
као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10
до 13 сати. Све информације у вези са огласом мо-
гу се добити путем телефона 013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању јавног увида, на званичној интер-
нет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-
нети примедбе у току трајања јавног увида, ис-
кључиво у писаном облику, Градској управи Града
Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове, путем писарнице
Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I,
бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примедбе и суге-
стије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског до-
кумента биће организована дана 14.07.2020.године
у 13:00 часова, у Малој сали зграде градске управе
града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана
07. 08. 2020. године, са почетком у 13 сати, у Малој
сали зграде Градске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одр-
жавања јавне седнице Комисије за планове, огла-
сиће се нови термин и место одржавања седнице
Комисије.

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-ис-

правка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,

50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014,

83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД 

Нацрт Измена и допуна Плана детаљне 

регулације насеља „Тесла” Панчево 

Излаже се на јавни увид Нацрт Измена и допуна

Плана детаљне регулације насеља „Тесла” Пан-

чево ( у даљем тексту План). 

Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 да-

на и то почев од 03. 07. 2020. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јав-

ни увид, у згради Градске управе Града Панчева,

ул. Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом

спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана

од 10 до 13 сати. Све информације у вези са огла-

сом могу се добити путем телефона 013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном

облику, у трајању јавног увида, на званичној ин-

тернет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе у току трајања јавног увида, ис-

кључиво у писаном облику, Градској управи Града

Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевин-

ске и стамбено-комуналне послове, путем писар-

нице Градске управе Града Панчева, Трг краља

Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примед-

бе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског

документа биће организована дана 14. 07. 2020.

године у 13 сати, у Малој сали зграде Градске

управе Града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана

07. 08. 2020. године, са почетком у 13 сати, у Ма-

лој сали зграде Градске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одр-

жавања јавне седнице Комисије за планове, огла-

сиће се нови термин и место одржавања седнице

Комисије.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-ис-

правка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,

50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014,

83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске,

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

катастарских парцела топ.бр.2966 и 2967 КО Пан-

чево, за планирану изградњу стамбено-пословног

објекта са 28 стамбених јединица и два пословна

простора, спратности По+Пр+4+Пс (Објекат А) и

стамбеног објекта са 25 стамбених јединица

спратности По+Пр+4 (Објекат Б) који се налазе у

Ул. Светог Саве бр. 34, са обухватом УП-а и дела

улице Светог саве, део кат.парцеле 8042/1 КО

Панчево, израђен од стране „Adecom Group”, Пан-

чево, за инвеститорa Суботић Данијела из Панче-

ва, Светог Саве бр. 34.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

бити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и

610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања

јавне презентације од 7 дана, почев од 03. 07.

2020. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

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.

Последњи поздрав нашој вољеној мајци, нани и

пуници

РАХИМИ ДРНДИЋ

Није тешко прихватити крај, тешко је прихвати-

ти последњи загрљај.

Воле те бескрајно ћерке ЕЛИДА и ХАЛИДА, 

зет САМИР, унуке АИДА, ДИНА, ЛЕЈЛА и ЗАРА

(75/292839)

Последњи поздрав драгој куми

РАХИМИ ДРНДИЋ
Велико хвала на предивним успоменама.

Твоје ШУШЕ
(76/292839)

Последњи поздрав

нашој

РАХИМИ

Отишла си у вечни

мир, али си остала у

нашим срцима.

Твој ИВАН, 

АНА и МЕРАЛ

(60/292817()

Последњи поздрав

МИЛАНКИ ШАЛЕТИЋ

Отишала си тихо, онако како си

и живела.

Почивај у миру.

ЛИДИЈА ВЕЛИЧКОВИЋ

(105/292878)

РАЗБИЈАЊЕ и сечење бето-

на, зидова са одвозом шута,

набијање терена вибро пло-

чом. 064/648-24-47.

(292728)

ШЉУНАК, песак, сејанац,

ризла, превоз већим камио-

нима, ископ мањим и већим

багерима, рушење кућа.

063/218-894.(292728)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење купатила, канализа-

ције, водоводне адаптације,

замена вирбли, вентила, ба-

терија, санитарије, све за

воду, 0-24 сата. Пензионе-

рима екстра попуст. Дола-

зим одмах. 013/348-139,

063/811-74-89, Јовичин.

(292488)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, поставка ламината.

061/283-66-41, 064/390-00-

87. (292893)

ПРЕВОЗИМ кипером до че-

тири кубика, повољно, пе-

сак, шљунак, сејанац, уто-

вар и одвоз шута. 064/354-

69-94. (292920)

КЛИМЕ свих типова и про-

извођача, сервисирамо, по-

прављамо и уграђујемо са

гаранцијом. Овлашћени

сервис. „Фриготехник”,

013/361-361, 064/122-68-

05. (292946)

PAN STU DIO: све врсте мо-

лерских радова, гипсаних

радова, уградња декоратив-

ног камења. Уградња 3 D

панела. 061/134-97-11.

(292725)

СЕЧЕЊЕ и орезивање дрве-

ћа камионом за рад на ви-

сини. 060/366-65-57.

(292728)

ОГЛАШАВАМ неважећим

сведочанство шестог разре-

да ОШ „Стевица Јовановић”

2017/2018. на име Јурасо-

вић Александар. Контакт:

064/828-36-26. (292746)

ОГЛАШАВАМ неважећим

сведочанство VII разреда

Основне школе „Стевица Јо-

вановић” на име ученика

Јања Радовановић, година

2019. 062/144-72-46.

(292751)

УПОЗНАО бих девојку која

воли моторе, провод, путо-

вања. 064/372-94-71.

(292781)

ПОКЛАЊАМ лепо неговано

штене, весела лајавица.

063/812-42-09. (2929459

СОКОБАЊА, апартмани и

собе. Близу центра.

061/636-08-57, 063/768-32-

68. www.so ko-ba nja.or g.zo -

ri ca (291227)

СОКОБАЊА, центар, апарт-

ман комплетно опремљен,

све у кругу од 100 метара.

Тел. 065/205-45-48.

(292450)

БАЊА ВРУЈЦИ, издајем

апартман у згради „Вода-

Вода”. 063/874-98-38.

(292774)

СМЕШТАЈ за 2-4 особе, Ба-

ња Врујци. Слоба. 064/438-

12-35. (292820)

ИЗДАЈЕМ апартман у бањи

Врујци. Тел. 064/368-80-19.

(292730)
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АНГЕЛИНА

СУБОТИН
18. II 1930 – 27. VI 2020.

Остаћеш заувек у на-

шим сећањима.

Унука ВАНИНА

са ДРАГАНОМ

(23/292764)

Мама, велико хвала

АНГЕЛИНА СУБОТИН
1930–2020.

Ћерка ОЉА, МИЋА, унуци НЕБОЈША са НАТАШОМ, ВАЊА са

ДРАГАНОМ, БРАНКО са МАЈОМ и ОБРАД са ЈЕЛЕНОМ, праунуци

НИКОЛИНА, ЈОВАНА, ВУК, НЕРА и МИХАЈЛО
(29/292772)

ЈАНО ИВАНИЋ
1957–2020.

Последњи поздрав.

Супруга ЈЕЛЕНА, брат МИША и ЕСТЕРА са поро-

дицама, сестрић МИША са породицом, пасторке

МИЛИЦА и ВИОЛЕТА са породицама, остала

родбина, комшије и пријатељи
(79/292841)

ЈАНО

ИВАНИЋ
1937–2020.

Поздрав наш једини деда.

Унуке ЈЕЛЕНА, ЈОВАНА,

МИРОСЛАВА и КРИСТИ-

НА, унуци ОГЊЕН и НИ-

КОЛА и праунук МАТЕЈА

(80/292842)

Последњи поздрав вољеној мами

МЕРИ СТАНКОВИЋ
1937–2020.

Синови ЈОВАН и НЕНАД, снаје БИЉАНА

и ДРАГАНА, унуци ДУШАН и ЈЕЛЕНА.

Сахрана је обављена 29. јуна 2020.

(125/292917)

Последње збогом нашој драгој прији и дивној

свекрви наше ћерке

МЕРИ СТАНКОВИЋ
1937–2020.

Увек ћеш бити у нашим срцима, јер те никада не

можемо заборавити.

ПЕРА и ЉУБИНКА

(124/292916)

29. јуна 2020. године изненада је преминуо наш драги

ДУШАН МИХАЉЧИЋ
1947–2020.

С тугом и болом опраштамо се од њега.

Његови најмилији: супруга ТРАЈАНКА, син ГОРАН,

ћерка ГОРДАНА, снаја СОЊА, зет МИЛОРАД, унуци

МЛАДЕН и ДУШАН, унуке АЊА, МАРИЈА и МИЛИЦА

(99/292863)

Последњи поздрав драгом брату

ДУШАНУ МИХАЉЧИЋУ

од сестре РОСЕ са породицом
(98/292863)

Последњи поздрав

драгом

ДУЛЕТУ

Почивај у миру.

Породица

ПЕТКОВИЋ

(126/292922)

Последњи поздрав брату

ДУШАНУ МИХАЉЧИЋУ
1947–2020.

Ожалошћени: брат МИРКО

са својом породицом

(131/292930)

Последњи поздрав вољеном супругу

ЖАРКУ ВИДИЋУ

од његове ЗЛАТИЦЕ

Срећо моја, надам се да си сада на неком бољем

месту, без грча на лицу који је показивао колико

ти је тешко и колико патиш. Спавај мирно, одмо-

ри своју напаћену душу и знај да ниси сам јер

моје срце заспало је са тобом.
(109/292883)

Последњи поздрав

драгом

ЖАРКУ

ВИДИЋУ

Нека те анђели чувају.

Твоји: МОНИКА

и ВЛАДА са децом
(110/292883)

Последњи поздрав

нашем драгом таји

ЖАРКУ

ВИДИЋУ

Живећеш заувек у

нашим срцима.

Воле те твоји: 

БРАНКИЦА и ДАРИО
(111/191883)

Последњи поздрав драгом

ЖАРКУ ВИДИЋУ

од МИЛЕНКА ИВИЋА са породицом

(115/ф)

Последњи поздрав бившем колеги

ЖАРКУ ВИДИЋУ

од ГОЦЕ са свим запосленима у „Тамишка” д. о. о. 

(116/ф)

Последњи поздрав драгом брату и ујаку

ЖАРКУ ВИДИЋУ
1954–2020.

Волимо те и тугујемо за тобом.

Сестра ЈУЛКИЦА са породицом

(120/292894)

Последњи поздрав вољеном оцу

РАДИВОЈУ МИЛОВАНОВИЋУ
26. VI II 1944 – 18. VI 2020.

Ћерка ВЕСНА с породицом

(135/и)

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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Последњи поздрав

ДРАГАНУ

МАРИНКОВИЋУ

од тетке ЛЕЛЕ и тече

СЛОБЕ са децом

(28/292771)

Последњи поздрав шураку, брату и сестрићу

ДРАГАНУ

од МИЛАНА и БИЉЕ са породицом

и тетка МИРЕ
(40/292802)

28. јуна, на Видовдан, изненада је преминуо наш вољени син, су-

пруг и отац

ДРАГАН МАРИНКОВИЋ
1962–2020.

Хвала ти за сву љубав коју си нам пружио, за време твог кратког

живота.

Ожалошћени: мајка ЦАНА, супруга ВЕСНА, син АЛЕКСАНДАР,

ћерка АЛЕКСАНДРА, снаја БОЈАНА и зет ЏУАН.

Сахрана ће се одржати 2. јула 2020, у 15 сати, на Старом православ-

ном гробљу.
(50/292805)

Драгом брату

Почивај у миру.

Нека те анђели чувају.

Брат ВОЈА, СНЕЖАНА, НЕВЕНА и НЕНАД

(53/292809)

Последњи поздрав брату

ДРАГАНУ МАРИНКОВИЋУ

од ЉУБЕ, ДУШИЦЕ и ВЛАДАНА

(61/292819)

Последњи поздрав мајци

РАДОМИРКИ ВЕСЕЛИНОВИЋ
1937–2020.

од ћерке СУЗАНЕ са породицом
(68/292828)

Последњи поздрав мајци

РАДОМИРКИ ВЕСЕЛИНОВИЋ

од сина ЖЕЉКА са породицом

(65/292828)

Последњи поздрав прија

РАДИ

од БОШКА и ЖИЖЕ са породицом

(66/292828)

Последњи поздрав сестри

РАДИ

од сестре ДРАГИЦЕ и зета ЖИВЕ

(67/292828)

Последњи поздрав баба

РАШИ
Нека те анђели чувају као што си ти нас.

Твоји унуци МИЛИЦА и АЛЕКСАНДАР
(69/292828)

Последњи поздрав нашем оцу

СРЕТЕНУ ВУЧКОВИЋУ
1947–2020.

Напустио си нас, али ћеш вечно живети у нашим

срцима.

