
Град
Наши 

посланици 

у Новом Саду

» странa 4

цена 40 динара

Тема
Избегните бар 

летње болести

» страна 7

Записи

Мика Видовић: 

Живот поплочан

наградама

» страна 24

Фото-репортажа

Летњи базар

рукотворина

» страна 25

Стрелци

Алекса златни

панчевачки кадет

» страна 26

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  10 .  ЈУЛА 2020.

О
С

Н
И

В
А

Ч

ЈО
В

А
Н

 П
А

В
Л

О
В

И
Ћ

КО ЋЕ ПОСЛЕ ИЗБОРА ПРЕУЗЕТИ УПРАВЉАЊЕ ПАНЧЕВОМ стр. 2
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Број 4873, година CLII

ОСВЕЖЕЊЕОСВЕЖЕЊЕ

стр. 8

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

Панчевци сликари аматери
страна 23

ПРАВА НЕСУЂЕНИХ ТУРИСТА страна 3

АКО СТЕ УПЛАТИЛИ ЛЕТОВАЊЕ У
ГРЧКОЈ, ВАШ НОВАЦ НИЈЕ ПРОПАО

Мултијезички додатак – на румунском језику

Supliment multilingv – în limba română » стране I-VIII

5 КАНДИДАТА ЈЕ У ИГРИ 
ЗА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Др Сло бо дан Ову ка, Алек сан дар Сте ва но вић, Мар ко Мла де но вић, Са ша Лев на јић и Са ша Павлов



На ред бо да вац за из вр ше ње
бу џе та до но си ак та из
надле жно сти Скуп шти не 
у слу ча ју еле мен тар них
непо го да

По зна ти фа во ри ти

По што су озва ни че ни ре зул та ти ло -
кал них из бо ра, на ред су до шли до го -
во ри у ве зи с кон сти ту и са њем град -
ске вла сти, од но сно с из бо ром град -
ских већ ни ка, мо жда и не ких но вих
ди рек то ра јав них пред у зе ћа и, оно
што је нај за ни мљи ви је, осо бе ко ја ће
у свој ству гра до на чел ни ка пред во ди -
ти Пан че во у на ред не че ти ри го ди не.

Ка ко пан че вач ки елек трон ски ме -
ди ји ко ји се по зи ва ју на сво је из во ре
на во де, што је и на ма по твр ђе но с дру -
гих ин стан ца у вла да ју ћем СНС-у, ко -
ји је и са да од нео убе дљи ву по бе ду, као
нај о збиљ ни ји кан ди да ти за гра до на -
чел ни ка фи гу ри ра ју др Сло бо дан Ову -
ка, Алек сан дар Сте ва но вић, Мар ко
Мла де но вић, Са ша Лев на јић и ак ту ел -
ни пр ви чо век гра да Са ша Павлов.

Над ле жно сти пр вог чо ве ка

На ве шће мо не што ка сни је основ не
по дат ке о њи ма. За по че так, хај де да
ви ди мо шта су пре ма Ста ту ту Гра да
Пан че ва над ле жно сти гра до на чел ни -
ка, ко ји је уз Град ско ве ће из вр шни
ор ган Гра да.

Гра до на чел ни ка би ра Скуп шти на
из ре до ва од бор ни ка на вре ме од че -
ти ри го ди не, тај ним гла са њем, ве ћи -
ном гла со ва од укуп ног бро ја од бор -
ни ка. Гра до на чел ник има за ме ни ка
ко ји га за ме њу је у слу ча ју ње го ве од -
сут но сти и спре че но сти да оба вља
сво ју ду жност. Пре ма сло ву Ста ту та,
пред сед ник Скуп шти не гра да пред -
ла же кан ди да та за гра до на чел ни ка,
ма да је то у прак си ствар до го во ра по -
ли тич ких ак те ра. Гра до на чел ни ку и
ње го вом за ме ни ку из бо ром на ове
функ ци је пре ста је ман дат од бор ни ка.

У чла ну 54. пи ше да гра до на чел ник
пред ста вља и за сту па Град, пред ла же
на чин ре ша ва ња пи та ња о ко ји ма од -
лу чу је Скуп шти на, те да је на ред бо да -
вац за из вр ше ње бу џе та. Уз то, да је
са гла сност на оп ште ак те ко ри сни ка
сред ста ва бу џе та Гра да, ко ји ма се
утвр ђу је број и струк ту ра за по сле них

у њи ма; осни ва град ску слу жбу за ин -
спек ци ју и не за ви сну ор га ни за ци о ну
је ди ни цу за ин тер ну ре ви зи ју; од лу -
чу је о да ва њу у за куп по слов ног про -
сто ра на пе ри од до пет го ди на, по
прет ход но при ба вље ном ми шље њу
Град ског ве ћа; до но си ак та из над ле -
жно сти Скуп шти не у слу ча ју рат ног
ста ња и еле мен тар них не по го да, ка да
не по сто ји мо гућ ност да се одр жи
сед ни ца Град ског ве ћа, с тим што је
ду жан да их под не се на по твр ду
Скуп шти ни, ка да она бу де у мо гућ но -
сти да се са ста не; обра зу је струч на,
са ве то дав на и дру га рад на те ла; усме -
ра ва и ускла ђу је рад Град ске упра ве;
до но си по је ди нач на ак та...

Оно што је са да ак ту ел но, гра до на -
чел ник до но си од лу ку о про гла ше њу
и уки да њу ван ред не си ту а ци је за те -
ри то ри ју гра да, на пред лог Град ског
шта ба за ван ред не си ту а ци је.

Гра до на чел ник је од го во ран и за
бла го вре ме но до ста вља ње по да та ка,
спи са и ис пра ва, ка да то зах те ва над -
ле жни ор ган Ре пу бли ке, од но сно Ау -
то ном не По кра ји не, ко ји вр ши над -
зор над ра дом и ак ти ма из вр шних
ор га на Гра да.

Гра до на чел ни ку пре ста је ман дат
пре ис те ка вре ме на на ко је је би ран
уко ли ко под не се остав ку или бу де
разре шен. Остав ка се под но си у пи са -
ној фор ми и о њој се не рас пра вља и не
од лу чу је, већ се са мо кон ста ту је. Пред -
лог за раз ре ше ње гра до на чел ни ка мо -
же под не ти нај ма ње тре ћи на од бор ни -
ка у Скуп шти ни гра да. Раз ре ше њем

гра до на чел ни ка пре ста је ман дат за ме -
ни ка гра до на чел ни ка и Град ског ве ћа.

Гра до на чел ник и за ме ник гра до -
на чел ни ка ко ји су под не ли остав ку
или су раз ре ше ни оста ју на ду жно сти
и вр ше те ку ће по сло ве, до из бо ра но -
вих љу ди.

Пе то ри ца кан ди да та

Да кле, овла шће ња и од го вор но сти су
ве ли ки. За то је и из бор осо бе ко ја је
ком пе тент на и уме да од го во ри овим
оба ве за ма ва жан. Вра ти мо се на нај -
о збиљ ни је кан ди да те, а сва пе то ри ца
су чла но ви СНС-а.

Др Сло бо дан Ову ка је био ди рек -
тор До ма здра вља Пан че во од 2012.

до 2016. го ди не, ка да је име но ван за
ди рек то ра Оп ште бол ни це Пан че во.
Ро ђен је у Тив ту 1963, за вр шио је
Вој ну гим на зи ју, а по том Ме ди цин -
ски фа кул тет у За гре бу. Спе ци ја ли -
ста је ги не ко ло ги је и аку шер ства.

Ди пло ми ра ни гра ђе вин ски ин же -
њер Алек сан дар Сте ва но вић, ро ђен
1986, до сеп тем бра 2017. го ди не био
је члан Град ског ве ћа за ду жен за
стам бе но-ко му нал не по сло ве и са о -
бра ћај. По том је по ста вљен на ме сто
ди рек то ра ЈКП-а „Хи ги је на”. Ка ко
ка жу упу ће ни, по себ но се ис та као то -
ком ван ред ног ста ња про гла ше ног
због ко ро на ви ру са, ка да је био за ме -
ник ше фа Кри зног шта ба Пан че ва.