Твоји најмилији: ћерка СЛАЂАНА, син МИЛАН,

снаја ОЉА, зет ВАЛТЕР и унук СТЕФАН

(87/292852)

Последњи поздрав брату

СРЕТЕНУ

од сестара ОЛГИЦЕ и СЛАВИЦЕ и зетова ДРАГАНА

и РАДОВАНА
(71/292830)

Последњи поздрав драгом и вољеном стрицу

СРЕТЕНУ ВУЧКОВИЋУ

од НЕНАДА, ЦАКЕ и НЕВЕНЕ

(89/292852)

Последњи поздрав драгом и вољеном деда

СРЕТИ

од унука СТЕФАНА и унуке НЕВЕНЕ
(90/292852)

Последњи поздрав вољеном течи

СРЕТЕНУ ВУЧКОВИЋУ

од СНЕЖАНЕ и ДРАГАНЕ са породицама
(91/292852)

Последњи поздрав пријатељу

СРЕТЕНУ ВУЧКОВИЋУ

од прије ЈЕЛКЕ и породице ЗЛАТАНОВИЋ
(92/292852)

Последњи поздрав нашем пријатељу

СРЕТЕНУ ВУЧКОВИЋУ

од ХОРСТА и МИШЕ
(88/292852)

Последњи поздрав вољеном брату

СРЕТЕНУ ВУЧКОВИЋУ

од БОРЕ и снаја ДАНЕ
(93/292852)

СРЕТЕН

ВУЧКОВИЋ

Последњи поздрав

ујаку Сретену од се-

стричине ВАЊЕ и

сесттрића ДУШАНА

са породицама

(72/292830)

Последњи поздрав брату

ДРАГАНУ МАРИНКОВИЋУ

од НАТАШЕ, ТИЈАНЕ, МИЛОША, МАРКА и МИ-

ЛЕНКА
(100/292864)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наш вољени

ВИДЕН РАДОМИРОВИЋ
рођ. 28. VI 1952 – преминуо 25. VI 2020.

Сахрана је обављена 28. јуна 2020, на гробљу у Банат-

ском Брестовцу.

Ако ти јаве да сам умро, не веруј. Јер ја ћу вечно живе-

ти у срцима супруге: КИКЕ, ћерки ЈАСМИНЕ и НЕЛЕ,

сина БОРКА, унука ДАНИЈЕЛА и АНДРЕЈА
(112/292886)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке  на ших

услу га да на це не 

огла са и чи ту ља

одо бра ва мо

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.
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Последњи поздрав

ЛАЗИ ПЕЈИЋУ

од породице ДАВИДОВИЋ

(9/292738)

Последњи поздрав нашем пријатељу

ЛАЗИ ПЕЈИЋУ

од ПЕТРА, МАРКА, ЈОВАНКЕ и ЈОВИЦЕ

ЈОВАНОВА
(10/292739)

Последњи поздрав

ЛАЗАРУ ПЕЈИЋУ

Некадашњи играч Рагби клуба „Динамо”.

Управа и играчи Рагби клуба „Динамо”
(26/ф)

Последњи поздрав

ЛАЗИ
од тетка МИРЕ, 

ДРАГАНЕ и ЛЕЛЕ
(51/292807)

Последњи поздрав

другу

ЛАЗИ
ЦОЈЛЕ

(55/292811)

Последњи поздрав другару

ЛАЗАРУ ПЕЈИЋУ СОКРАТУ

НЕША, ДЕЈКА, МАКСА, ДОБРИЦА, РАША, МИЋА,

ПИРКЕ, ЖУНКЕ, СНЕЖА Б., СНЕЖА К., РАДИЋ

М., МАЛЕЦКА, ЉИШКА, ЗУБА, МИЋА С., ГЕНЦ,

ДАЦА Ш., МИРА и ЗОРАНА..

102. генерација Гимназије

„Урош Предић” Панчево
(57/292814)

Последњи поздрав

ЛАЗИ

од колега из „Георада”

(36/292790)

ЛАЗИ СОКРАТУ

последњи поздрав од

ПЕЦЕ из Њујорка

и ЂУРЕ
(35/292788)

ЛАЗО
Без тебе ниједно дружење, ниједно славље, ниједан

смех неће бити исти!!!

Недостајаћеш!!!
ШУЊКИЋИ

(52/191808)

Тужни смо. Опрашта-

мо се од нашег дра-

гог друга

ЛАЗЕ

Остаје у лепој успоме-

ни и недостаје ЗУБИ,

БИЉИ, МИЉАНИ и

баба МИЛИ

(54/292811)

Последњи поздрав

мом другу

ЛАЗИ
ИСИДОР

(56/292811)

ЛАЗО
Почивај у миру. Недо-

стајаћеш нам.

БОЈАН, НАДА

и КСЕНИЈА
(63/292823)

Последњи поздрав пријатељу и великом гробару

чика ЛАЗИ

Горе на небу, армија права...

КИКА, МАЧАК, САЛЕ, БОКИ, ПАКИ, ЏО, ЖАРЕ и ТОМА

(84/292847)

Последњи поздрав

нашем вољеном

ЛАЗИ

С љубављу сестра

БУБА, зет ЈОЛЕ,

сестрићи МАРИНА,

ВЛАДА, МЛАДЕН,

ИВА и ВАЊА

(94/292857)

ЛАЗАР

ПЕЈИЋ

СОКРАТ

Последњи поздрав

од КЛАНФЕ са поро-

дицом

(96/292861)

Последњи поздрав

ЛАЗИ

од тетка СПАСЕ

(95/292858)

Драгом

ЛАЗИ
Твој ведар и насмејан лик заувек ће остати у нашим
срцима. Част је била познавати те.

(102/292873)
                                          Комшије у Б. Јовановић 33-б

Последњи поздрав

ЛАЗИ

Бићеш увек у нашим

сећањима.

Породица ТУРИНАЦ

(123/292899)

Са жаљењем се опраштамо од друга и пријатеља

ЈОВАНА БИОЧАНИНА
Остаје нам сећање и поштовање.

ДАЦА и МИЛАН ДАКИЋ
(85/292850)

С поштовањем опраштам се од

ЈОВАНА БИОЧАНИНА

ЈЕЛЕНА ТОМИЋ
(86/292851)

Последњи поздрав

ЈОВУ БИОЧАНИНУ

од другова: деда МИЋЕ СТОЈАНОВИЋА, НЕЂА НЕДИЋА,
МИРКА НИКОЛИЋА, ЗОЋЕ ЈОВАНОВИЋА, МИЛОЈЧЕТА
АТАНАСОВИЋА, БОЖЕ ЈАЋИМОВСКОГ и ЖЕЉКА ЛАЗИЋА

(32/292778)

ЈОВАН БИОЧАНИН
14. I 1948 – 26. VI 2020.

Опраштамо се од тебе и сигурни смо да идеш на

боље место. Ипак, не можемо те испратити без

туге и празнине у срцу коју си оставио.

Последњи поздрав: ћерке ВАЛЕНТИНА и МАРИЈА

и унук ВУК
(108/291881)

27. јуна 2020. преставио се Господу наш драги

СТАНКО МАРКОВИЋ
1951–2020.

Ожалошћени: супруга МАРА, син САША, ћерка

ВЕРА (мати Катарина), унука ЈЕЛЕНА, унук

МАРКО и снаја АНЂЕЛИЈА

(127/292923)

Обавештавамо породицу и пријатеље да нас је

напустила

ГИЗА рођ. Копиловић МАРКОВ

КАТИЦА
рођ. 29. VII 1932 – умрла 30. VI 2020.

Ожалошћени: син ЛАЗАР, снаја РОЗАЛИЈА, 

унуке и праунуци

(121/292898)

Обавештавамо породицу и пријатеље да нас је

напустила

ГИЗА Копиловић МАРКОВ

КЛАРА КАТИЦА
рођ. 29. VII 1932 – умрла 30. VI 2020.

Последњи поздрав мајци од ћерке ОЛГЕ са поро-

дицом

(122/292898)

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га

да на це не огла са и чи ту ља 

одо бра ва мо ПО ПУСТ свим рад ним 

да ни ма осим сре дом.
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Последњи поздрав великом човеку, пријатељу и гробару

чика ЛАЗИ

Част и привилегија је била дружити се са вама.

С’ поштовањем ИВАН ПАЛАНАЦ са породицом

(82/292844)

Последњи поздрав великом гробару

чика ЛАЗИ

Легенде живе вечно.

Јужни фронт Панчево

(81/292844)

ЛАЗАР ПЕЈИЋ

Последњи поздрав драгом пријатељу од ГИЛЕТА, ГОРАНА,

КАПЕТАНА, ЋИМЕ и ДЕБЕ

(78/ф)

Тужна срца се опраштамо од нашег вољеног

ЛАЗАРА ПЕЈИЋА
1953–2020.

Његови најмилији: супруга ЉИЉАНА, 

ћерка СОФИЈА и зет ВЛАДИМИР.

Сахрана је обављена 30. јуна 2020. на Старом

православном гробљу.

(8/292737)

Последњи поздрав драгом куму

ЛАЗАРУ ПЕЈИЋУ

У срцима и мислима кума ЛОЛЕ, МИМЕ, 

МОШЕ, МАРИНЕ, ЕМИЛА, МОЦЕ и МАРКА

(30/292775)

Последњи поздрав нашем колеги

ЛАЗАРУ ПЕЈИЋУ

Почивај у миру! Искрено саучешће поро-

дици...

Колеге Службе за катастар

непокретности Панчево

(38/292799)

ЛАЗАР ПЕЈИЋ

Последњи поздрав Сократу од КАСАПЕ

и РОГЛИЋА

(21/292761)

ЛАВЕ

Почивај у миру.

КЕЛЕ
(27/292769)

Последњи поздрав великом пријатељу

чика ЛАЗИ

ШУЛЕ, ЦОЛЕ, ЏОНИ, ПАРОЈКО, ВЛАДА и БОЈЏУЛА

(83/292845)
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Са неизмерним болом и тугом обавештавамо родбину, пријатеље и

познанике да нас је 26. јуна 2020. године напустио наш вољени

ЈАНЕ ДОДЕВСКИ
1949–2020.

У срцу те чувају твоји најмилији: супруга МИЛИЦА, син СИНИША,

ћерка НАТАША, снаја КАТРИН, зет ДЕЈАН, унуци МАРИО, АНА,

ТОМА, МЛАДЕН и МИНА

(42/1292804)

ЈАНЕ ДОДЕВСКИ
1949–2020.

Хвала што сам била срећна и сигурна поред тебе.

Волим те, заувек ћеш остати у мом срцу. 

Супруга МИЦА
(43/292804)

Последњи поздрав

ЈАНЕТУ

од сина, снаје и унучади.

Хвала ти за све. Почивај у миру и нека те анђели чувају.

СИМА
(44/292804)

Вољеном оцу, тасту и деди

ЈАНЕТУ ДОДЕВСКОМ
1949–2020.

А требало је све да буде другачије...

Опрости.
Ћерка НАТАША са породицом

(45/292804)

Последњи поздрав брату

ЈАНЕТУ

од брата СТАНЧЕ са породицом

(46/292804)

Последњи поздрав драгом брату

ЈАНЕТУ

од сестре СТОЈНЕ са породицом

(48/292804)

Драгој

ДРАГИЊИ

ДАВИДОВИЋ

Хвала ти за дугогоди-

шње дружење. 

Твоји КОСАНОВИЋИ

(73/292831)

Последњи поздрав

ДРАГИЊИ

ДАВИДОВИЋ

од удружења

пензионера

Рафинерије нафте

Панчево

(74/292832)

ДРАГИЊА ДАВИДОВИЋ

Драга моја мама, 

не постоје речи да опишем колио ћеш нам недостајати.

Велика је празнина у нашим срцима.

Волимо те пуно.

ЈЕЛЕНА, ПЕЂА, АНЂЕЛА и АЦА

(119/292892)

ДРАГИЊА ДАВИДОВИЋ

Много смо тужни...

и срећни и поносни јер си била део нас.

Забораву нећемо дати шансу.

Воле те: ТОМА, ВИОЛЕТА, АЊА и ВОЈИН

(118/191892)

Последњи поздрав

нашој комшиници

ДРАГИЊИ

ДАВИДОВИЋ

Комшије у Улици

Вељка Влаховића 13,

Панчево

(117/292890)

Последњи поздрав

ДАЦИ

од СЕВДЕ са децом

(132/292931)

Након кратке и тешке болести напустио нас је наш драги

супруг, отац, свекар, зет и дека

ДМИТАР КАЛИНИЋ
1955–2020.

Остаћеш вечно у нашим срцима.

Твоја супруга НАДИЦА, синови МИЛАН и МИРОСЛАВ, 

снаја МАЈА , унуке МИЛА и ГАЛА и шурак ВИКТОР

(5/292734)

Последњи поздрав драгом зету

ДМИТРУ КАЛИНИЋУ
1955–2020.

Увек ћеш бити у нашим срцима.
ВИКТОР и САША

(6/292734)

300-820, 300-830

Последњи поздрав

ЈАНЕТУ
од породице

ЈОВАНОВИЋ
(104/292876)
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ЛЕОН АНЂЕЛОВИЋ

Откуцај твог срца на ултразвуку рађања, осмеха, играња, првог корака,

речи...

И никада то неће бити заборављено. Наша срца куцају за тебе докле

год не будемо поново заједно у Царству небеском, и тамо ћемо бити

породица, твоји мама и тата.

Сине, моја рана је из дана у дан све дубља. Изгубио сам сина, добру

душу, лепоту.

Мирно спавај, тата Срђан. „Мама јел’ ме волиш”? Знао си одговор, али

ипак желео да чујеш. Хвала ти што си ми улепшао живот дванаест

година. Доћи ћу када Бог буде рекао.

Чекај ме! Воли те МАМАЛЕОНЕ.

Твоји мама и тата

(18/292754)

ЛЕОН АНЂЕЛОВИЋ
2008–2020.

Вољени наш, не постоји утеха ни заборав, само туга и сећање на тебе. У
нашим рањеним срцима заувек остајеш и неизмерно нам недостајеш.
Нека нам те анђели чувају.

Твој стриц ДРАГАН, стрина ВЕРИЦА, 
брат АЛЕКСАНДАР и сестра ИВАНА са породицом

(14/292754)

2. јула 2020, у 10 сати, на Новом гробљу у Панчеву, дајемо четрдесетодневни помен
нашем унуку

ЛЕОНУ АНЂЕЛОВИЋУ
2008–2020.

Љубав не престаје одласком нити сећања бледе временом. У нашим срцима живиш
вољен и незаборављен. Топлина твоје љубави заувек ће да нас греје. С нежним сећа-
њем, тугом и љубави у срцу, поносно чувамо успомену на тебе, анђеле мали.
Безбрижно спавај анђеле наш.