Мар ко Мла де но вић је ро ђен 1990.
За вр шио је основ не и ма стер сту ди је
на Тех но ло шко-ме та лур шком фа кул -
те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду и сте као

зва ње ма стер ин же њер за шти те жи вот -
не сре ди не. За од бор ни ка у Скуп шти ни
гра да иза бран је 2016, а у том са зи ву
био је је дан од нај мла ђих. По сле ово го -
ди шњег из ла ска на би рач ка ме ста иза -
бран је за ре пу блич ког по сла ни ка.

Адво кат Са ша Лев на јић ро ђен је
1980. го ди не у Пан че ву. За вр шио је
Гим на зи ју „Урош Пре дић”, а по том
ди пло ми рао на Прав ном фа кул те ту
Уни вер зи те та у Бе о гра ду 2003. Пра -
во суд ни ис пит је по ло жио 2005. го ди -
не у Но вом Са ду. Од 2003. до 2006.
го ди не ра дио је у Окру жном јав ном
ту жи ла штву у Пан че ву, а од он да ра ди
као адво кат. На ме сто за ме ни ка гра -
до на чел ни ка, на крат ко, по ста вљен је

у ју ну 2015. Пред сед ник је Прав ног
са ве та Град ског од бо ра СНС-а.

О ак ту ел ном гра до на чел ни ку Са ши
Па вло ву се, ма ње-ви ше, све зна. Ро -
ђен је 1973. го ди не у Пан че ву. На Ви -
шој шко ли уну тра шњих по сло ва у Зе -
му ну сте као је зва ње прав ни ка. Од
2002. ра дио је у ре ги о нал ном цен тру
БИА у Пан че ву и био за ме ник на чел -
ни ка до 2006. Ја ну а ра 2009. го ди не
спо ра зум но је рас ки нуо рад ни од нос
и пре шао у „ХИП –Пе тро хе ми ју” на
ме сто са вет ни ка, да би у ав гу сту 2009.
по стао ге не рал ни ди рек тор тог пре -
ду зе ћа. Ју ла 2012. име но ван је за за -
ме ни ка гра до на чел ни ка Пан че ва, а
пре че ти ри го ди не за пр вог чо ве ка
гра да.

Ако не бу де би ло ве ћих из не на ђе ња,
не ко од њих пе то ри це ће за у зе ти кор -
ми ло гра да. Уско ро ће мо са зна ти ко.

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 10. јул 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Но си ма ску,
бре!

Од мар та на ши жи во ти ви ше
ни су исти. Мно ги по ми њу и тер -
мин но ва ре ал ност, али ка ква
год да је, то је је ди на ре ал ност
ко ју има мо. У овој ре ал но сти,
на ста лој због ко ро на ви ру са,
којим је заражено више од де сет
ми ли о на љу ди у све ту, по ста ла
је нај ва жни ја бор ба за оп ста нак,
и то у сва ком сми слу. Шта та
бор ба подрaзумева? То сад и
врап ци зна ју – но ше ње ма ске,
пра ње ру ку и др жа ње дис тан це.

Ка ко то из гле да у ре ал но сти?
Не из гле да ни ка ко. Ако упо тре -
би мо са мо ме то ду по сма тра ња,
мо же мо да ви ди мо да се ма ске
не но се, да се љу ди уред но по -
здра вља ју на ули ца ма – гр ље -
њем и по љуп ци ма... На дру -
штве ним мре жа ма иска чу не -
пре ста но сли ке с ро ђен да на,
свад би, ма ту ра... Мо ра ли се
баш? Ја сно је да жи вот не мо же
да ста не, али да ни шта не мо же
да се од ло жи за бо љи тре ну так...
Шта за вас зна чи из раз лич на
од го вор ност? Да ли сте све сни
ко ли ко за ви си од нас са мих и
сва ког ко ра ка ко ји пре ду зме мо
да за шти ти мо се бе и дру ге?

* *  *
На ули ци ме је за у ста вио чо век
да му ка жем где се на ла зи од ре -
ђе на ам бу лан та. Об ја шња ва ју ћи
му, два пу та сам мо ра ла да га за -
мо лим да се уда љи, а ја ишла
не ко ли ко ко ра ка уна зад. Но си ла
сам ма ску.

* *  *
Ста ја ла сам у ре ду ис пред књи -
жа ре на до вољ ној раз да љи ни, на -
рав но но се ћи ма ску, ка ко бих ку -
пи ла књи гу за се стри ћа. Иза ме не
су ста ја ле две го спо ђе ко је су би -
ле нер во зне јер се че ка и ис пред
књи жа ре. Не пре ста но су ку ка ле;
оне на рав но ни су има ле ма ске.

* *  *
У по је ди ним тр го вин ским
објек ти ма по сто је ја сно на зна -
че на ме ста ко ли ка тре ба да бу де
раз да љи на из ме ђу оних ко ји че -
ка ју у ре ду за ка су. Да не ка жем
ко ли ко је јед но став ни је ка да ти
не ко не што на цр та, и да до дам
ко ли ко је оних ко ји ти све јед но
ди шу за вра том, јер на сва ки по -
ку шај да на пра виш ба рем ко рак
раз да љи не, они кре ћу за то бом.
Но си ла сам ма ску.

* *  *
Па, дра ги бо же, да ли је ствар но
то ли ко те шко? Да ли ствар но не
мо же мо да бу де мо од го вор ни и
са чу ва мо се бе и дру ге? Тач но је
да смо до би ли раз не ин фор ма -
ци је и опу сти ли се. Али ако зна -
те да је са да си ту а ци ја ло ша,
уда љи те се не ки ко рак, од ло жи -
те сла вља и ста ви те те ма ске. Не
тре ба да нам се об и сти ни она
на ша: не мој да се сме јеш то ли -
ко, да ка сни је не пла чеш...

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Мирјана Марић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

СР БИ ЈА У 21. ВЕ КУ

Пор тал „еУправа” за све
Гра ђа ни ма су од не дав но на пор та лу
„еУ пра ва” до ступ ни лич ни по да ци из
два де сет елек трон ских еви ден ци ја и
ре ги ста ра. Сва ко мо же да по гле да и
про ве ри сво је по дат ке, као и да при -
ја ви над ле жним ин сти ту ци ја ма уко -
ли ко ти по да ци ни су тач ни.

Ка ко су из Кан це ла ри је Вла де за
ин фор ма ци о не тех но ло ги је и елек -
трон ску упра ву са оп шти ли, са да

дво кли ком по ста ју до ступ ни лич ни
по да ци из ма тич них књи га ро ђе них
и вен ча них, по да ци о лич ној кар ти,
па со шу, пре би ва ли шту, др жа вљан -
ству, бо ра ви шту, при вре ме ном бо ра -
ви шту у ино стран ству, би рач ком ме -
сту, во зач кој до зво ли, ре ги стра ци ји
во зи ла, оруж ју у ле гал ном по се ду.
Уз то, до ступ ни су по да ци из Цен -
трал ног ре ги стра оба ве зног со ци јал -
ног оси гу ра ња, На ци о нал не слу жбе
за за по шља ва ње, Ре пу блич ког ге о -
дет ског за во да, ПИО фон да, По ре -
ске упра ве и ло кал них по ре ских
адми ни стра ци ја.

Ре ги стро ва ни ко ри сни ци ко ји се
при ја вљу ју на пор тал „еУ пра ва” уз
ко ри шће ње ква ли фи ко ва ног елек -
трон ског цер ти фи ка та мо гу да при -
сту пе по да ци ма из свих два де сет
елек трон ских еви ден ци ја и ре ги ста -
ра, ко ри сни ци ма ко ји се при ја вљу ју
са дво фак тор ском ау тен ти ка ци јом
до ступ но је не ко ли ко еви ден ци ја,
док је они ма што се при ја вљу ју ко ри -
снич ким име ном и ло зин ком до ступ -
на са мо јед на еви ден ци ја.