(15/292754)
                                                       Неутешна баба СТОЈАНКА, деда ЉУБА и деда БРАНКО

Драги брате

Заувек ћеш живети у мом срцу и у мојим мислима. Срешћемо се

опет једног дана а до тада нека те анђели чувају.

Воли те твој брат

Брат НЕМАЊА
(16/292754)

Драгом пријатељу

ЈАНЕТУ
последњи поздрав и збогом.

Пријатељи МИЋА и СИМКА МИЛИНОВИЋ
(49/29804)

Последњи поздрав брату

ЈАНЕТУ

од брата ТОМИСЛАВА, снаје ДРАГИЦЕ и синоваца

ДАНИЈЕЛА и МИЛАНА
(47/292804)

Нашем драгом

ЛЕОНУ

АНЂЕЛОВИЋУ

Заувек ћеш бити у на-
шим срцима и мислима.

Деда ујка ДРАГИША
са породицом

и прабаба СТОЈАНКА

(107/292880

29. маја преминула је

НАДА УРС
у 81. години, а сахрањена је у Сефкерину на по-

родичном гробљу.

Обавештавамо да ће се четрдесетодневни помен

одржати 7. јула, у Сефкерину, у 11.30. 

Ожалошћени: супруг ИВА, сестре ЈОВАНКА и

СЛАВИЦА, сестричине ЉИЉАНА и МАРИЈАНА и

сестрић МАРИО
(25/292768)

Шест месеци откако ни-
је с нама наш драги

ВАСО

НОВАКОВИЋ
Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

Супруга АНИЦА
и син АНЂЕЛКО

са породицом
(128/292928)

Помен вољеном тати

ВАСО

НОВАКОВИЋ

Време пролази, али

бол и туга за тобом

никад.

Ћерка СВЕТЛАНА

са породицом
(129/292928)

СЕЋАЊЕ

РАКОЧЕВИЋ

ВУКОСАВА БРАНИСЛАВ
Године пролазе али туга и бол остају у нашим срцима.

(130/292929)
                                                                           Ваши најмилији

СЕЋАЊЕ

НЕНАД СТАМЕНКОВИЋ ТИГАР
4. V 1961 – 31. XII 2019.

Вољени никада не умиру јер живе у нашим ми-

слима.

ДУШИЦА ЖИВОТ ТВОЈ

(106/292879)

9. јула навршава се тужних годину дана

од смрти нашег супруга, оца и деде

ЖИВОРАДА ЧОЛАКОВИЋА

МИКИЈА

4. јула, у 11 сати, изаћи ћемо на његов

гроб и залити га сузама. 

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Твоја супруга ДАНИЦА, ћерка ДРАГАНА

и син ДЕЈАН са својим породицама

(103/191874)

Сећање на нашег течу

МИКИЈА

Хвала ти, недостајеш

нам.

Шурак ВАСА

СУБОТИЋ

са породицом

(7/292735)

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

Поштованом

ДМИТРУ

КАЛИНИЋУ

МИЋИ

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоји кумови

породица УГРЧИЋ
(39/292801)

300-820, 300-830
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РУЖИЦА ИВАНКОВИЋ
30. III 1951 – 11. VII 2019.

У суботу, у 11 сати, 4. јула 2020.  на месном гробљу места Долово,

даћемо годишњи помен.

За њом тугују: супруг БОЖИДАР, сестра ЂУЂА, тетка МЛАДЕНКА,

снаја ЛЕЛА и њена деца пилићи ЗОРАНА, СТРАХИЊА, ДАЈАНА,

МИЛОШ, УРОШ, НИКОЛА, ДАВИД, БОГДАН, НИКОЛА и ПЕТАР

као и многобројна породица и пријатељи

(13/2922745)

2. јула 2020. навршава се година откада

није с нама наш драги отац и таст

СТЕВО КНЕЖЕВИЋ
2. VII 2019 – 2. VII 2020.

Прошла је година туге и бола, а сећање на

тебе и твоју доброту живи и живеће вечно

јер имаш нас који те чувамо од заборава.

Твоја ћерка ЉИЉА СТАНИСЛАВА

и зет ДУШАН

(31/292776)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

3. јула 2020. навршило се тачно девет година

како сам остао без вољене мајке

АНЕ БЕРАЦКА
18. VI 1936 – 3. VII 2011 – 3. VII 2020.

Мајко, тужних девет година је прошло без тебе.

Само онај који је изгубио мајку може да разуме

како ми је. У мени остаће заувек твој дивни

осмех, енергија и ведрина. Заувек ћеш живети у

мени јер вољени никада не умиру, све док живе

они који их се сећају.

Нека анђели чувају и тебе и мог тату.

Заувек ожалошћени ваш син МИРКО
(20/292759)

3. јула 2020. навршавају се четири године отка-

ко нас је напустио наш вољени

ДУШАН ВУКОЈЕВИЋ

Оставио си трагове који се не бришу, сећања ко-

ја не бледе, доброту која се памти и тугу која не

пролази.

Заувек његове: супруга ДРАГИЦА

и ћерка ЈЕЛЕНА са породицом
(19/292757)

СЕЋАЊЕ

БРАНКО

РАНИСАВЉЕВ
2011–2020.

Недостајеш...

Твоји најмилији

(34/292786)

У недељу, 5. јула 2020.
навршава се четрдесет
дана од преране смрти
моје сестре

ЦВЕТАНКЕ

СМОЛЕНСКИ
Нека ти је вечна слава.

Твој брат ТИХОМИР
НИКОЛИЋ са породицом

(58/292816)

У недељу, 5. јула 2020, у 11.20, дајемо четрдесе-

тодневни помен

ЦВЕТАНКИ СМОЛЕНСКИ

Време брзо пролази, али ти остајеш у нашим ср-

цима.

Твој супруг ИВАН, деца АЛЕКСАНДРА

и ДАНИЈЕЛА са породицама

(59/292816)

СЕЋАЊЕ

ИЛИН

АЛЕКСАНДАР ДРАГИЦА
9. VII 2000. 4. XII 2016.

Неизмерна љубав и захвалност за сву доброту коју сте нам пружили.

У мислима и срцима чувамо вас од заборава.

Ваши најмилији

(64/292827)

1. јула 2020. године је шест месеци од одласка нашег

драгог оца

ЂУЛЕ КОРОДИ

Ожалошћени синови ЂУЛА и ПЕТАР са породицама

(77/292840)

У суботу. 4. јула 2020, у 10 сати, на Старом

гробљу у Панчеву, даваћемо четрдесето-

дневни помен нашој драгој

ДРАГИЊИ ПЕЈОВИЋ
1929–2020.

Заувек ћеш бити наша драга мајка, бака и

прабака

Твоји најмилији: ћерка ЈЕЛЕНА

и унук СРЂАН са породицом

(97/292862)

Прошло је четрнаест година откако није са нама наш

МИЛАН ВУЈОВИЋ

Време протиче, а бол за тобом не престаје.

Брат СЛОБОДАН са породицом

(114/ф)

Најбољој тетки

МИЛИЦИ

ГРЧИЋ
Ништа време промени-
ло није. Бол је још већи.
Знам да би сада највише
волела да си са нама.

БОЈАНА, МИРКО, 

МИЛИЦА
(113/292889)

У понедељак, 6. јула 2020. године, у 11.30, на

Православном гробљу у Старчеву, даваћемо че-

трдесетодневни помен нашој вољеној

СЕЛЕНИ САВИЋ
1951–2020.

Ожалошћени: ћерка ЈАСМИНА

и син ПЕТАР са породицом
(33/292783)

2. јула 2016. године на-
пустио ме је мој анђео

МАРКО

КОСОВАЦ
Гледам у небо и тражим
твој лик. Вечно ћу те во-
лети, анђеле мој. 

Твоја тетка, 
ПЕРА и ИВАН

(24/292766)

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га

да на це не огла са и чи ту ља 

одо бра ва мо ПО ПУСТ свим рад ним 

да ни ма осим сре дом.

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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СЕЋАЊЕ

РАДЕ ДАМЊАНОВИЋ

Лепе успомене на тебе чувају твоја браћа с’ по-

родицама
(1/292706)

4. јула навршава се шест месеци откада

нас је напустила наша

ЕВА ВЛАЈИЋ
Рођ. Вуковић

1959–2020.

Оставила је велику празнину у нашим ср-

цима.

Ожалошћени: мајка МАРИЈА, супруг

НИКОЛА, синови ВЛАДА и ДЕЈАН

са породицама и заове ЛЕЛА и СЕКА

(2/293710)

6. јула 2020. године навршиће се тридесет осам година од трагичне

смрти моје ћерке јединице и десет година од смрти супруге

ОЛГИЦЕ БРАНКЕ

КАРБУНАР КАРБУНАР
1958–1982. 1939–2010.

Остаје љубав коју смрт не прекида, туга коју време не лечи. С по-

носом вас помињем у срцу носим. С неизмерном љубављу и пошто-

вањем чувам успомену на ваш драги лик.

Отац и супруг МИЛАН

(3/292727)

7. јула 2020. навршавају се две године од преране смрти наше

ГРОЗДАНЕ НАКОМЧИЋ
1948–2018.

Вољена наша, поносни смо што смо те баш такву имали, оставила си нас без
љубави, пажње и привржености. Велика љубав неће престати, а сећања ни-
када неће избледети. Нека твоја племенита душа почива у миру.

Твоји најмилији: супруг, син, ћерка, унуке, праунуци, снаја и зетови
(4/292733)

ОЛГИЦА КАРБУНАР
1958–1982.

Нека те у тишини вечног мира прати наша љуб-

нав, јача од времена и заборава.

(17/292750)
                                             Ујак БОЖА са породицом

ПОМЕН

ДРАГО ЛАЗАРЕВИЋ
1938 – 5. VII 2020.

Успомену на тебе чувамо дубоко у нашим срци-

ма.

С љубављу и поштовањем: супруга МАРИЦА, син

НИКОЛА, снајка МАРИНА и унук ЛУКА
(11/292741)

СЕЋАЊЕ

ДРАГО ЛАЗАРЕВИЋ
1938 – 5. VII 2020.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на

тебе.

Твоји: ћерка НЕНА и унука МАКА

(12/292741)

У суботу, 4. јула, у 11 сати, на Новом гробљу, да-

ваћемо шестомесечни помен нашем драгом

ЈОВИЦИ ЈОВАНОВУ
1946–2020.

Недостајеш нам пуно, али те с поносом чувамо у

нашим срцима.

Твоји најмилији: син АЦА, снаја ЕМИНА, зет

ПРЕДРАГ и унуци НЕНАД, МАРКО и СТЕФАН
(22/292762)

5. јула навршава се петнаест година отка-

ко није са нама наш

РАДИВОЈЕ ДАМЊАНОВИЋ

РАДЕ
1945–2005.

Недостајеш сваког дана. За смех, за ра-

дост, за тугу... за све.

Воле те твоји: НАДА, ТАЊА, ЛЕЛА, 

ЗОРАН, ФИЛИП, ЕМА и УНА

(41/292803)

СЕЋАЊЕ

САБОВ

САВА ДАНИЦА
2005-2020. 2010–2020.

Време пролази, а љубав и сећање никада.
(70/292829)                                                                              Ваши најмилији

СЕЋАЊЕ

АЛЕКСАНДАР

ЂЕРФИ
1975–2017.

Време пролази, али

бол и туга у срцу не

јењава.

Твоја сестра ОЉА,

зет БАТА и

сестричина ГОГА

(62/292822)

7. јула 2020. навршава се тужних шест ме-

сеци откада нас је напустила наша вољена

мама и нана

ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ

ГОЛУБОВИЋ

Помен ће се одржати 4. јула, у 11 сати,  на

гробљу Котеж у Панчеву.

Породица ГОЛУБОВИЋ

(101/292868)

ОЛГИЦА КАРБУНАР

И после толико година, твоја слика не бледи....

Тетка МИРА са породицом
(133/292934)

ВИНКА ПОПОВИЋ

Прошле су четири године откада ниси

с нама, али сећање на тебе никад неће

избледети.

Син ДРАГАН ПОПОВИЋ

с породицом

(37/ф)

СЕЋАЊЕ
8. јула навршава се шест година откако није с нама
наш

СЛОБОДАН НЕСТОРОВСКИ

ЦОБА
1951–2014.

Недостајеш нам пуно и са поносом те чувамо у нашим
срцима и мислима заувек.

Твоји најмилији
(134/191939)

АЛЕКСАНДАР

ЂЕРФИ

Љубави моја, анђеле

мој – недостајеш. За

све што је било – не-

достајеш. За све што

долази – недостајеш.

Твоја БИКИЦА
(136/292951)

300-820, 300-830
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Дра га на Мла де но вић (43) ди -
пло ми ра ла је и ма ги стри ра ла
на Фи ло ло шком фа кул те ту у
Бе о гра ду. До сад је об ја ви ла
збир ке „Не ма у то ме ни ма ло
по е зи је” („Сме де рев ска пе снич -
ка је сен”, 2003, и Удру же ње
књи жев ни ка и књи жев них пре -
во ди ла ца Пан че ва, 2004), „Ра -
спад си сте ма” (са ми здат, 2005),
„Твор ни ца” („Фа бри ка књи га”,
2006), „Асо ци јал ни про грам”
(КОВ, 2007), „Омот спи са” („Фа -
бри ка књи га”, 2008), „Род би -
на” („Фа бри ка књи га”, 2010),
„Маг да” („Фа бри ка књи га”,
2012) и „Сло ва љуб ве” („Фа -
бри ка књи га”, 2014). Го ди не
2016. у из да њу ИК „Фа бри ка
књи га” иза шла је ње на првa
књигa песaма за де цу „Уље зи”,
ко ју је илу стро ва ла Ма ја Ве се -
ли но вић, док је ИК „Кре а тив -
ни цен тар” об ја вио по е зи ју за
де цу „Дар-мар” (2019), ко ју је
илу стро вао Бо рис Ком не но вић,
те при чу „Го спо дин Оли вер”
(2020), са илу стра ци ја ма Ду -
ша на Па вли ћа.

Зби р ка „Род би на” пре ве де на
је на не мач ки и швед ски, а ње -
не пе сме су пре во ђе не и на ита -
ли јан ски, ен гле ски, ма ђар ски,
фран цу ски, грч ки и сло ве нач -
ки. Зби р ке „Твор ни ца”, „Омот
спи са” и „Род би на” пре ве де не
су на ма ке дон ски под об је ди -
њу ју ћим на сло вом „Гра ђа за
леп ро ман” (2013). Ње на по е -
зи ја је об ја вље на у де се так ре -
ле вант них ан то ло ги ја са вре ме -
ног срп ског пе сни штва, као и у
књи жев ним ча со пи си ма и
стрип-из да њи ма. До бит ни ца је
три ју на гра да за по е зи ју и јед -
не за при чу. По ет ски опус је
пред ста вља ла у Бер ли ну, Бе чу,
Гра цу, Ре ген збур гу, Лај пци гу,
Ул му, Мал меу, Ге те бор гу, Умеи,
Пту ју, Ско пљу, Са ра је ву и у ви -
ше срп ских гра до ва. Жи ви у
Пан че ву и ра ди у слу жби за
од но се с јав но шћу у Срп ској
ака де ми ји на у ка и умет но сти.
До 2016. го ди не ра ди ла је у не -
дељ ни ку „Пан че вац” као уред -
ни ца кул тур не ру бри ке. Би ла
је ко у ред ни ца пор та ла „Ма ле
но ви не”.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Овог ме се ца је
об ја вље на тво ја но ва књи га, под
на сло вом „Го спо дин Оли вер”.
На кон „Уље за” и књи ге „Дар-
-мар” ово је тре ће де ло на ме -
ње но де ци. О че му се ра ди у
овој књи зи и шта те је ин спи -
ри са ло да је на пи шеш?

ДРА ГА НА МЛА ДЕ НО ВИЋ:
„Го спо дин Оли вер” је при ча о

па туљ ку Оли ве ру ко ји жи ви у
овом вре ме ну, у град ској ви -
ше спрат ни ци, где упо зна је
осмо го ди шњу Ла у ру, те се ме -
ђу њи ма раз ви ја искре но при -
ја тељ ство. С вре ме ном се от -
кри ва да су Оли вер и би ћа по -
пут ње га ви дљи ви са мо де ци,
по што од ра сли гу бе ту спо соб -
ност. Ти ме се за пра во алу ди ра
на чи ње ни цу да у про це су од -
ра ста ња мно ги од нас из гу бе
на ив ност, ма што ви тост и до -
бр о ту ко ју смо по се до ва ли ка -
да смо би ли ма ли.

l Књи гу пра те сјај не илу -
стра ци је.

– Фе но ме нал ни Ду шан Па -
влић унео је са свим но во све -
тло у при чу о Оли ве ру и Ла у -
ри. Ис по ста ви ло се да Оли вер
ни је ти пи чан па ту љак с бе лом
бра дом и цр ве ном ка пи цом,
већ – као што он за се бе и ка -
же – пра ви ма ли го спо дин.
Ла у ра је цр ве но ко са и ко вр -
џа ва, а тај из глед у пот пу но -
сти од го ва ра ње ном ка рак те -
ру. Оли ве ро ва сим па ти ја Те о -
до ра то ли ко је слат ка да је те -
шко одво ји ти по глед од ње.
Мно го ми се до па да ка ко их
је Ду шан до жи вео и ожи вео.
За са свим ма лу де цу илу стра -
ци ја је све. Ка да је реч о де ци
ко ја су тек на у чи ла да чи та ју,
ми слим да им илу стра ци је по -
ма жу да лак ше про ла зе кроз
на ра тив, док ис ку сни јим чи -
та о ци ма оне пру жа ју до дат но
ужи ва ње у књи га ма.

l Књи га „Дар-мар” про гла -
ше на за нај бо љу деч ју књи гу
на сај мо ви ма у Бе о гра ду и у
Ни шу. Ка кав је осе ћај ка да не -
ко на овај на чин пре по зна твој
рад?

– Ва жно ми је да то што пи -
шем стиг не до чи та ла ца. У том
све тлу по сма трам и на гра де.
Искре но, не по сто ји ве ће при -
зна ње од осе ћа ја ко ји имам
сва ки пут ка да пред де цом
пред ста вљам „Дар-мар”. У не -
ком тре нут ку схва тим да су их
пе сме „ку пи ле”, да де ца уче -
ству ју, тру де се да на ђу што
ви ше уље за, же ле да чу ју још
и има ју по тре бу да ка жу не -
што о сво јим емо ци ја ма – шта
их ра ду је, шта пла ши, шта их
љу ти…

l Ка да си уоп ште по че ла да
пи шеш за де цу? Ко ли ко се то
раз ли ку је од ли те ра ту ре за
одрасле?

– „Уље зи”, ко ји су об ја вље ни
у „Фа бри ци књи га”, на ста ли су
из игре с мо јом ћер ком Ка та -
ри ном ка да је би ла ма ла. Она

је та да обо жа ва ла за дат ке у ко -
ји ма тре ба да про на ђе уље за у
не ком ни зу сли ка. По ми сли ла
сам да је до бро да се то по диг -
не на ви ши ни во, та ко што се
уме сто сли ка за да ју пој мо ви.
И та ко је кре ну ло. Ка да се ро -
ди ла Ири на, ја сам већ сте кла
си гур ност у обраћању мла дим
чи та о ци ма, та ко да је све ре -
зул ти ра ло „Дар-ма ром”.

l За вр ши ла си Фи ло ло шки
фа кул тет и го ди на ма ра ди ла
као но ви нар, али си све вре ме
пи са ла по е зи ју. Тво је књи ге су
пре ве де не на ви ше је зи ка и до -
бит ни ца си мно гих на гра да.
Ко ли ко је по е зи ја и да ље за -
сту пље на у твом жи во ту?

– Не од у ста јем од по е зи је,
по себ но не од ан га жо ва не и/или
на ра тив не по е зи је. У на ред ном
пе ри о ду би ће об ја вље на мо ја
по ет ска зби р ка „Фе ми цид и
дру ге пе сме”. Као што се у на -
сло ву от кри ва, књи га се ба ви
зло чи ни ма над же на ма, од но -
сно уби стви ма же на у Ср би ји
од по чет ка овог ми ле ни ју ма. У
њој се, из ме ђу оста лог, ба вим
узро ци ма ко ји су до ве ли до то -
га да се же на до жи вља ва као
вла сни штво му шкар ца, ко је он,
ако му се прох те, мо же и да
уни шти… Ис по ста ви ло се да је
ко рен тог фе но ме на из у зет но
ду бок и да ће би ти по треб но
мно го вре ме на да се не ке ства -
ри про ме не.

l Ка да си схва ти ла да имаш
та ле нат за пи са ње и ко је то
код те бе пре по знао?

– Од ра ног де тињ ства па све
до прет крај сту ди ја књи жев -
но сти ве ро ва ла сам да ћу ства -
ра лач ки на бој ис по љи ти кроз
цр та ње и сли ка ње. Ме ђу тим, с
вре ме ном је кре а тив ност из -
би ла кроз ре чи. Са стреп њом
сам од штам па ла два де се так пе -
са ма и да ла их јед ном књи -
жев ном кри ти ча ру, ко ји ми је
ре као да их ба цим у кан ту!
Уме сто да га по слу шам, по сла -
ла сам пе сме на све мо гу ће
књи жев не кон кур се у зе мљи.
Пр ву по твр ду сам до би ла ов -
де, у Пан че ву, од Ву ле та Жу -
ри ћа, ко ји је те го ди не био
уред ник „Ру ко пи са”. Хва ла му
на то ме. Усле ди ле су по зи тив -
не ре ак ци је из ско ро свих гра -
до ва у ко је сам по сла ла пе сме,
би ло је и на гра да, штам па на
ми је пр ва зби р ка итд. По се -
бан под сти цај дао ми је Де јан
Илић, уред ник у „Фа бри ци
књи га”, из да вач кој ку ћи у ко -
јој сам об ја ви ла шест по ет ских
из да ња.

l Са да ра диш у СА НУ, као
осо ба за ду же на за од но се с јав -
но шћу. Ка кву од го вор ност но -
си та по зи ци ја и ка ква су тво ја
за ду же ња?

– Ис по ста ви ло се да ми од -
но си с јав но шћу при ја ју чак и
ви ше не го но ви нар ски рад. Ка -
да се (због ко ро не) из у зме те -
ку ћа го ди на, Срп ска ака де ми -
ја на у ка и умет но сти го ди шње
при ре ђу је пре ко две ста про -
гра ма, ме ђу ко ји ма су до ма ћи
и ме ђу на род ни на уч ни ску по -
ви, из ло жбе ко је ви ди и по ви -
ше де се ти на хи ља да гра ђа на,
из у зет но по се ће ни кон цер ти,
пре да ва ња, ма стер-кла со ви,
три би не… Мој по сао је да сва -
ку од тих ак тив но сти на ја вим,
по ве жем ор га ни за то ре до га ђа -
ја с пред став ни ци ма ме ди ја,
ис пра тим све ме диј ске из ве -
шта је о Ака де ми ји и ака де ми -
ци ма… Уз то се ста рам и о
обја ва ма на сај ту СА НУ и дру -
штве ним мре жа ма… Реч ју, то
је ле пе за ко ја под ра зу ме ва
добру ор га ни зо ва ност и од го -
во ран при ступ по слу.

l Тво ја ка ри је ра је ве о ма за -
ни мљи ва и са др жи ви ше це ли -
на, а опет је све ве за но за пи -
са ње. Шта те од све га што ра -
диш нај ви ше ис пу ња ва?

– Пи са ње по е зи је и про зе,
де фи ни тив но.

l Ка ко ви диш пан че вач ку
спи са тељ ску сце ну?

– Ни ма ње сце не, ни ви ше
љу ди од ре чи. За и ста, не ма баш
мно го гра до ва у Ср би ји ко ји се
мо гу по хва ли ти то ли ким бро -
јем књи жев них ства ра ла ца. „Ру -
ко пи си” нам из го ди не у го ди -
ну по ру чу ју да ов де ста са ва ју и
не ки но ви гла со ви. Мо жда је
на ше за јед нич ко де ло ва ње ма -
ло спла сну ло, го во рим о Удру -
же њу књи жев ни ка и књи жев -
них пре во ди ла ца Пан че ва, али
сва ко од нас се тре нут но оства -
ру је на дру гим стра на ма, та ко
да ће мо би ти ја чи ка да се по -
но во људ ски оку пи мо и под се -
ти мо су гра ђа не да смо ту и да
уме мо да бу де мо гла сни ји не -
го што смо са да.

l На шта си нај ви ше по но -
сна до са да?

– Ни сам тип осо бе ко ја се
мно го по но си. Чак и ка да се у
ме ни ја ви по нос због не чег шта
сам ус пе ла да учи ним, а че му
сам те жи ла, не ка ко се то осе -
ћа ње бр зо по тр о ши. Ка ко то
већ иде – жи вот се бр зо вра ти
у нор ма лу и увек на и ла зе но ви
иза зо ви.

Мир ја на Ма рић

Ули ца кра ља Ми ла на Обре но -
ви ћа про сти ре се од угла ули -
ца Љу бо ми ра Ко ва че ви ћа и
Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа на
Те сли. Ова ко се зо ве од 2004.
го ди не, а пре то га је но си ла
име Слав ка Ро ди ћа. О овом
на род ном хе ро ју и ге не ра лу
ко ји је 1949. из вр шио са мо у -
би ство по што је от кри ве но да
га је сво је вре ме но вр бо ва ла
со вјет ска оба ве штај на слу жба,
а све то пред ста вље но као смрт
од ср ча ног уда ра (имао је тада
31 го ди ну!), већ смо пи са ли.

По за ба ви ће мо се са да ли -
ком и де лом кра ља Ми ла на
Обре но ви ћа (1854–1901), ко -
ји је на Те слу „до шао” ве ро -
ват но због бли зи не Ули це
Слав ка Ро ди ћа са улицaма Ми -
ло ша и Ми ха и ла Обре но ви ћа.

По сле уби ства кне за Ми ха -
и ла за на след ни ка срп ског
пре сто ла је про гла шен че тр -
на е сто го ди шњи Ми лан, унук
Је вре ма Обре но ви ћа, ро ђе ног
бра та кне за Ми ло ша, а вла -
да ло је на ме сни штво.

Под Ми ла ном је Ср би ја во -
ди ла ра то ве с Тур ци ма
1875/76. го ди не, по сле ко јих
је на Бер лин ском кон гре су
до би ла не за ви сност и но ве те -
ри то ри је: Врањ ски, Ни шки,
Пи рот ски и То плич ки округ.

Тај ним спо ра зу мом ко ји је
пот пи сао са Ау стро у гар ском
1881. го ди не Ср би ја се ве за -
ла за ову ца ре ви ну, а за уз врат
је Беч по др жао Ми ла но во кру -
ни са ње за кра ља. Био је пр ви
но во ве ков ни краљ Ср ба.

Ра ди ка ли су 1883. по ди гли
Ти моч ку бу ну, ко ју је Ми лан
бру тал но угу шио. По сле то га
је ство рио ре дов ну вој ску, ко -
ја му је би ла ода на. Ми лан је
1885. Ср би ју увео и у рат с
Бу гар ском, и пре тр пео по раз.