Функ ци о нал ност пор та ла „еУ пра -
ва” по ма же да љем раз во ју „еУ пра ве”
у Ср би ји и на ро чи то им пле мен та ци -
ји Цен трал ног ре ги стра ста нов ни -
штва, јер су гра ђа ни у при ли ци да ла -
ко про ве ре тач ност и ком плет ност
сво јих по да та ка и да се по по тре би
обра те над ле жној ин сти ту ци ји ка ко
би се ти по да ци ажу ри ра ли. Сајт је:
euprava.gov.rs.

С. Т.

БЛИ ЖИ СЕ ИЗ БОР ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ КА

Фо то гра фи је свих пред сед ни ка оп шти не и гра до на чел ни ка од 1945. го ди не на о ва мо на зи ду у згра ди Град ске упра ве

Домаћински.

Котеж 2, ових дана

Снимио: Милан Шупица

СВИ ПО СЛЕ РАТ НИ ЧЕЛ НИ ЉУ ДИ ГРА ДА

Ми лош Јо ва но вић, про фе сор пра ва (1944–1945)

Све ти слав Пан ду ров, пин тер (1946–1947)

Ста но је Жур жул (1947–1949)

Лу ка Ма ђа рац (1949–1953)

Дра ги Ми шић, дипл. еко но ми ста (1954–1956, 

1959–1961, 1965–1967)

Јан ко Ро мић (1956–1959)

Во јин Гар ген та (1961–1964)

Mиленко Ста нић (1965–1969)

Жи ка Ра ди во јев (1969–1971)

Ви то мир Су дар ски, прав ник и но ви нар (1971–1976)

Ду шан Ко цо ље вац (1976–1979)

Сте ван Ко лар ски (1979–1982)

Ду шан Ши мић, еко но ми ста (1983–1984)

Ста на Ми шић (1984–1985)

Ер не Ер деи, шу мар ски ин же њер (1985–1989)

Јор дан Ан то ни је вић (1989–1990)

Др Ни ко ла Зец, ле кар (1990–1991)

Вла сти мир Са вић, еко но ми ста, (1992–1993)

Ра ди во је Гран дов (1994, не ко ли ко ме се ци)

Бо го љуб Бје ли ца (1994–1995, не ко ли ко ме се ци)

Др Ра ден ко То па ло вић, ле кар (1995–1997)

Ср ђан Ми ко вић, адво кат (1997–2000, 2004–2008)

Бо ри сла ва Кру шка, исто ри чар ка умет но сти (2000–2004)

Ве сна Мар ти но вић, адво кат (2008–2012)

Др Све то зар Га ври ло вић, ле кар (2012–2013)

Па вле Ра да нов, еко но ми ста (2013–2014)

Са ша Па влов, прав ник (ак ту ел ни гра до на чел ник)

УНУ ТАР СТРА НАЧ КА ОД ЛУ КА НА ПРЕД ЊА КА
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Ако по вра ћај нов ца
не бу де из вр шен у
року од 15 да на,
може те по кре ну ти
потро шач ки спор

Грч ка је 6. ју ла по но во за тво ри -
ла гра ни цу за др жа вља не Ср би -
је, осим за нео п ход на пу то ва ња
за ко ја је по треб на по себ на до -
зво ла. Ула зак у Грч ку би ће нам
за бра њен до 15. ју ла, ка да ће се
о од лу ци по но во од лу чи ва ти у
за ви сно сти од епи де ми о ло шке
си ту а ци је. Дан ка сни је, 7. ју ла,
уки нут је и авио-са о бра ћај из -
ме ђу Грч ке и Ср би је.

Сви на ши ту ри сти ко ји су
већ у Грч кој, мо ћи ће да ис ко -
ри сте аран жман до кра ја, а нај -
ве ће раз о ча ра ње пре тр пе ли су
гра ђа ни ко ји су сво ја пу то ва ња
упла ти ли и спре ма ли се да се
ових да на за пу те ка сво јој
омиље ној лет њој ту ри стич кој
де сти на ци ји.

За кон је ја сан

Сре ћом, они ко ји су но вац за
ле то ва ње упла ти ли по сле 15.
мар та на по вра ћај фи нан сиј -
ских сред ста ва не ће мо ра ти да
че ка ју до ја ну а ра 2022. го ди -
не, ни ти су у оба ве зи да узму
за мен ско пу то ва ње. То су по -
твр ди ли из Удру же ња по тро -
ша ча „Ефек ти ва”, на гла сив ши
да гра ђа ни ко ји су аген ци ја ма
но вац упла ти ли по сле пр ве

поло ви не мар та, по Уред би о
за мен ским пу то ва њи ма, има ју
пра во на по вра ћај нов ца.

У са оп ште њу ко је је тим по -
во дом из да ла „Ефек ти ва” ис -
так ну то је да три за ко на шти те
пра ва по тро ша ча и спре ча ва ју
ту ри стич ке аген ци је да гра ђа -
ни ма, ка ко је на ве де но, „ува ле
ри зич на за мен ска пу то ва ња, за
шта не ма ју пра во ни по Уред -
би о за мен ским пу то ва њи ма,
ни ти за њих мо гу да га ран ту ју,
с об зи ром на чи ње ни цу да ни -
ко не мо же да пред ви ди да ље
по на ша ње др жав них ор га на зе -
ма ља ко је су ту ри стич ке де сти -
на ци је гра ђа ни ма Ср би је”.

Ва жан је да тум

Уред ба о за мен ским пу то ва -
њи ма, ко ја је до не та кра јем

апри ла, од но си се на от ка за -
на ту ри стич ка пу то ва ња ко ја
су пла ће на де ли мич но или у
це ло сти до 15. мар та 2020.
годи не.

Тај до ку мент гра ђа ни ма је
дао мо гућ ност да са аген ци ја -
ма до го во ре за мен ско пу то ва -
ње ко је мо гу да ис ко ри сте нај -
ка сни је до 31. де цем бра 2021.
го ди не. Уко ли ко за мен ско пу -
то ва ње не бу де ре а ли зо ва но до
тог да ту ма, гра ђа ни има ју пра -
во на по вра ћај упла ће ног нов -
ца до 15. ја ну а ра 2022. годи не.
Но во пу то ва ње се у до го во ру
аген ци је и пут ни ка мо же ре а -
ли зо ва ти на ис тој или дру гој
де сти на ци ји, и то у изно су не
ма њем од оног ко ји је пут ник
упла тио аген ци ји за пу то ва ње
ко је ни је ис ко ри стио.

„Мно ги аран жма ни за Грч ку
су пла ће ни на кон тог да ту ма и
аген ци је не ма ју пра во да се по -
зи ва ју на Уред бу, већ су ду жне
да пут ни ци ма, на њи хов зах -
тев, у це ло сти вра те упла ће на
сред ства”, по ру чи ли су из
„Ефек ти ве”.

Та ква оба ве за аген ци ја пред -
ви ђе на је чла ном 106. За ко на
о за шти ти по тро ша ча, ко ји је
кров ни у овој обла сти и чи је
од ред бе се не мо гу ума њи ти
ни јед ним дру гим прав ним ак -
том. Пут ни ци ко ји су аран жма -
не пла ти ли по сле 15. мар та
2020. има ју пра во на по вра ћај
нов ца у ро ку од 15 да на и на
осно ву чла на 68. став 1. тач ка
6. За ко на о ту ри зму.

Жа ли те се

У „Ефек ти ви” ка жу да, уко ли -
ко аген ци ја од би је да вра ти
упла ће ни из нос, пут ник мо же
жал бом да се обра ти ту ри стич -
кој ин спек ци ји и да пре ко удру -
же ња по тро ша ча по кре не по -
тро шач ки спор у ко јем не ма
тро шак пла ћа ња суд ске так се.

Ин фор ма ци ју да они ко ји су
упла ти ли ле то ва ње у Грч кој
пре ко ту ри стич ке аген ци је по -
сле 15. мар та има ју пра во на
по вра ћај нов ца у ро ку од 15
да на, по твр дио је и Алек сан -
дар Се ни чић, ди рек тор На ци -
о нал не асо ци ја ци је ту ри стич -
ких аген ци ја Ср би је (ЈУ ТА).

Д. Ко жан

ПРА ВА НЕ СУ ЂЕ НИХ ГРЧ КИХ ТУ РИ СТА

АКО СТЕ ЛЕ ТО ВА ЊЕ УПЛА ТИ ЛИ ПО СЛЕ
15. МАР ТА, МО РА ЈУ ВАМ ВРА ТИ ТИ НО ВАЦ

НА ЦИ О НАЛ НИ СА ВЕТ МА КЕ ДО НА ЦА

Жал бе на док то ра Ја ни ћа осно ва не
У ве зи с тек стом „Док тор Ја -
нић по бр као лон чи ће?”, об ја -
вље ним у „Пан чев цу” 3. ју ла,
ко ји се ба ви при ту жба ма осо -
ба ма ке дон ске на ци о нал но сти
да по зна ти пан че вач ки ле кар
др Мла ден Ја нић на ве о ма ру -
жан на чин го во ри о ма ке дон -
ској на ци о нал ној за јед ни ци,
има мо оба ве зу и по тре бу да
вам се обра ти мо бу ду ћи да се
го во ри о при пад ни ци ма ма ке -
дон ске на ци о нал не за јед ни це,
ма да би смо ре а го ва ли и да је
у пи та њу би ло ко ја дру га на -
ци о нал на за јед ни ца. Овим пу -
тем же ли мо да ис так не мо да
На ци о нал ни са вет ма ке дон ске
на ци о нал не ма њи не у Ср би ји
нај о штри је осу ђу је сва ки вид
на ци о нал не, вер ске или ра сне
не тр пе љи во сти.

Та ко ђе, мо же мо да ка же мо
дa се је дан гра ђа нин Пан че ва,
при пад ник ма ке дон ске на ци -
о нал не за јед ни це, до ду ше ано -
ним но, али пи сме ним пу тем,
до пи сом по сла тим по штом На -
ци о нал ном са ве ту, већ жа лио
на до тич ног док то ра, из ја вом

вр ло слич ном оној ко ју на во -
ди те у ва шем ли сту.

На ци о нал ни са вет ма ке дон -
ске на ци о нал не ма њи не у Ср -
би ји, на осно ву чла на 10, став
1, тач ке 12 и 13 За ко на о на -
ци о нал ним са ве ти ма, има пра -
во да по кре не при ту жбу ре пу -
блич ком, по кра јин ском и ло -
кал ном ом буд сма ну, уко ли ко
оце ни да по сто ји по вре да Уста -
вом за га ран то ва них пра ва или
уко ли ко то за тра жи гра ђа нин
при пад ник на ци о нал не ма њи -
не, а по чла ну 10. став 1 тач ка
14 мо же за у зи ма ти ста во ве,
по кре ну ти ини ци ја ти ве и пред -
у зи ма ти ме ре у ве зи са свим
пи та њи ма ко ја су не по сред но
по ве за на с по ло жа јем, иден -
ти те том и пра ви ма на ци о нал -
них ма њи на.

На ци о нал ни са вет ће сва ка -
ко, узи ма ју ћи у об зир да по сто -
је при ту жбе с ви ше из во ра, за -
тра жи ти да над ле жни од но сно
ре пу блич ки, по кра јин ски и ло -
кал ни за штит ник гра ђа на про -
ве ре ове на во де и пре ду зму да -
ље ко ра ке у скла ду са за ко ном.

Бор че Ве лич ков ски, 
пред сед ник На ци о нал ног 

са ве та ма ке дон ске 
на ци о нал не ма њи не

Бор че Ве лич ков ски
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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 Ин -
сти ту та „Де ди ње”.

Су бо том спе ци ја ли стич -
ке ОРЛ пре -
гле де ра ди др
Го ран Ми тев -
ски из пан че -
вач ке Оп ште
бол ни це, ен до -
кри  но  ло  шке
др Гор да на
Ве љо вић, та -
ко ђе из Оп ште бол ни це.
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
пацијен 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
интер вен ци је, као и до -
дат не хи рур шке и кон сул -
та тив не пре гле де оба вља -
ће др Го ран До дев ски, спе -
ција ли ста аб до ми нал не хи -
рур ги је из Оп ште бол ни це
Пан че во.

Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све ве ћи број
Пан чев ки и Пан че ва ца би -
ра За вод „Пан че вац”, по -
себ но он да ка да је нео п -
ход но ура ди ти пре гле де и
ана ли зе на јед ном ме сту и
до би ти ре зул та те што пре.
С тим у ве зи, тре ба под се -
ти ти и на то да се у За во -
ду, при ме ра ра ди, све вр -
сте ле кар ских уве ре ња из -
да ју за мак си мал но два

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

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

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

ПРОМО

Телефон за
информације:
013/21-90-900

Др Младен Ја нић

СУ ЗБИ ЈА ЊЕ КО МА РА ЦА

Кад и где мо же те 
по лар ви цид?

Еки пе За во да за дез ин фек -
ци ју, дез ин сек ци ју и де ра -
ти за ци ју „Еко сан” по че ле су
у сре ду, 8. ју ла, да гра ђа ни -
ма Пан че ва и при па да ју ћих
се ла де ле ке си це с лар ви -
ци дом за су зби ја ње ко ма -
ра ца.

Ка ко је на ја вље но, лар ви -
цид ће све до 15. ав гу ста по
уна пред утвр ђе ном рас по ре -
ду де ли ти шест еки па. Опе -
ра тив це ће те ла ко пре по зна -
ти бу ду ћи да ће они но си ти
вид не озна ке и има ће од го -
ва ра ју ће иден ти фи ка ци о не
кар ти це.

Од 9. до 18. ју ла лар ви -
цид ће би ти де љен ме шта -
ни ма Ја бу ке, Гло го ња и Ка -
ча ре ва, од 20. до 25. ју ла
еки пе за во да „Еко сан” по се -
ти ће Ба нат ско Но во Се ло,
До ло во и Ста ри Та миш, а од
27. ју ла до 1. ав гу ста Ба нат -
ски Бре сто вац, Омо љи цу,
Ива но во и Стар че во. На кра -
ју, од 1. до 15. ав гу ста, по
рас по ре ду су Пан че во и по -
но во Стар че во. Д. К.

КО РО НА ВИ РУС У ВОЈВОДИ НИ

Не си гур но с тен ден ци јом погорша ња

ПРИРОДНА ПОЈАВА

Рибе угинуле због
претопле воде

Од про те клог ви кен да на
по вр ши ни Та ми ша ви ђа не
су уги ну ле ри бе, а тих да на
би ло је при ча да се на овој
ре ци до га ђа њи хов по мор.
Мно ги су про но си ли и ве -
сти да је у пи та њу озбиљ -
ни је за га ђе ње и тро ва ње,
као и то да су се по ја ви ле
не ка кве опа сне ал ге, ко је
до во де до оску ди це ки се о -
ни ка у во ди.

Ипак, ни шта од то га ни је
исти на, јер је, пре ма ре чи -
ма ри бо чу ва ра Оли ве ра Аџи -
ћа, на де лу при род на по ја -
ва, ка рак те ри стич на за ово
до ба го ди не.