Слив ни ца

Бу гар ска се за ме ри ла Ми ла -
ну Обре но ви ћу кад је по сле
Ти моч ке бу не пру жи ла уто -
чи ште ње го вом не при ја те љу
Ни ко ли Па ши ћу. Осим то га,
из био је и спор око јед ног ма -
лог ко ма да зе мље ко ји се на -
шао на бу гар ској стра ни кад
је Ти мок про ме нио ток... А
кад је у сеп тем бру 1885. Бу -
гар ска про гла си ла ује ди ње ње
с по кра ји ном Ис точ на Ру ме -
ли ја, Ми лан је на ре дио мо -
би ли за ци ју! За ње га је ује ди -
ње ње Бу гар ске, ко ја је та ко
по ста ла дво стру ко ве ћа од Ср -
би је, пред ста вља ло смет њу
ши ре њу Ср би је ка Ма ке до ни -
ји. Ни на род, ни вла да, ме ђу -
тим, ни су би ли за овај рат.

Два ме се ца је краљ Ми лан
др жао мо би ли са ну вој ску на
по ло жа ји ма, а кад је 2. но вем -
бра рат по чео, је сен је већ би -
ла од ма кла и вре ме по ста ло
ки шо ви то и хлад но. Срп ске
је ди ни це су би ле ло ше об у че -
не и ни су има ле до вољ но му -
ни ци је. За то вре ме Бу га ри су
ор га ни зо ва ли од бра ну Со фи -
је. У сеп тем бру је ње ну од бра -
ну чи ни ло 3.000 вој ни ка, а кад
је рат по чео, би ло их је 30.000!

Ми лан је, са сво је стра не,
зна тан део сво јих сна га за др -
жао у уну тра шњо сти Ср би је,
јер се ви ше бо јао по бу не опо -
зи ци је не го Бу га ра. Осим то -
га, лич но је пре у зео ко ман ду,

па кад је
рат по чео,
де ша ва ло
се да јед на
д и  в и  з и  ј а

гу би бит ку, а две по ред ње јој
не по ма жу, јер ни је имао ко
да им на ре ди да сту пе у бор -
бу. Од лу чу ју ћа бит ка се од и -
гра ла на Слив ни ци од 5. до 7.
но вем бра и у њој је срп ска
вој ска по ра же на.

Чим су до ње га до шле пр ве
не про ве ре не гла си не да Бу га -
ри на ди ру ка Ца ри бро ду, да -
на шњем Ди ми тров гра ду, Ми -
лан је на ре дио да се штаб по -
ву че у Пи рот, а ко ман дан ти
ди ви зи ја оста вље ни су да се
са ми сна ла зе. На ред ног да на
краљ је по бе гао још да ље ка
Ни шу, у Бе лу Па лан ку. Ми -
ни стри ма је ре као да се осе ћа
кри вим за по раз и да ће сме -
ста аб ди ци ра ти. Бу га ри су за
то вре ме на ди ра ли да ље, узе -
ли су и Пи рот, и да би спре -
чио пот пу ну про паст, пред -
сед ник вла де Га ра ша нин за -
пре тио је Ми ла ну да ће га сво -
јом ру ком уби ти ако се сме -
ста не вра ти у штаб и не по -
ку ша да ус по ста ви ко ман ду...

Овај рат је пре ки нут кад је
Ау стро у гар ска, да би за шти -
ти ла Ми ла на, на ре ди ла
Бугари ма да ста ну или ће се
она уме ша ти. Доц ни јим уго -
во ром о ми ру по ни ште на су
ње на осва ја ња и гра ни це вра -
ће не та мо где су би ле пре рата.

Раз вод

Кр ше ћи за кон и иза зи ва ју ћи
по тре се у др жа ви, раз вео се од
су пру ге кра љи це На та ли је
(1888) и по ву као с пре сто ла у
ко рист си на Алек сан дра (1889).

Док је про це ду ра раз во да
још тра ја ла, ау стро у гар ском
по сла ни ку у Бе о гра ду 1887.
го ди не при знао је да се „у ње -
му за че ла јед на ро ман тич на
страст”. Он се, на и ме, за љу -
био у Гр ки њу Ар те ми зу, уда -
ту за си на Фи ли па Хри сти ћа,
не ка да шњег пред сед ни ка вла -
де и ми ни стра у не ко ли ко вла -
да. Је дан хро ни чар опи су је је
ова ко: „Ни ле па ни у пр вој
мла до сти ни дра же сна ни
уми ља та ни ти има ви шег ва -
спи та ња”. Ми лан је ње ног му -
жа по ста вио за свог лич ног
се кре та ра, а он да сва ког да на
не кри ју ћи се – у ко чи ја ма с
кра љев ским гр бом и прат њом
гар ди ста – од ла зио у ње гов
стан у Кнез Ми ха и ло вој ули -
ци, ње го вој же ни.

Иа ко је био по знат по сво -
јој стра сти пре ма леп шем по -
лу, и имао број не љу бав ни це,
Ми лан се у Ар те ми зу озбиљ -
но за љу био и ре шио да се њо -
ме оже ни. Имао је 35 го ди на.

Са мо ме сец да на ка сни је
Ар те ми за је у Ца ри гра ду ро -
ди ла Ми ла но вог ван брач ног
си на Ђор ђа. Да би био по ред
ње, са да већ бив ши краљ обе -
ло да нио је да иде на ха џи лук
у Је ру са лим, што је иза зва ло
згра жа ва ње јав но сти!

Страст пре ма Ар те ми зи убр -
зо је про шла, а она му је пре -
ти ла об ја вљи ва њем ње го вих
љу бав них пи са ма у ко ји ма је
из но сио и по ли тич ке ста во ве
ко ји ни су би ли за јав ност. По -
сле пра ве шпи јун ске ак ци је
Ар те ми зи су та пи сма укра -
де на, а краљ Ми лан је мо гао
опет да за ро ни у вр тлог мон -
ден ског жи во та.

Због су ко ба са Алек сан дром
око же нид бе Дра гом Ма шин,
за у век је 1900. оти шао из
Срби је.

Умро је од упа ле плу ћа. Са -
хра њен је у Кру ше до лу.
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Улица Милана Обреновића

НАШ ГОСТ: ДРА ГА НА МЛА ДЕ НО ВИЋ, ПЕ СНИ КИ ЊА

НЕ ОД У СТА ЈЕМ ОД ПО Е ЗИ ЈЕ
УЛИ ЦА КРА ЉА МИ ЛА НА

До би јао је и 
гу био ра то ве

Драгана Младеновић
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У да на шње те скоб но вре ме (иа -
ко по не ки о ње му има ју дру га -
чи је ми шље ње) мно ги ма је ста -
ло до то га да ушпа ра ју не ки
ди нар.

За пра во, циљ им је да под -
ми ре сво је (не ма ле) по тре бе
дик ти ра не ин ва зив ном по тро -
шач ком гро зни цом, та ко што
ће ку пи ти не што по лов но да
„за сит не па ре од ра ди по сао”.

Не ка ква ре ше ња за убла жа -
ва ње те бес па рич не си ту а ци је,
по ред већ „сла вом овен ча них”
бу вља ка, ну де и про дав ни це
јеф ти не по лов не ро бе по пу лар -
но на зва не се конд хенд.

По вре ме но је мо гу ће за го -
то во бам ба да ва на ћи и не што
рас хо до ва но, а ко ли ко-то ли ко
упо тре бљи во, на аук ци ја ма, по -
пут оне ко ју је пре не ки дан
ор га ни зо ва ла По шта Ср би је.

Тра гом ве сти ко ју је, по ред оста -
лих (ме ди ја), об ја вио и наш
лист, у пе так, 26. ју на, не што
пре по дне ва, ис пред глав не пан -
че вач ке По ште (у Ули ци Све -
тог Са ве) оку пио се не ки си -
лан и по ма ло „ша рен” свет. То
„ша рен” од но си се, пре све га,
на ста ро сно до ба чи ни ла ца те
гу жве, јер их је (иа ко по нај ви -
ше мла дих) би ло раз ли чи тих
„уз ра ста”.

А све њих је у ту ви со ко ри -
зич ну го ми лу у ова епи де ми о -
ло шка вре ме на до вео са мо је -
дан циљ – да за ма ле па ре при -
ба ве не што, до ду ше по лов но,
што би им би ло од не ке, бо ље
ре ћи би ло ка кве ко ри сти.

Гу жва у По шти за ро бу 
од 20 ди на ра

На и ме, по вод њи хо вог оку пља -
ња би ла је та ко зва на јав на про -

да ја не ис по ру че них по ши љака,
ко ја је ор га ни зо ва на у про сто -
ри ја ма по ме ну те ин сти ту ци је.

А ме ђу тим сва ко ја ким и не
баш пре те ра но ску по це ним
ствар чи ца ма на шло се све оно
што из не ког раз ло га ни је

стигло на пла ни ра ну адре су.
Од о ка тив ним пре ле том пре ко
242 на ја вље на из ло жбе на ар -
ти кла мо гло се за кљу чи ти да
је нај ви ше би ло гар де ро бе, па
обу ће, есцај га, књи га, као и раз -
не тех ни ке и би жу те ри је.

Би ло је пред ви ђе но и аук -
циј ско над ме та ње у за ви сно -
сти од ин те ре со ва ња ку па ца за

по је ди не ар ти кле, а за ту на -
ме ну од ре ђе не су и ста рт не це -
не. Та ко се, ре ци мо, за ком -
плет ви љу ша ка и шест ке -
рамич ких та њи ра мо гло ли ци -
ти ра ти по чев од 100 ди на ра,
на ко ли ко су про це ње ни и

разли чи ти при мер ци са то ва, па
руч на ва га или пар хе лан ки.
Јед на од ску пљих став ки би ло
је му шко оде ло, ко је се, уз ма -
ло сре ће, мо гло до би ти за три -
ста ди на ра, док су, с дру ге стра -
не, фар мер ке вре де ле пе де сет
ди на ра, а шмин ка, сти кер, ча -
ра пе, пла ви бо ди или, чак, те -
ле фон – све га 20 ди на ра.

На ли цу ме ста за те кла се и
на ша еки па, али као по сле ди -
ца (не)пред у сре тљи во сти упра -
ве По ште, ни смо до би ли при -
ли ку за за бе ле жи мо шта се
уну тра до га ђа ло, јер је, из на -
ма не ја сног раз ло га, од лу ка

би ла де ци ди ра на – не ма фо -
то гра фи са ња. Не ду го за тим
ис по ста ви ло се да нам ни је
до зво ље но ни да пра ви мо ау -
дио-сним ке у уну тра шњо сти
згра де.

Ипак, ни ко ни је мо гао да
нам за бра ни да раз го ва ра мо с
љу ди ма ко ји су уче ство ва ли у
про да ји и за бе ле жи мо њи хо ве
ути ске о „за те че ном ста њу”.
Мно ги од њих ни су има ли ни -
шта ни про тив то га да њи хо ва
сли ка иза ђе у овој ре пор та жи,
што се ви ди из при ло же ног.

Од ра киј ских ча ша до
плоче „Стон са”

А што се тих „им пре си ја” ти -
че, на осно ву ре ак ци ја уче сни -
ка, оне и ни су би ле пре те ра но
им пре сив не. Још мно го пре по -
чет ка јав не про да је ис пред ула -
за у По шту кон цен три сао се
ве ли ки број љу ди, ме ђу ко ји ма
се осе ти ла нер во за с об зи ром
на то да су бо ље по зи ци о ни ра -
ни так ма ци у овој аук ци ји, ко -
ји би ли у пред њим ре до ви ма,
ви ре ћи кроз за сто ре, опа зи ли
да за по сле ни пре би ра ју по ро -
би спрем ној за аук ци ји и за то
су гла сно не го до ва ли.

Ка да им је до зво ље но да уђу
у згра ду, по је дин ци су ис ка за -
ли и не за до вољ ство због то га
што су ор га ни за то ри зах те ва -
ли да при ступ има ју са мо они
са за штит ним ма ска ма, па су
се не ки ма ло и ту бу ни ли или
чак и од у ста ли, док су се не ки
дру ги рас тр ча ли по окол ним
апо те ка ма не би ли се аде кват -
но опре ми ли.

Не ду го за тим по че ли су да
из ла зе и пр ви „срећ ни куп ци”,
иа ко ве ћи на њих и ни је

КА КО УШТЕ ДЕ ТИ НЕ КИ ДИ НАР У ОВА ТЕ ШКА ВРЕ МЕ НА

НЕ ИС ПО РУ ЧЕ НЕ ПО ШИЉ КЕ (НИ)СУ ОД КО РИ СТИ

СЕ КОНД ХЕНД ЗА УТЕ ХУ

За оне ко ји су за ка сни ли или

ни су би ли скло ни гу ра њу и

гра бље њу, „уте шна на гра да”

би ла је обли жња се конд хенд

рад ња „Мој шоп”.

Та мо шња про да ва чи ца

Мил ка Ве кец ки ка же да

фир ма ну ди жен ску и му шку

гар де ро бу, као и по сте љи ну.

Пре ма ње ним ре чи ма, нај -

ску пљи су пре кри ва чи, ко ји

иду до шестсто ди на ра, док

се веш и тор бе мо гу на ћи и

за пе де сет ди на ра.

– Ка да стиг не ро ба,

углав ном пет ком, пр ва два

да на ко шта по ар ти клу око

три ста ди на ра. Ка ко вре ме

од ми че, це на па да на сто,

па на педесет ди на ра, јер

нам је циљ да обрт бу де ве -

ћи. Не ма цен ка ња, а прин -

цип је и да не ма вра ћа ња

ро бе. От ка да је кре ну ла си -

ту а ци ја у ве зи с ко ро ном,

не ма ве ли ких гу жви јер

исто вре ме но мо же да уђе

нај ви ше ше сто ро љу ди, уз

по што ва ње свих за штит них

ме ра – ка же про да ва чи ца.