– Би ло је мно го пре те ри -
ва ња у ве зи са уги ну ћем ри -
бе, али ни је у пи та њу ни шта
алар мант но. Ни ко ни је крив,
по сре ди су вре мен ски усло -
ви, јер ви со ка тем пе ра ту ра
во де до во ди до тро ше ња ки -
се о ни ка, због че га се не ке
ри бе јед но став но угу ше. А
по ме ну те ал ге су та ко ђе нус -
по ја ва пре ко мер не то пло те
– на во ди Аџић. Ј. Ф.

Епи де ми о ло шка си ту а ци ја у Вој -
во ди ни је не си гур на с тен ден -
ци јом по гор ша ња, по себ но у Но -
вом Са ду – оце ње но је у сре ду,
8. ју ла, на сај ту По кра јин ске
вла де. У пан че вач кој ко вид бол -
ни ци се тог да на на ла зи ло 99
па ци је на та из ју жног Ба на та и
це ле Ср би је – по твр ди ли су из
те уста но ве за наш лист.

Као што смо већ пи са ли, део
пан че вач ке Оп ште бол ни це је
од 29. ју на по но во у ко вид ре -
жи му, а па ци јен ти ма за ра же -
ним ко ро на ви ру сом на рас по -
ла га њу су три одво је на објек -
та: ОРЛ, бив ше груд но и ин -
фек тив но оде ље ње. У овој бол -
ни ци се ле че ма хом лак ши и
сред ње те шки па ци јен ти, а они
чи је се ста ње по гор ша, пре во -
зе се у Бе о град.

Од по чет ка епи де ми је до 7.
ју ла у Вој во ди ни је ре ги стро ва -
но укуп но 2.107 слу ча је ва за -
ра зе ко ро на ви ру сом, ме ђу ко -
ји ма је и 778 слу ча је ва у Но -
вом Са ду. У сре ду, 8. ју ла, об ја -
вље но је да су у по след ња 24
са та у Вој во ди ни ре ги стро ва на
122 но ва слу ча ја, ме ђу ко ји ма
је 60 из вој во ђан ске пре стонице.

Бо лест је то ком тог да на ре ги -
стро ва на у свим окру зи ма у
Вој во ди ни. На сај ту По кра јин -
ске вла де на ве де но је да број
хо спи та ли зо ва них слу ча је ва,
као и број па ци је на та ко ји ма
је по тре бан ре спи ра тор ра сте.

Ин сти тут за јав но здра вље
Вој во ди не по звао је гра ђа не да
се по на ша ју од го вор но и да се
стрикт но при др жа ва ју свих ме -
ра пре до стро жно сти и упут ста -
ва над ле жних епи де ми о ло шких
слу жби, као што су: по што ва ње
фи зич ке дис тан це од нај ма ње
јед ног ме тра, из бе га ва ње за др -
жа ва ња у за тво ре ном про сто ру
у ко јем бо ра ви ве ли ки број љу -
ди, но ше ње за штит них ма ски у
за тво ре ном (јав ни пре воз, ка -
фи ћи, ре сто ра ни, пи ја це и сл.),
оба ве зна при ме на ма ске за хро -
нич не бо ле сни ке и ста ри је од
65 го ди на (и на отво ре ном) и
ре дов но пра ње ру ку од но сно
упо тре ба дез ин фек ци о них сред -
ста ва на ба зи ал ко хо ла.

Из Ин сти ту та пре по ру чу ју
осо ба ма ко је су би ле у кон так -
ту с по твр ђе ним слу ча је ви ма
да оста ну у са мо и зо ла ци ји 14
да на. Д. К.



У Скуп шти ну 
АП Војво ди не ула зи
се дам из бор них ли ста

Из гра да по сла ни ци
на пред ња ци и по
члани ца СДПС-а и
„По кре та за Ба нат”

Из бо ри одр жа ни 21. ју на до -
би ли су епи лог: По кра јин ска
из бор на ко ми си ја (ПИК) об ја -
ви ла је свој фи нал ни из ве штај
2. ју ла – пре ма ко нач ним ре -
зул та ти ма ПИК-а, у Скуп шти -
ну АП Вој во ди не ула зи се дам
из бор них ли ста, ко је су по де -
ли ле це лих 120 ман да та: у на -
ред не че ти ри го ди не са став по -
кра јин ског пар ла мен та би ће
та кав да ће СНС с ко а ли ци о -
ним парт не ри ма во ди ти глав -
ну реч.

У том вој во ђан ском до му би -
ће ме ста и за Пан чев ке и Пан -
чев це. По све му су де ћи, сед мо -
ро-осмо ро на ших су гра ђан ки и
су гра ђа на би ће у по сла нич ким
клу па ма. На рав но, тај број за -
ви си и од то га ко ли ко ће се кан -
ди да та с ли ста „по ме ри ти” због
пре у зи ма ња дру гих функ ци ја,
али ако ис пра ти мо ред не бро -
је ве ис пред име на на ли ста ма
и укал ку ли ше мо ис ку ства с
прет ход них пре ра спо де ла сто -
ли ца, си гур но је да Пан че во не -
ће има ти ма ње од ше сто ро, а
нај ви ше осмо ро пред став ни ка
у Скуп шти ни АП Вој во ди не.

У гло ба лу

Кре ни мо од ап со лут них број -
ки. За ли сту „Алек сан дар Ву -
чић – За на шу де цу” гла са ло је
498.495 гра ђа на, што је СНС-у
и ње го вим парт не ри ма до не ло
76 ман да та. Ли ста СПС–ЈС мо -
же да се по хва ли с 13 ман да та

на осно ву 90.512 гла со ва, а сле -
ди Са вез вој во ђан ских Ма ђа ра
с 11 ман да та, од но сно 75.218
сво јих би ра ча.

Ко а ли ци ја „Вој во ђан ски
фронт” (ЛСВ, „За јед но за Вој -
во ди ну”, Вој во ђан ска пар ти ја,
ДСХВ, Цр но гор ска пар ти ја и
Де мо крат ски блок) осво ји ла
је шест ман да та због 41.455
осво је них гла со ва. Јед на ко –
по пет ман да та – за у зе ли су
по крет „Ме тла 2020” (35.479
гла со ва) и ко а ли ци ја „За кра -
ље ви ну Ср би ју – За срп ско
Војвод ство” (34.083 гла са).
Овај по кра јин ски скуп штин -
ски са зив не ће про ћи ни без

ра ди ка ла – Срп ска ра ди кал на
стран ка за ра ди ла је че ти ри
ман да та са 26.489 гла со ва по -
др шке гра ђа на.

Цен зус ни су про шле „Коа -
ли ци ја за мир” Че до ми ра Јо -
ва но ви ћа (4.658 гла со ва) и коа -
ли ци ја „Са мо пра во – Стран ка
прав де и по ми ре ња – Де мо -
крат ска пар ти ја Ма ке до на ца”
Му а ме ра Зу кор ли ћа (3.070 гла -
со ва). Пре ма ко нач ним ре зул -
та ти ма По кра јин ске из бор не
ко ми си је, 1.696.292 осо бе упи -
са не су у би рач ки спи сак, гла -
са ла су 852.972 би ра ча, а
важећих гла сач ких ли сти ћа
било је 809.459.

Скуп шти на АП Вој во ди не са -
да тре ба да одр жи кон сти ту -

тив ну сед ни цу и фор ми ра по -
сла нич ки са став за на ред не че -
ти ри го ди не.

Ко пред ста вља наш град

Ка да се ба ци по глед на нај ја чу
ли сту, ону СНС-а с парт не ри -
ма, ко ја бро ји 76 ман да та, јед -
но став но је из дво ји ти на ше су -
гра ђан ке и су гра ђа не ко ји тре -
ба да пре у зму ман да те по кра -
јин ских по сла ни ка.

За кле тву ће си гур но по -
ложити ди пло ми ра ни еко но -
ми ста с Бе о град ског уни вер -
зи те та Ма ри на То ман, де се та
с ли сте. У На род ној скуп шти -
ни Ре пу бли ке Ср би је би ла је

по сла ник у два ман да та. Би ла
је са вет ник за од но се с јав но -
шћу у ка би не ту ми ни стра за
европ ске ин те гра ци је. Ра ди ла
је као но ви нар ка у „Ра дио
ново сти ма”.

Си гу ран је и че тр на е сто пла -
си ра ни адво кат Са ша Лев на -
јић. Ка ко је он је дан од кан -
ди да та за функ ци ју гра до на -
чел ни ка Пан че ва, ње го ву крат -
ку би о гра фи ју по гле дај те на
стра ни 2.

Ива на Ро сић је на 22. ме -
сту. Она је ро ђе на 1989, ди -
пло ми ра ни је еко но ми ста. Би -
ла је од бор ни ца СНС-а у Скуп -
шти ни гра да Пан че ва у са зи -
ву од 2016. до 2020. го ди не и
пред се да ва ла је Са ве ту за

родну рав но прав ност Скуп -
шти не гра да.

У Скуп шти ни гра да Пан че ва
у по след њем са зи ву од бор ник
је био и ди пло ми ра ни еко но -
ми ста Иван Те шић. Он ће, с
36. ме ста ли сте СНС-а, са да
пре ћи у по сла нич ке во де, баш
као и ње го ва ко ле ги ни ца ди -
пло ми ра ни еко но ми ста Ве сна
Фу рун џић, ко ја је че тр де се та
на ли сти.

На ли сти ко а ли ци је чи ји је
сто жер СНС, на 69. ме сту, је -
сте и Ми ли ца Бо жић, чла ни -
ца Со ци јал де мо крат ске пар -
ти је Ср би је. Она је 1992. го -
ди ште и ди пло ми ра ни је прав -
ник. Си гур но ула зи у по сла -
нич ке клу пе.

С об зи ром на то да ће, без
ди ле ме, мно ги с вр ха пред ло -
же не ли сте кан ди да та за у зе ти
не ке по зи ци је у по кра јин ској
ад ми ни стра ци ји или у са мо у -
пра ва ма гра до ва из ко јих до -
ла зе, ди пло ми ра ни еко но ми ста
На да Ми ла но вић, ко ја је на ли -
сти СНС-а на 81. ме сту, по но во
је ви ђе на као по сла ник у Скуп -
шти ни АП Вој во ди не. Она је
би ла по сла ник у по кра јин ском
пар ла мен ту од 2016. до ове го -
ди не – вр ши ла је ду жност за -
ме ни це пред сед ни це Од бо ра за
рав но прав ност по ло ва.

На кра ју, ме ђу 120 по сла -
ни ка у Скуп шти ни АП Вој во -
ди не на ћи ће се и Сми ља на
Гла мо ча нин Вар га. Она је пред -
сед ни ца УГ „По крет за Ба нат”,
чи ји су кан ди да ти на овим из -
бо ри ма би ли на ли сти СПС–
ЈС. По зва њу је ди пло ми ра ни
прав ник. Го во ри ен гле ски,
фран цу ски и ру ски је зик. У
прет ход ном са зи ву би ла је на
функ ци ји пот пред сед ни це
Скуп шти не АП Вој во ди не и
чла ни ца Од бо ра за устав ни по -
ло жај По кра ји не.

Та ко је Вој во ди на би ра ла…

4 ПОЛИТИКА
Петак, 10. јул 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

ДА СЕ СЕ ТИ МО НОБ-а

На род ни хе рој на пу нио сто ту
По след њи жи ви на род ни хе рој
СФР Ју го сла ви је Пе тар Ма тић
Ду ле, ма да је пре не ки дан, 6.
ју ла, на пу нио сто го ди на, се ћа
се де та ља из Дру гог свет ског
ра та. Овај рав но чи тав век ду -
го ве чан чо век, по ред ве ли ког
бро ја при зна ња ко ја је до био,
од ли ко ван је Ор де ном на род -
ног хе ро ја 20. де цем бра 1951.

Пе тар Ма тић, ко ји је 1940.
го ди не, ка да се при кљу чио ко -
му ни сти ма, до био кон спи ра -
тив но име Ду ле, ро ђен је у Ири -
гу. Ка да је Ју го сла ви ја оку пи -
ра на, знао је да мо ра у рат.
Имао је ве ли ку вој ну ка ри је ру.
Два пут је ра ња ван. По сле ра та
је оти шао у Мо скву на курс у
Ге не рал штаб ној ака де ми ји Цр -
ве не ар ми је. Та мо је за вр шио
Ви шу вој ну ака де ми ју, баш као
и по по врат ку у Ју го сла ви ју.
Оба вљао је раз не од го вор не ду -
жно сти у ЈНА, али и по ли тич -
ке: био је под се кре тар у Са ве -
зном се кре та ри ја ту за на род ну

од бра ну, пред сед ник Ко ми си -
је за ОНО и ДСЗ при Пред сед -
ни штву ЦК СКЈ. Био је и ре пу -
блич ки и са ве зни по сла ник.

Пен зи о ни сан је 1980. го ди не у
чи ну ге не рал-пу ков ни ка ЈНА.

Ка ко је про шле го ди не ре -
као у раз го во ру с бе о град ским

но ви на ри ма, је ди но жа ли што
је још жив и што не ма дру гих
ње го вих дру го ва ко ји су та ко -
ђе би ли хе ро ји. До дао је та да:

– Бо ље би би ло да сам и ја
умро, до жи вео сам да је про -
па ла мо ја зе мља. Ка да је де ве -
де се тих по че ла ме ђу соб на

клани ца у Ју го сла ви ји, био сам
не сре ћан што сам жив, јер је
огро ман број љу ди из ги нуо да
би др жа ва би ла ство ре на, а та -
ко ла ко се рас па ла.

Ори ги нал ни ор ден ко ји му
је Ти то уру чио укра ден је де -
ве де се тих го ди на про шлог ве -
ка. За то је Ду ле ту, по во дом
ње го вог сто тог ро ђен да на, ми -
ни стар за рад, за по шља ва ње,
бо рач ка и со ци јал на пи та ња
Зо ран Ђор ђе вић по но во уру -
чио Ор ден на род ног хе ро ја,
ко ји је обез бе ђен на тр жи шту
ан ти кви те та. Ма тић је из ра -
зио ве ли ку за хвал ност и ре -
као да се ни је на дао та квом
по кло ну, али да га је ве о ма
об ра до вао.

Пе тар Ма тић је не у мо ран,
од ла зи са мо стал но до про дав -
ни це, чу је, али сла бо ви ди. Ка -
же да жи ви здра во и да је за то
ду го ве чан. Ми ка же мо – на -
род ни хе рој. Сре ћан му сто ти
ро ђен дан!

ОБЕ ЛЕ ЖЕН 4. ЈУЛ, ДАН БОР ЦА

Да се ћа ње не из бле ди
Бор ци и бо рач ка удру же ња
обе ле жи ли су 4. ју ла као и сва -
ке го ди не Дан бор ца по ла га -
њем ве на ца на би сте на род -
них хе ро ја из НОР-а у Град -
ском пар ку. Ода та је по шта
по ги ну лим бор ци ма, па је То -
дор Сто ја но вић, пред сед ник
УБ НОР-а, пред ску пом од око
че тр де се то ро љу ди на гла сио

да се ћа ње на њих ни ка да не
сме из бле де ти.

Град ски већ ник Ми лен ко Чуч -
ко вић пред ста вљао је ло кал ну
са мо у пра ву на овом до га ђа ју. И
он је по ло жио ве нац и одр жао
кра так го вор, ко ји је за вр шио
са же љом да сви са чу ва ју здра -
вље у ван ред ној си ту а ци ји.

Ову ма ни фе ста ци ју су по др -
жа ли и Удру же ње рат них вој -
них ин ва ли да и по ро ди ца по -
ги ну лих бо ра ца у ра то ви ма од
1918. до 1999. го ди не, Удру -
же ње ан ти фа ши ста, ре зер вне
ста ре ши не Пан че ва, а де ле га -
ци ју је имао и ло кал ни СПС.