Све у све му, мно ги се

снаб де ва ју на ова кав на чин,

по пут су гра ђан ке Ан ке Ко ла -

рик, ко ја је баш ку пи ла блу зу

за три ста ди на ра и за до вољ -

на је ква ли те том, а у овој

бес па ри ци јој сва ка уште да

до бро до ђе.

изгледа ла пре те ра но рас по ло -
же но, па ни су же ле ли ни да
го во ре за ме ди је, а још ма ње
да от кри ју иден ти тет.

То не ва жи за су гра ђан ку Ми -
ру Јо ва но вић, ко ја на во ди да је
до шла из зна ти же ље и да ни је
та ко ло ше про шла, па је, упр -
кос гу жви и ве ли кој вру ћи ни,
ус пе ла да ку пи сет за ра ки ју за
сто ди на ра, као и на о ча ре за
сун це по ис тој це ни.

С дру ге стра не, Ми ли ца Бој -
ко вић ка же да је би ла на хи ља -
ду ли ци та ци ја по Бе о гра ду и
дру где и да ово ни је би ло ни -
шта ви ше од оп ште оти ма чи -
не, а на по слет ку је ус пе ла да
„от ме” би жу те ри ју по це на ма
од 20 од 50 ди на ра. И њој је за -
сме та ло што су за по сле ни у

По шти на њи хо ве очи пред аук -
ци ју узе ли све што ва ља.

Ко пре угра би...

Де вој ка ко ја се пред ста ви ла као
Ма ри ја као глав ни раз лог до -
ла ска ис ти че јед ну по шиљ ку
ко ја је вра ће на јер та да ни је
има ла нов ца да је по диг не. На -
жа лост, ни је је на шла, за раз -
ли ку од при ја те љи це Ти ја не –
она је на и шла на па кет ко ји је,
пре го ди ну да на, по сла ла из -
ве сној же ни, што је са да пла -
ти ла 40 ди на ра.

Дру га мла ђа су гра ђан ка је са
„аук ци је” иза шла бо га ти ја за
јед ну блу зи цу од сто ди на ра,
јер је за ка сни ла и, по ред гар -
де ро бе, ни шта вред но ни је ви -
де ла. Ње на вр шња ки ња Ја ња
ушла је, ка ко ка же, от при ли ке
пе де се та и у том ха о су, у ко јем
је је два ди са ла, ипак ус пе ла да
за пе де сет ди на ра „ћа пи” му -
шку ма ји цу за свог деч ка Сло -
бо да на. Он до да је да се сам ни -
ка ко ни је сна шао у том ме те жу
и ма си „тре ша” по пут „сам сун -
га 2001”, ће ла вих гу ма или ци -
пе ла из Ти то вог до ба, јер су се
сви „на тр па ли на два де сет ква -
дра та и гра би ли шта до хва те”.

Ни ко ла се сла же да је био
кр кља нац, као и да су они ко ји
су пр ви ушли мо гли да угра бе
не што ква ли тет ни је, по пут мо -
бил них те ле фо на или са то ва, а
он се „из бо рио” (за 400 ди на -
ра) за ком пре сор и не ки украс.
Чо век упа дљи во ро кер ског аут -
фи та па за рио је је дан ел-пи ал -
бум „Стон са”, ко ји ни је имао у
бо га тој ко лек ци ји пло ча, бу ду -
ћи да и да ље во ли да слу ша
му зи ку с гра мо фо на, а при том
је за 50 ди на ра ку пио и ме тал -
ни бок сер.

И он је, по пут мно гих дру -
гих ку па ца, ко ји су же ле ли да
оста ну ано ним ни, ис та као да
је про да ја би ла ло ше ор га ни -
зо ва на, а да се уме сто аук ци је
све ма хом од ви ја ло по си сте -
му „ко шта згра би”.

Као и, на жа лост, у мно гим
дру гим већ ви ђе ним си ту а -
ција ма...

Јордан Филиповић

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 -
веза ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти
адекват ну негу.

По ља ци
На до мак јед ног са ла ша бли зу
гра да про на ђе на је ма ла псе -
ћа по ро ди ца. У пи та њу су три
жен ска ште не та и њи хо ва мај -
ка, ко ја је при ну ђе на да ло ви
по по љи ма ка ко би се пре хра -
ни ла и збри ну ла ма ли шан ке.

Оне су спрем не за усва ја ње и тре ба их што пре удо ми ти,
јер је бли зу глав ни пут, а ту те шко мо гу да пре жи ве. Уко ли ко
их не ка пле ме ни та ду ша „усво ји”, пре воз им је обез бе ђен, а
ма ма ће би ти сте ри ли са на ка да се штен ци удо ме.

Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 
069/29-29-399.

Мал ци из цен тра
Не ко ли ко ште на ца про на ђе но
је у цен тру гра да у прет ход -
них де се так да на.

Не ки од њих су оста вље ни
без ика кве шан се да пре жи ве
и да се са ми сна ђу, а два су
про на ђе на у кру гу град ске бол ни це.

Ле пи су, раз и гра ни и ма зни, а дом им је хит но по тре бан,
јер се при вре ме но на ла зе у град ском при хва ти ли шту у Вла -
син ској ули ци, где не мо гу ду го да оста ну.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Велико интересовање за јавну (рас)продају у Пошти

Неко је уграбио наочаре, неко мајицу…

… неко компресор, а неко блузицу



Мар ко Пе ро вић но ви
шеф струч ног шта ба

Од 10. ју ла на
Златибо ру

Нај бо љи фуд бал ски ко лек тив
са ових про сто ра опет је у пу -
ном по го ну. По шту ју ћи ме ре
Вла де Ре пу бли ке Ср би је, а с
ци љем пре вен ци је ши ре ња ко -
ро на ви ру са, Фуд бал ски клуб
Же ле зни чар за по чео је при -
пре ме за на сту па ју ћу се зо ну у
Пр вој ли ги Ср би је.

Оно што је по кло ни ке „нај -
ва жни је спо ред не ства ри на
све ту” у на шем гра ду и око ли -
ни нај ви ше за ни ма ло да нас је
и зва нич но обе ло да ње но – но -
ви шеф струч ног шта ба ФК-а
Же ле зни чар је Мар ко Пе ро -
вић, не ка да шњи фуд ба лер Вој -
во ди не и Цр ве не зве зде и ин -
тер на ци о на лац у Кре мо не зеу,
Ви те сеу, Спор тин гу из Хи хо на,
беч кој Ау стри ји, Ан ко ни, На -
по ли ју, Гро се ту, Пи сто је зеу...

Мар ку Пе ро ви ћу ће у ра ду
по ма га ти и Мар ко Ан дре јић,
те тре нер гол ма на Вла ди мир
Ра сто вић, кон ди ци о ни тре нер
Пре драг До брић, али и ле кар -
ски тим ко ји чи не Дра ган Ми -
ла но вић и Иво на Ја пун џа.

Но ви шеф струч ног шта ба по -
пу лар не „ста ре да ме” с Та ми ша
пред ста вљен је у про сто ри ја ма
клу ба, а број ни пред став ни ци
ме диј ских ку ћа ко ји су при су -
ство ва ли ње го вој про мо ци ји са -
мо су још је дан до каз да је Же -
ле зни чар по стао пра ви спорт -
ски хит и да се сва ки по тез у
овом спорт ском ко лек ти ву пра -
ти с ве ли ком па жњом.

– Још јед ном бих за хва лио
бив шем тре не ру Ду ша ну Је ври -
ћу на са рад њи, а пред на ма су
но ви иза зо ви. Мар ко ће има ти
пу ну по др шку свих нас у клу бу
и ве ру јем да ће мо ус пе ти да
оства ри мо до бре ре зул та те. Ко -
стур еки пе је остао на оку пу,

што је нај ва жни је, а до по чет -
ка пр вен ства има мо до вољ но
вре ме на да сло жи мо све коц -
ки це – ре као је на пред ста вља -
њу но вог ше фа струч ног шта ба
спо рт ски ди рек тор Же ле зни -
ча ра Са ша Ра ду ло вић.

Сво јим до ла ском у Пан че во
Мар ко Пе ро вић је иза звао ве -
ли ко ин те ре со ва ње јав но сти.

– Упо знао сам се са ам би ци -
ја ма клу ба и ве ру јем да ће мо
сви за јед но оства ри ти све оно
што бу де мо за цр та ли. Пр ва го -
ди на у ви шем ран гу је по пра -
ви лу и нај те жа, још увек не зна -
мо тач но ни ка да ће по че ти пр -
вен ство, ни ко ће све игра ти

Пр ву ли гу Ср би је, али ми гле -
да мо сво ја по сла. Ове при пре -
ме ће сва ка ко би ти вр ло спе -
ци фич не, јер је и па у за због ко -
ро на ви ру са би ла из у зет но ду -
га, али ће мо за вр ну ти ру ка ве и
по че ти да ра ди мо. Нај пре ће -
мо те сти ра ти све игра че, а по -
том ће мо по ла ко по ја ча ва ти ин -
тен зи тет ра да – ре као је у пр -
вом обра ћа њу но ви на ри ма но -
ви тре нер по пу лар не пан че вач -
ке „ди зел ке” Мар ко Пе ро вић.

На пр вој про зив ци пр во ти -
ма ца оку пи ло се 35 игра ча. Они
ко ји су из не ли нај ве ћи те рет
про шле се зо не ка да је оства -
рен исто риј ски успех и пласман

у Пр ву ли гу Ср би је и да ље су
ту, пр вом ти му је при кљу че но
и не ко ли ко мо ма ка из омла -
дин ског по го на, а има и не ко -
ли ко фуд ба ле ра ко ји су на про -
би. Сви они ће има ти при ли ку
да се на мет ну струч ном шта бу
и да сво јим од но сом пре ма тре -
нин зи ма, али и гр бу ко ји но се
на гру ди ма, за слу же сво је ме -
сто у еки пи ко ја ће 10. ју ла от -
пу то ва ти на при пре ме на Зла -
ти бор.

– Мом ци, пре све га же лим
вам до бро до шли цу и по вра так
на те рен. Од мах на по чет ку да
ка жем да ни ко не ма тем пе ра -
ту ру и то ће на ред них да на

бити пр ви услов за тре нинг.
Пре све га же лим вам до бро
здра вље, али и до бре при пре -
ме. На пр вој про зив ци је ве ли -
ки број игра ча, па хо ћу да ка -
жем да ће би ти и до ла за ка у
клуб, али и од ла за ка из клу ба.
Ми слим да смо до ве ли тре не -
ра баш по ме ри клу ба. Мар ко
Пе ро вић је по зна то фуд бал ско
име, и као играч, али и као
тре нер. Пред на ма је спе ци -
фич на се зо на, ка ко због ко ро -
на ви ру са, та ко и због вр ло зах -
тев ног так ми че ња ко је нас оче -
ку је. Учи ни ће мо све да по ја ча -
мо играч ки ка дар, али пре све -
га же ли мо да ужи ва мо у фуд -

ба лу и да се на нај леп ши на -
чин пред ста ви мо у Пр вој ли -
ги Ср би је. По сле ду гог вре ме -
на Пан че во је опет на ве ли кој
ма пи фуд бал ске Ср би је. То је
за Же ле зни чар ве ли ка част,
али и оба ве за. Пра ти ће мо ваш
од нос на те ре ну, али и ва ше
по на ша ње ван ње га, јер је то
сег мент о ко ме се од у век во -
ди ло ра чу на у на шем клу бу. У
сва ки меч ће мо ући са же љом
да по бе ди мо, за то нам у ти му
тре ба ју по бед ни ци. Ве ру јем да
сте то ви. Још јед ном, же лим
вам здра вља и сре ће, а на ва -
ма је да се до ка же те струч ном
шта бу – ис та као је у обра ћа њу
пр во тим ци ма пред сед ник Же -
ле зни ча ра Зо ран На ун ко вић.

Пр вој про зив ци су при су ство -
ва ли: гол ма ни Бо јан Кне же вић,
Бра ни слав Ка та нић и Иван Лу -
чић, као и игра чи: Бо јан Трип -
ко вић, Бор ко Ани чић, Ла зар
Мар ко вић, Фи лип Да мја но вић,
Ге ор ги је Јан ку лов, Мар ко Ба -
ша но вић, Алек сан дар Ми лин,
Ан дреј Пу по вић, Ду шан Плав -
шић, Љу бо мир Сте ва но вић, Јо -
ван Ву че тић, Ми хај ло То па ло -
вић, Јор дан Јо ва но вић, Лу ка
Сто ја но вић, Ми лош Са ва но вић,
Ни ко ла Ра ди са вље вић, Ми лан
Зо ри ца, Лу ка Пе тро вић, Мар -
ко Сто ја нов, Ла зар Та на ско вић,
Да ни ло Ко ва че вић, Ђор ђе Ив -
ко вић, Алек са и Фи лип Са на -
дер, Оскар Ке мењ, Сло бо дан
Бо го је вић, Ми хај ло Ада мо вић,
Ма ти ја Ко ша нин, Ву ка шин Јов -
ко вић, Алек са Је лић и Ду шан
и Ни ко ла Стег ња ја.

„Ста ра да ма” с Та ми ша 10.
ју ла од ла зи на Зла ти бор на де -
се то днев не при пре ме, а већ су
за ка за не и не ке кон трол не утак -
ми це. Же ле зни чар ће на срп -
ској пла нин ској ле по ти ци од -
ме ри ти сна ге са су пер ли га ши -
ма су бо тич ким Спар та ком, Ме -
тал цем из Гор њег Ми ла нов ца
и Зла ти бо ром, а пред сто је јој и
ду е ли са ужич ком Сло бо дом,
Вр шцем и Бор цем из Са ку ла.