Ту је ствар што се ме не ти че при лич но про ста: зло је
за јед нич ка осо би на људ ског ро да. Ба рем оном де лу ко -
је га чи ни. Увек се мо же на ћи из го вор да је то ра ди ове
или оне иде о ло ги је, због ових или оних раз ло га, но ме -
ни су као ау то ру мно го ви ше за ни мљи ви по је дин ци, а
не иде о ло ги је ко је они сле де. Зло чи нац је зло чи нац без
об зи ра ко јој ве ри или на ци ји при па дао. Ста вља ти им
дре со ве и остра шће но оп ту жи ва ти не ку на ци ју да је
због то га што се у њи хо вим ре до ви ма за де сио зло чи нац
и са ма зла, по ма ло је без ум но. Да по јед но ста вим: ни ко
у овим на шим ра то ви ма ни је не вин. Ни ко ни је иза шао
чи стих и нео кр ва вље них ру ку. То је те рет ко ји ће мо
још ду го осе ћа ти хте ли ми то при зна ти или не.

(Пи сац Сте ва Гра бо вац, пор тал „Лу пи га”, 2. јул)

* * *
Дру штво је до шло, ве ру јем, до пот пу ног пре за си ће ња.
По ли тич ко-со ци јал но-еко ном ска по став ка, ко ја да нас
до ми ни ра све том, где је но вац Бог, а про фит је ди но
мо ти ва ци о но го ри во, учи ни ли су да до тог за си ће ња
до ђе. Ма ло-по ма ло, све је по ста ло при хва тљи во, а то је
по мо гло уру ша ва њу свих етич ких па ра ме та ра. Ис пла -
ти вост и ко рист по ста ли су је ди на ме ра све га, што ука -
зу је да је си стем до шао до свог кра ја. Иа ко се са да чи -
ни све да до про ме не не до ђе, ко ли чи на не за до вољ ства
је та ква да ће про ме не би ти не ми нов не.

(Фронт мен гру пе „Дел Ар но бенд” Јо ван Ма тић, „Да -
нас”, 4. јул)

* * *
Пла шим се да смо се као дру штво већ то ли ко при ви -
кли на мр жњу да је по не кад чак и не при ме ћу је мо. Ов -
де већ од ра ста ју чи та ве ге не ра ци је ко је су вас пи та ва не
на мр жњи и про ста штву ка квом у на шој исто ри ји го то -
во да не ма пре се да на. Ре ха би ли та ци ја чет ни штва, за -
по че та још за ман да та пред сед ни ка Та ди ћа, са мо је врх
ле де ног бре га. Исто вре ме но, као да се сти ди мо тра ди -
ци је ан ти фа ши зма као јед не од све тли јих стра ни ца
исто ри је ко је уоп ште има мо. Ствар је за пра во са свим
про ста: ако се не су прот ста вља мо злу – оно ће стал но
да ра сте!

(Пи сац и исто ри чар умет но сти Не бој ша Ми лен ко -
вић, „Да нас”, 7. јул)

* * *

* * *
Ја сам се рас при чао за то што ме ужа сно по га ђа тај рат
са по ли ци јом, ко ја ни је то про у зро ко ва ла, а опет не -
мам ни ка квог раз у ме ва ња за на па де на њих. Не знам
че му то ула же ње у Скуп шти ну кад не ма ни ка кве ло ги -
ке ни сми сла. Шта се ти ме хте ло? И ко су уоп ште ти
љу ди ко ји су ушли у Скуп шти ну и то је ве ли ко пи та -
ње… Ми смо по че ли да не гу је мо мр жњу и гле да мо ка -
ко се са да мр жња раз бук та ва, по ја шња ва, устре мљу је и
та де о ба се пре по зна је, не по раз ли чи то сти ми шље ња,
не го по то ме ко ко га ви ше мр зи. До тле то иде.

(Глу мац Во ја Бра јо вић, пор тал „Но ва.рс ”, 8. јул)

* * *
Ха о тич но је све то као и чи та ва си ту а ци ја у на шој зе -
мљи. И ове де мон стра ци је су без пра вог об ја шње ња ко -
ји је по вод и шта се тра жи. Спрам оно га што сам имао
при ли ке да чу јем, ви дим и са знам, ту се укљу чи ла и
де сни ца, не ки ка жу и екс трем на де сни ца... Ве о ма је
опа сно да се од рек не мо на шег европ ског пу та и да де -
сни ца ов де, у тре нут ку ка да опо зи ци ја не ма од ре ђе ни
про грам, сту пи на сце ну и мно го ра ди кал ни је и ди -
рект ни је поч не да зах те ва не ке ства ри ко је ће нас ис -
кљу чи ти из мо гућ но сти да не кад у бу дућ но сти уђе мо у
Европ ску уни ју.

(Пи сац Фи лип Да вид, пор тал „Но ва.рс ”, 8. јул)

* * *
Тре ба има ти на уму и то да су их оку пље ни га ђа ли ка -
ме њем. Ни сам љу би тељ по ли ци је, али гле да ју ћи шта се
до га ђа пред Скуп шти ном, имао сам ути сак да су они
ис пр ва од го ва ра ли мир но, по ку ша ва ли су ре чи ма да се
из бо ре са свим тим, а ка да су очи глед но би ли угро же -
ни, по се гли су за бру тал но шћу. За раз вој про те ста у
сме ру на си ља од го вор ни су де сни ча ри, онај Но го ко ји
се та мо по ја вио.

(Ре ди тељ Го ран Мар ко вић, пор тал „Но ва.рс ”, 8. јул)
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НИС ОД ПОЧЕТКА ПАНДЕМИЈЕ КОВИДА 19 ПРЕДУЗИМА МЕРЕ

Безбедност запослених на првом месту
У пан че вач кој Ра фи не ри ји
шест рад ни ка по зи тив но
на ви рус

По др шка гра ђа ни ма
општи на Ива њи ца и Блаце

По но во смо на уда ру ко ро не и мно ге
фир ме су на пре по ру ку над ле жних по -
ја ча ле ме ре за шти те рад ни ка. Јед на
од њих је НИС. Ком па ни ја НИС ан га -
жу је ви ше од 11.000 за по сле них и од
из би ја ња епи де ми је ко ви да 19 она је
пред у зе ла низ ме ра ка ко би се за шти -
ти ло здра вље за по сле них, екс тер них
са рад ни ка, из во ђа ча и по тро ша ча, што
је њен при о ри тет у овој си ту а ци ји.

Та ко ђе, пред у зет је низ ме ра ка ко
би се очу ва ла про из вод ња на свим ви -
тал ним по стро је њи ма и ста бил ност у
снаб де ва њу нафт ним де ри ва ти ма у
Ре пу бли ци Ср би ји. Пре све га, од мах
на по чет ку из би ја ња епи де ми је фор -
ми ран је Кри зни тим на ни воу ком -
па ни је и на ни воу сва ког би знис-бло -
ка. При ме њу ју се све ме ре у скла ду с
пре по ру ка ма над ле жних ор га на ка ко
би се спре чи ло да ље ши ре ње ин фек -
ци је. За по сле ни ма су да те ја сне ин -
струк ци је о по сту па њу у при ме ни пре -
вен тив них ме ра и ре дов но су ин фор -
ми са ни пу тем ин тер них ка на ла ко -
му ни ка ци је.