СПОРТ
Петак, 3. јул 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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ФУД БАЛ СКИ КЛУБ ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР ЗА ПО ЧЕО РАД

„ДИ ЗЕЛ КА” УПА ЛИ ЛА МО ТО РЕ...

ПО ЧЕ ТАК АТЛЕТ СКЕ СЕ ЗО НЕ НА ОТВО РЕ НОМ

„ПА НОН ЦИ” СИЛ НИ НА СТА Р ТУ
То ком про те клих се дам да на
чла но ви Атлет ског клу ба Па -
но ни ја из на шег гра да уче ство -
ва ли су на два так ми че ња и са
оба су се у свој град вра ти ли
оки ће ни тро фе ји ма.

На ми тин гу у Срем ским Кар -
лов ци ма над ме та ло се пре ко
300 атле ти ча ра, од атлет ских
шко ла до се ни о ра.

Као нај мла ђа уче сни ца у гру -
пи де це из атлет ских шко ла
брон за ну ме да љу за Па но ни ју
осво ји ла је Ни на Штр каљ у тр -
ци де вој чи ца на 400 ме та ра.
Од мах на кон то га, у ис тој уз -
ра сној ка те го ри ји, Бо јан Ка ра -
фи лов ски је на свом пр вом так -
ми че њу у ба ца њу вор тек са за у -
зео че твр то ме сто, што је ве ли -
ки успех, јер је са 23,20 ме та ра
био на до мак брон зе.

Усле ди ле су сприн тер ске ди -
сци пли не на 60 и 200 ме та ра,

у ко ји ма су на сту пи ле Иси до ра
Па вло вић и Лај чи Штр каљ. Оне
су у ве о ма ја кој кон ку рен ци ји
за у зе ле че твр то и пе то ме сто.

У му шкој кон ку рен ци ји не -
при ко сно вен је био сприн тер
Па но ни је Зан ди Штр каљ, ко ји
је у ка те го ри ји мла ђих пи о ни -
ра оче ки ва но осво јио злат не
ме да ље у тр ка ма на 60 и 200
ме та ра. Уз бу дљи ва је би ла и
тр ка ста ри јих пи о нир ки на 600
ме та ра, у ко јој је Ана Дра го је -
вић осво ји ла злат ну ме да љу
так тич ким тр ча њем и фе но ме -
нал ним фи ни шем. У ју ни ор -
ској ка те го ри ји, брон за ну ме -
да љу у тр ци на 1.000 ме та ра
узео је Алек сан дар Ду гић, док
је у сприн ту на 60 ме та ра у
над ме та њу се ни о ра три јум фо -
вао Алек сан дар Бо шко вић.

Чла но ви овог мла дог, али све
по пу лар ни јег пан че вач ког

спорт ског ко лек ти ва има ли су
успе ха и на је да на е стом „Но -
во сад ском ноћ ном ма ра то ну”,
ко ји је одр жан у су бо ту, 27.
јуна. Па но ни ју је на том

престижном над ме та њу пред -
ста вља ло пе то ро атле ти ча ра.

У му шкој кон ку рен ци ји, у по -
лу ма ра то ну, од са мог по чет ка
тр ке ве о ма јак тем по за дао је

Но ви ца Сто ја но вић, а све то је
ис пра тио и ње гов клуп ски ко -
ле га Иван Ми шке љин, па је та -
кав ре до след остао до са мог фи -
ни ша.... По ве о ма те шком вре -
ме ну за тр ча ње и не баш ла кој
ста зи, ду гој 21,1 км, Но ви ца
Сто ја но вић је у циљ ушао као
по бед ник, с ре зул та том 1:21,01,
док је Иван Ми шке љин био дру -
ги, с вре ме ном 1:22,17.

У по лу ма ра то ну је уче ство -
вао и Иван
Јев тић, ко ји се по ла ко вра ћа у
фор му, а пред став ни ци Па но -
ни је у ма ра то ну, на ста зи ду -
жи не 42,2 км, та ко ђе су има ли
до бре ре зул та те. Љи ља на Та -
сић је за у зе ла сед мо ме сто, док
је Жељ ко Зељ ко вић ма ра тон
за вр шио као пе то пла си ра ни
так ми чар.

Већ у не де љу чла но ви овог
клу ба има ли су но ва ис ку шења.

На екип ном Пр вен ству Ср би је
у кон ку рен ци ји ста ри јих ју ни -
о ра пан че вач ки „па нон ци” су у
укуп ном пла сма ну за у зе ли сед -
мо ме сто.

Пр ви је на сту пио Ду шан Бил -
кан, у ско ку увис и тро ско ку, док
је од мах на кон то га сјај ни Мар -
ко Сто ји ло вић осво јио сре бр не
ме да ље у ба ца њу ко пља (44,03
ме тра) и ба ца њу ку гле (11,61
ме тар). Успе шне на сту пе су има -
ли и Урош Осто јин у ско ку удаљ,
као и Алек сан дар Ду гић у тр ци
на 110 ме та ра с пре по на ма и
над ме та њу на 800 ме та ра. Да -
мјан Чи кић је био од ли чан у тр -
ци на 100 ме та ра, док је на 400
м оства рио лич ни ре корд ко ји
са да из но си 54,18 се кун ди.

На кра ју је на сту пи ла шта -
фе та Па но ни је у тр ци на 4 x
100 ме та ра у са ста ву: Ла зић,
Осто јин, Бил кан и Чи кић.

ДР ЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ У КА РА ТЕУ

БО БА БИ ТЕ ВИЋ ПР ВАК СР БИ ЈЕ
По сле три ме се ца од ла га ња,
због пан де ми је ко ро на ви ру са,
про шлог ви кен да у Чач ку је
одр жа но Пр вен ство Ср би је у
ка ра теу, уз по што ва ње свих
ме ра за шти те ко је је про пи са -
ла Вла да Ре пу бли ке Ср би је.

КК Ди на мо је и овог пу та
био је дан од успе шни јих клу -
бо ва, јер су ње го ви чла но ви
осво ји ли злат ну и две брон -
за не ме да ље.

Нај вред ни ји тро феј је за слу -
жио нај бо љи ка ра ти ста у нашој
зе мљи – Сло бо дан Би те вић. Он
је три јум фо вао у ка те го ри ји
пре ко 84 кг и ово је ње го ва је -
да на е ста ти ту ла шам пи о на Ср -
би је. Брон за на од лич ја су за -
ра ди ли мла ди ре пре зен та тив -
ци Ди на ма Дар ко Спа сков ски
(у ка те го ри ји до 60 кг) и Урош
Пе тро вач ки (ка те го ри ја до 67
кг). Дар ку је ово био де би тант -
ски на ступ у се ни ор ској кон -
ку рен ци ји, док је Урош по но -
вио про шло го ди шњи успех.

У свом пр вом на сту пу у се -
ни ор ској кон ку рен ци ји без ме -
да ље су оста ли мла ди Алек -
сан дар Зде шић и Ни ко ла Ива -
но вић. Обо ји ца су из гу би ли од
пр ва ка Ср би је у сво јим ка те го -
ри ја ма. У ре пер са жу је Алексан -
дар за у зео сед мо ме сто, а Нико -
ла због по вре де ни је мо гао да
ра ди меч за брон за ну ме даљу.

Так ми ча ри Ди на ма за бли -
ста ли су и у Ку пу Вој во ди не,
ко ји је одр жан у Но вом Бечеју.

Злат не ме да ље су осво ји ли
ју ни о ри Алек сан дар Зде шић
у ка та ма и Са ња Ма ле нов у

ка те го ри ји до 48 кг, а три -
јум фо ва ли су и се ни о ри Дар -
ко Спа сков ски (ка те го ри ја до
60 кг) и Урош Пе тро вач ки
(ка те го ри ја до 67 кг).

Сре бром се оки тио се ни ор
Сло бо дан Би те вић у ка те го -
ри ји пре ко 84 кг, ко ји ни је
на сту пио у фи на лу због по -
вре де. Брон за но од лич је за -
ра ди ла је ју ни ор ка Ма ја Жу -
нић у ка те го ри ји до 53 кг.

Иа ко су оста ле без тро фе ја,
од лич но су се бо ри ле ју ни ор ка
Алек сан дра Сто ил ков ски и ка -
дет ки ња Је ле на Ми лен ти је вић.
Због по вре да ни су на сту пи ли
Ни ко ла Ива но вић, Алек сан дар
Ан ђел ко вић и Та ма ра Жи вић.

За па жен на ступ на Ку пу
Вој во ди не има ли су и чла но -
ви Ка ра те клу ба Мла дост из
на шег гра да.

Нај сјај ни ју ме да љу, у бор -
ба ма за ју ни ор ке, у ка те го ри -
ји до 53 кг, осво ји ла је Ана -
ста си ја Ја ре дић.

Сре бром се оки ти ла еки па
ју ни ор ки у бор ба ма, у са ста ву:
Ана ста си ја и Ан ђе ли на Ја ре -
дић, Ми ља на Ро ма нов и Са -
шка Те сла, а брон зе су при па -
ле Ан ђе ли ни Ја ре дић, као и
жен ском ка дет ском ти му у бор -
ба ма ко ји су чи ни ле Ка та ри на
Пе тро вић, Са ра Жу нић и Ми -
ља на То до ро вић. Иа ко је остао
без тро фе ја, до бар на ступ имао
је се ни ор Да мјан Сто ја но вић.

У су бо ту, 4. ју ла, у Бе о чи ну
ће би ти одр жан Куп Ср би је, на
ко јем ће на сту пи ти сви ква ли -
фи ко ва ни так ми ча ри и екипе.

БРОН ЗА ЗА МИЛО ША

На Пр вен ству Ср би је у

Чач ку Ка ра те клуб Мла -

дост пред ста вљао је се ни -

ор Ми лош Ма ки тан.

Он је ра дио у ка те го ри ји

пре ко 84 кг, у оној у ко јој

се над ме ћу нај бо љи бор ци

из на ше зе мље.

Ми лош је по сле до брих

бор би осво јио брон за но

од лич је и пра ва је ште та

што ни је имао ма ло ви ше

спорт ске сре ће јер је био

на до мак фи на ла.



Дру го ко ло Омла дин ске ли ге
Ср би је у ве сла њу одр жа но је
у су бо ту, 27. ју на, у Чу ру гу.
На ре гат ној ста зи ко ја је по -
ста вље на на де лу ме ан дра ре -
ке Ти се на ши нај бо љи ка де ти
и пи о ни ри ве сла ли су за но ве
бо до ве и што бо љи пла сман у
окви ру овог так ми че ња.

Мла ди ве сла чи Та ми ша су
с пу но ен ту зи ја зма и овог пута
по сти гли за па же не ре зул та те
и скре ну ли па жњу на се бе.

Иа ко нај не и ску сни ји, јер
им је ово би ла тек дру га ре га -
та у ка ри је ри, Ми хај ло Мар -
ко вић и Пе тар Пе рић су у пи -
о нир ском дубл-ску лу по ка за -
ли свој рас ко шан та ле нат,
осво ји ли злат ну ме да љу и та -
ко пре у зе ли вођ ство у ге не -
рал ном пла сма ну Омла дин -
ске ли ге. Дру га еки па Та ми -
ша у дубл-ску лу, ко ју су чи -
ни ли Ог њен Ви де нов и Мар -
ко Јан чи кин, би ла је че твр та
у ис тој фи нал ној тр ци.

Сре бр но од лич је су осво ји -
ле де вој чи це из Та ми ша у че -
тве рац-ску лу за пи о нир ке.
Мар та Стан чић, Те о до ра Дан -
гу бић, Ан ђе ла Зенг и Мар ти -
на Герст нер по ка за ле су сво ју
бор бе ност и упор ност и попра -
ви ле свој пла сман у од но су

на прет ход ну ре га ту, ка да су
би ле тре ће.

Пи о нир ски че тве рац-скул
Та ми ша у са ста ву: Јо ван Сто -
јиљ ко вић, Па вле Ми лу ти но -
вић, Да мјан Стој ко вић и Урош
Јел кић за о кру жио је успех
пан че вач ког клу ба, и то осва -
ја њем брон за не ме да ље.

Ве слач ки клуб Та миш је
очи глед но ус пео до бро да се
ре ор га ни зу је у но во на ста лој
си ту а ци ји. По је ди нач ни, са -
мо стал ни си стем тре нин га је
ве сла чи ма омо гу ћио очу ва ње
фор ме у то ку два ме се ца ка -
ран ти на. За то не тре ба сум -
ња ти да ће ве сла чи Та ми ша
и у на став ку се зо не оства ри -
ва ти до бре ре зул та те.

СПОРТ
Петак, 3. јул 2020.
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Ве ли ко ин те ре со ва ње
так ми ча ра

Од лич ни ре зул та ти
на ших су гра ђа на

Љу би те љи спо р та у на шем гра -
ду, по себ но они ко ји во ле ау то -
мо би ли зам, до че ка ли су сво јих
пет ми ну та. По сле све га што је
спорт ске ко лек ти ве за де си ло
ове се зо не и од ла га ња свих ма -
ни фе ста ци ја услед пан де ми је
ко ро на ви ру са, ко нач но је стар -
то ва ла се зо на у ау то-сла ло му.

Ау то-мо то спорт ско удру -
же ње Фа на тик из Пан че ва је
у не де љу, 28. ју на, ор га ни зо -
ва ло пр ви ау то-сла лом у на -
шем гра ду, ко ји је, пре ма
очеки ва њи ма, иза звао ве ли ко
ин те ре со ва ње.

Ау то-сла лом је ди сци пли на
ко ја је на ме ње на под јед на ко
свим ка те го ри ја ма так ми ча ра,
ка ко по чет ни ци ма, та ко и про -
фе си о нал ним во за чи ма. Чла -
но ви клу ба из на шег гра да уло -
жи ли су ве ли ке на по ре да у
ре ла тив но крат ком ро ку ор га -
ни зу ју и при пре ме све што је
по треб но за је дан не сва ки да -
шњи до га ђај. АМ СУ Фа на тик
је млад клуб ко ји се не пре ста -
но раз ви ја и ра сте, па је јед на
ова ква ма ни фе ста ци ја би ла ве -
ли ки иза зов за све љу де из тог
удру же ња.

Циљ ова кве ма ни фе ста ци је
је пр вен стве но еду ка ци ја мла -
дих и пре у сме ра ва ње тр ка са
ули це на ста зу, где им је и место.

Да кле, баш на Ви дов дан, на
пар кин гу ис пред фа бри ке ZF
одр жан је пр ви пан че вач ки ау -
то-сла лом, на ко ме су уче ство -
ва ли так ми ча ри из це ле Ср -
би је, као и го сти из Бо сне и
Хер це го ви не.

На ста р ту су се по ја ви ла 72
так ми ча ра, а нај у спе шни ји у
ге не рал ном пла сма ну био је
Ви то мир Цве тић Су си, ко ји је
по ста вио и ре корд ста зе –
00:1,17.646. Иа ко су на ја ви ли
свој до ла зак, так ми ча ри из Хр -
ват ске су ипак из о ста ли због
но вих ме ра њи хо ве вла де и тре -
нут не си ту а ци је у ве зи с ко ро -
на ви ру сом.

Оно што је по себ но за ни -
мљи во, је сте чи ње ни ца да су
се тр ке од ви ја ле на пот пу но
но вој ста зи, ко ја је ком би на -
ци ја тех нич ки иза зов ног пар -
кин га и озбиљ них пра ва ца са
ши ка на ма и ка пи ја ма, што би

по кло ни ци ове спорт ске ди -
сци пли не ре кли – за сва чи ји
укус.

Пан че вач ки „фа на ти ци” су
би ли до бри до ма ћи ни, али и
успе шни так ми ча ри. У кон ку -
рен ци ји клу бо ва Фа на тик је
осво јио дру го ме сто, а оно што
је још ва жни је, имао је пред -
став ни ке у ско ро свим кла сама.

Та ко је у кла си 1 тре ће пла -
си ра ни био Ми лан Ђор ђи јев -
ски. У кла си 2 су ве ћи ном до -
ми ни ра ли во за чи из до ма ћег
клу ба. Пр во ме сто је осво јио
Зо ран Ма ле тин, док је Ми ха и -
ло Кр ча ди нац био тре ћи. У кла -
си 3 брон зу је за слу жио Сте ван
Ди ми три је вић. У кла си 4, већ
по тра ди ци ји, од ви ја ла се же -
сто ка бор ба. Про шло го ди шњи
шам пи он Ни ко ла Алим пић је
овог пу та осво јио тре ће ме сто.
Кла са 5, иа ко је би ла нај број -
ни ја, бар ка да су чла но ви дома -
ћег клу ба у пи та њу, ни је имала
осва ја ча тро фе ја из Пан чева. У

кла си 7 дру го ме сто при па ло
је Ср ђа ну Пе тр о ву, а тре ће
мла дом Дар ку Тер зи ћу. У кла -
си 8 сја јан је био Да мир Ђу -
хић, ко ји је осво јио нај сјај ни -
је од лич је.

Шам пи о нат Ср би је у ау то-
-сла ло му на ста вља се 19. ју ла
у Аран ђе лов цу. Пан чев ци оче -
ку ју још бо ље ре зул та те сво јих

„фа на ти ка”, чи ји је број, с про -
шло го ди шњих се дам, по рас тао
на 20 так ми ча ра. С об зи ром на
то да је њи хо ва ми си ја да ау то-
спо рт при бли же мла ди ма и да
улич не тр ка че пре се ле са ули -
це на ста зу ра ди без бед но сти
гра ђа на и во за ча, мо же се ре -
ћи да су на до бр ом пу ту.

Сви уче сни ци пан че вач ког
ау то-сла ло ма на пу сти ли су по -
при ште до га ђа ја са са мо јед -
ном же љом – да се и до го ди не
срет ну на истом ме сту. Не тре -
ба сум ња ти да ће та да овај
спорт ски спек такл би ти по диг -
нут на још ви ши ни во.

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У ОЛИМ ПИЈ СКОМ ТРИ А ТЛО НУ

ТА МИШ ОПЕТ МЕ ЂУ НАЈ БО ЉИ МА

ОМЛА ДИН СКА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ У ВЕ СЛА ЊУ

ТРИ ЈУМФ МИ ХАЈ ЛА И ПЕ ТРА

На Сре бр ном је зе ру на до мак
Ве ли ког Гра ди шта, у ор га ни -
за ци ји Срп ске три а тлон ске уни -
је, у не де љу, 28. ју на, одр жа но
је пр вен ство др жа ве у олим -
пиј ском три а тло ну, ко ји се са -
сто ји од 1.500 ме та ра пли вања,
40 ки ло ме та ра во жње би ци -
кла и 10 ки ло ме та ра тр ча ња.

Уз ту глав ну тр ку, одр жа не
су још че ти ри пра те ће тр ке:
ми ни-три а тлон за пи о ни ре,
бр зи три а тлон за мла ђе ка де -
те, су пер спринт три а тлон за
ка де те и спринт три а тлон (750
м пли ва ња, 20 км во жње би -
ци кла и пет ки ло ме та ра тр -
ча ња) за ју ни о ре и се ни о ре.

Три а тлон клуб Та миш се
пред ста вио са два де сет јед -
ним так ми ча ром, а они су
осво ји ли два на ест тро фе ја.

Нај сјај ни ја од лич ја су за -
слу жи ли мла ђи ка дет Сте -
фан Бир ка, ка дет Бог дан Је -
ла ча, се ни ор Пе тар Ивач ко -
вић и ве те ра ни Мар јан Лу -
кић и Вла ди мир Са вић. Сре -
бр на од лич ја су за ра ди ли
мла ђи ка дет Сте фан Је ла ча
и Вла ди мир Са вић у ап со -
лут ној кон ку рен ци ји, као и
Ан дри ја на То мић. Лу ка Гли -
го рић је осво јио брон зу у
спринт три а тло ну у ап со лут -
ној кон ку рен ци ји и зла то у
над ме та њу ју ни о ра. Ог њен
Пе ри шић је био тре ћи у
спринт три а тло ну у кон ку -
рен ци ји ју ни о ра.

Се зо на се на ста вља у не де -
љу, 12. ју ла, ка да ће у Вр шцу
би ти одр жа на тр ка Пр вен ства
Ср би је у аква тло ну.

Тра ди ци о на лан атлет ски
ми тинг за мла ђе ју ни о ре
„Тро феј Бе о гра да” одр жан
је у су бо ту, 27. ју на, на ста -
ди о ну Вој не ака де ми је у
глав ном гра ду. Над ме та ли
су се го то во сви нај бо љи
мла ђи атле ти ча ри из Ср -
би је, а у та ко ја кој кон ку -
рен ци ји АК Ди на мо се
пред ста вио с го то во нај ја -
чом еки пом, из ко је је из -
о ста ла Ма ри ја Мр ке ла, која
је има ла оба ве зе у шко ли.

Злат ну ме да љу је осво -
јио Алек са Жи ва нов у ба -
ца њу ко пља, с да љи ном од
го то во 50 ме та ра. Он је за -
слу жио и сре бр но од лич је
у ба ца њу ку гле. Дру ги нај -
вред ни ји тро феј за Ди на -
мо за ра ди ла је Ана ста си ја Мр -
ке ла у тр ци на 400 ме та ра, с
ре зул та том 1:00,60. Стра хи ња
Стев шић је био тре ћи на 800
ме та ра, по ста вив ши но ви лич -
ни ре корд, ко ји са да из но си
2:00,57. У овој тр ци су на сту -
пи ли сви нај бо љи атле ти ча ри
у Ср би ји, та ко да је Стра хи ња
по ка зао да, иа ко нај мла ђи у
кон ку рен ци ји, с пра вом оче ку -
је бор бу за тро феј и на Пр вен -
ству Ср би је.

Од ли чан на ступ, с но вим лич -
ним ре кор дом, имао је Ан дре ја

Бо жа нић у тр ци на 800 ме та ра,
што је ина че ње го ва спо ред на
ди сци пли на. Ма ло спорт ске сре -
ће за фа ли ло је Ла ни Цвет ко ски
да као пи о нир ка осво ји ме да љу
у ба ца њу ди ска и ко пља. Она се
пла си ра ла на че твр то ме сто у
ба ца њу ди ска, а за са мо шест
цен ти ме та ра изгу би ла је брон -
за ну ме да љу у по след њем хи цу.
Она је и у ба цању ко пља за у зе ла
че твр то ме сто.

АК Ди на мо има из у зет но густ
рас по ред так ми че ња за на ред -
ни пе ри од. Ње го вим чла но вима

пред сто је пр вен ства Ср би је у
свим уз ра сним ка те го ри ја ма,
куп др жа ве за ју ни о ре, као и
пр вен ства Бал ка на.

У не де љу, 28. ју на, на атлет -
ском ста ди о ну у Срем ској Ми -
тро ви ци одр жа но је екип но Пр -
вен ство Ср би је за ју ни о ре. На
так ми че њу су би ле при сут не све
нај бо ље еки пе у Ср би ји у жен -
ској и му шкој кон ку рен ци ји.

Атлет ски клуб Ди на мо на -
сту пио је у обе ка те го ри је и у
обе је за у зео ше ста ме ста. На
екип ним пр вен стви ма су

заступље не све ди сци пли -
не, за ко је клуб из на шег
гра да не ма ни ми ни мал не
усло ве за ве жба ње, као што
су на при мер ско ко ви удаљ
и увис, тро скок, тр ке с пре -
по на ма...

По но во су нај у спе шни -
ји на так ми че њу би ли Ма -
ри ја Мр ке ла и Алек са Жи -
ва нов. Ма ри ја је три јум -
фо ва ла у тр ци на 800 ме -
та ра, док је Алек са Жи ва -
нов осво јио злат ну ме да -
љу у ба ца њу ко пља.

У тр кач ким ди сци пли -
на ма до бар на ступ има ли
су Ана ста си ја Мр ке ла, Стра -
хи ња Стев шић и Ан дре ја
Бо жа нић, ис тр чав ши 800
ме та ра с но вим лич ним ре -

кор дом. За па же не ре зул та те у
ска кач ким ди сци пли на ма има -
ли су Ма ри ја Ра ки џић и Стра -
хи ња Кне же вић (скок увис) и
Ка та ри на Ња ри (тро скок).

До при нос Ди на мо вом пла -
сма ну на ше сто ме сто да ли су
и: Ан дреа Ми ли ћев, Ти ја на Ни -
ко лић, Ла на Цвет ко ски, Ла на
Ан ђе лов ски, На та ли ја Кон ста -
ди но вић, Да мјан Мар ко вић и
Ма ти ја Пе рић.

На оба так ми че ња еки пу је
пред во дио тре нер Љуп чо
Цветко ски.

НО ВИ УСПЕХ АТЛЕ ТИ ЧА РА ДИ НА МА

МЕ ДА ЉЕ СТИ ЖУ СА СВИХ СТРА НА
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: 1. Ле7

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Стране припремио

Александар
Живковић

ПР ВИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИ АУ ТО-СЛА ЛОМ

СЈА ЈАН ДО ГА ЂАЈ У РЕ ЖИ ЈИ ФА НА ТИ КА
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Мајда Бранковић,
техничар:

     – Код куће.
Искористићу лепо
време, па ћу се мало
сунчати на тераси.
Такође ћу се паковати,
јер планирам да одем
на краћи пут с дечком.

Сања Игњатовић,
техничар:

    – Као и увек, на селу.
Сад је напуњено језеро у
Качареву, па водимо
нашу седмомесечну бебу
да ужива с нама поред
воде. Тамо уз породицу
и пријатеље напунимо
батерије за наредну
радну недељу.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Крај разваљеног
Прво конструкција, а онда надградња.

    Сви филозофи, од оних античких до ових данас, имају неку 

    причу о томе. И треба, то им је посао.

    Свако треба да гледа своја посла.

    Пошто ти нешто засмета – скрени поглед.

    Ако ти ударе шамар, окрени други образ. Кад бисмо се зезали.

    Озбиљни људи се не зезају, они виде разваљено и раде на 

    томе да му дође крај.

Вера
Чудно је чудо.

    Та вера.

    Уме да понесе.

    До суза радосница, до осећаја да можеш да летиш.

    Али зна често и да разнесе.

    Унајмање, сва дубока уверења.

    Ово последње звучи контрадикторно.

    Мада знамо да је живот баш такав.

Дебла
Једно дебло. Или више њих.

    Сасвим је свеједно.

    Кад то слободно плута, онда мора да се привеже.

    За нешто чврсто.

    Како не би ометало одвијање саобраћаја.

    Речног, ваздушног или вербалног, свеједно је.

    Мора да се смири. Све и свако мора да се смири. Неко или 

    нешто само мало хитније.

Стефан Крстић,
трговац:

     – Викенд ћу
провести радно, али у
поподневним сатима
наћи ћу времена за
опуштање и излазак с
девојком и
пријатељима.

µМ. Шупица?С. Трајковић

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

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 

18. септембра – награда

је ваша.

P. S. Допишите нам 

реченицу-две 

како вам је било...

Наградни конкурс

Хучи Дрина, а ћуприја на њој стоји постојано!
Велики поздрав редакцији „Панчевца” из Вишеграда.

Верни читатељи из Банатског Брестовца

Уроше, Наташа,
верни читатељи,
честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће

стизати на вашу адресу.

                      Редакција

Поздрав свим читаоцима „Панчевца” из предивне Сокобање.Урош и Наташа уживају у природи и водопаду Рипаљка!