По себ не ме ре

У НИС-у ис ти чу да се, с об зи ром на
зна чај Ра фи не ри је наф те у Пан че ву
за ста бил ност на до ма ћем тр жи шту
нафт них де ри ва та и чи ње ни цу да је
у њој ан га жо ва но ви ше од 1.000

запосле них, у овој фа бри ци спро во де
број не по себ не ме ре за шти те. Обез бе -
ђе не су до вољ не ко ли чи не за штит не
опре ме (ма ски, ру ка ви ца и дез ин фек -
ци о них сред ста ва) за за по сле не, ре -
дов но се спро во ди дез ин фек ци ја про -
сто ри ја, а из вр ши о ци на по је ди ним
рад ним ме сти ма оба ве зни су да но се
и ви зи ре то ком сме не. Ка ко би се
смањио кон такт из ме ђу за по сле них, у

по је ди ним са ла ма су по ста вље не и
пре гра де од плек си гла са. Та ко ђе, ор -
га ни зо ва на је дез ин фек ци ја свих ула -
зних са о бра ћај ни ца у РНП, фор ми -
ран је спи сак за по сле них за ко је је
по треб но ор га ни зо ва ти по се бан пре -
воз за по тре бе по сла, а у свим ор га -
ни за ци о ним де ло ви ма у Бло ку Пре -
ра да, у окви ру ког ра ди и Ра фи не ри -
ја, ор га ни зо ван је рад по сме на ма у
ци клу си ма од по два на ест са ти.

У овом тре нут ку у Ра фи не ри ји наф -
те Пан че во по твр ђе но је укуп но шест
слу ча је ва ко ви да 19 (пет за по сле них
у НИС-у и један за по слен код из во ђа -
ча ра до ва). НИС ће на ста ви ти да ин -
си сти ра на до след ном по што ва њу свих
ме ра за шти те од ши ре ња ви ру са. У
овом тре нут ку про из вод ња и от пре ма
нафт них де ри ва та у Ра фи не ри ји наф -
те Пан че во од ви ја се не сме та но.

Ка ко ка жу у НИС-у, и у на ред ном
пе ри о ду пр вен стве ни циљ ком па ни -
је би ће очу ва ње здра вља за по сле -
них, са рад ни ка, из во ђа ча и по тро -
ша ча, уз исто вре ме но очу ва ње ста -
бил но сти про из вод ње и снаб де ва ња
тр жи шта нафт них де ри ва та у Ре пу -
бли ци Ср би ји. Та ко ђе, НИС ће на -
ста ви ти да по шту је све пре по ру ке
над ле жних др жав них ор га на и да
па жљи во пра ти раз вој си ту а ци је 

ка ко у Ср би ји, та ко и у дру гим зе -
мља ма, у ве зи с по ја вом и ши ре њем
коро на ви ру са.

Во да за гра ђа не

Ујед но, ком па ни ја НИС ће до ни ра ти
ви ше од 33.000 ли та ра пи ја ће во де
оп шти на ма Ива њи ца и Бла це, чи ји
су жи те љи да ни ма без во де за пи ће из
град ског во до во да.

– НИС већ го ди на ма по ма же ло -
кал ним за јед ни ца ма у Ср би ји и увек
смо спрем ни да пру жи мо по др шку
ка да је то нај по треб ни је. Чим смо чу -
ли за про бле ме с ко ји ма се су о ча ва ју
Ива њи ца и Бла це, ор га ни зо ва ли смо
се и од лу чи ли да по мог не мо та ко што
ће мо до ни ра ти пи ја ћу во ду ко ју про -
из во ди на ша ком па ни ја. Си гур ни смо
да ће мо на овај на чин до при не ти да
жи те љи ових две ју оп шти на лак ше
пре ва зи ђу не во љу с ко јом су се су о -
чи ли, а ми ће мо и да ље би ти спрем -
ни да, у скла ду са сво јим мо гућ но -
сти ма, по мог не мо гра ђа ни ма Ср би је
– из ја вио је Ки рил Тјур де њев, ге не -
рал ни ди рек тор НИС-а. У ак ци ју до -
ни ра ња во де за пи ће „ја зак” ак тив но
су укљу че ни и во лон те ри НИС-а у
окви ру Клу ба во лон те ра, чи ме се на -
ста вља ју ху ма ни тар не ак ци је ком па -
ни је НИС и ње них за по сле них, с ци -
љем по др шке они ма ко ји ма је по моћ
нај по треб ни ја.

Ком па ни ја НИС од 2009. го ди не,
под сло га ном „Бу дућ ност на де лу”,
ор га ни зу је ху ма ни тар не ак тив но сти
ко ји ма се ре ша ва ју акут ни про бле ми
гра ђа на, али и ге не рал но уна пре ђу је
жи вот у ло кал ним за јед ни ца ма, у ко -
је је до сад уло же но ви ше од 3,8 ми -
ли јар ди ди на ра.

Прав ни ци и еко но ми сти
гу бе тр ку с про гра ме ри ма

Сва ке го ди не у вре ме упи са на фа -
кул те те и ви ше шко ле бу ду ћи бру цо -
ши мо ра ју да до не су од лу ку да ли ће
сту ди ра ти оно што во ле, или ће кре -
ну ти на фа кул те те чи ји сме ро ви га -
ран ту ју бр зо за по шља ва ње и, на рав -
но, до бру за ра ду. По да ци с на шег тр -
жи шта ра да го во ре да су нај тра же ни -
ји про гра ме ри, али и гра ђе вин ски ин -
же ње ри, ле ка ри спе ци ја ли сти, као и
про фе со ри и на став ни ци.

Пре ма по след њем из ве шта ју На ци -
о нал не слу жбе за за по шља ва ње (НСЗ),
до по сла нај бр же до ла зе ви со ко о бра -
зо ва ни про фи ли, као што су ди пло -
ми ра ни ин же ње ри ин фор ма ци о них
тех но ло ги ја, елек тро тех ни ке и ра чу -
нар ства, елек тро ни ке и гра ђе ви не са
од го ва ра ју ћим ли цен ца ма, за тим про -
фе со ри ма те ма ти ке, фи зи ке, ин фор -
ма ти ке и ра чу нар ства, и на став ни ци
и про фе со ри стра них је зи ка. Ту су и
ле ка ри: ане сте зи о ло зи, кар ди о ло зи,
оф тал мо ло зи, ги не ко ло зи...

По сао ла ко на ла зе и фар ма це у ти,
би о хе ми ча ри и струч ња ци за фи нан -
си је – ра чу но во ђе, па за то и не тре ба
да чу ди да су се ове го ди не сред њо -
школ ци нај ви ше ин те ре со ва ли за упис
на ове фа кул те те.

Ка да је о Пан че ву реч, на тр жи шту
ра да по сто ји по тра жња за ди пло ми -
ра ним ма шин ским ин же ње ри ма и ин -
же ње ри ма елек тро тех ни ке, и за ди -
пло ми ра ним ин фор ма ти ча ри ма и ди -
пло ми ра ним фар ма це у ти ма. По тра -
жња по сто ји и за про фе со ри ма не -
мач ког је зи ка, ма те ма ти ке и фи зи ке,
а ова три за ни ма ња су де фи ци тар на
на тр жи шту ра да.

Тр жи ште и ов де при ме њу је сво је
су ро ве за ко не, па је нај ску пља шко -
ла ри на у др жа ви упра во на сме ру за
софт вер ски ин же ње ринг на Елек тро -
тех нич ком фа кул те ту у Бе о гра ду –
243.500 ди на ра го ди шње. Та ко је ЕТФ
свр гао с тро на ду го го ди шњег шам пи -
о на по ви си ни шко ла ри не, ком шиј -
ски Ар хи тек тон ски фа кул тет, с ко јим
де ли згра ду, а ко ји са мо фи нан си ра -
ју ћим сту ден ти ма го ди ну на пла ћу је
240.000 ди на ра.

Све ви ше фар ма це у та

При јем ни ис пи ти на др жав ним фа -
кул те ти ма су окон ча ни, а ве ћи на је

већ об ја ви ла пре ли ми нар не ре зул та -
те. За раз ли ку од прет ход них го ди на,
због пан де ми је ко ро не то ком по ла га -
ња при јем ног ис пи та кан ди да ти и на -
став но осо бље мо ра ли су да по шту ју
све без бед но сне ме ре ко је је про -
писао Ин сти тут за јав но здра вље 
„Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут”.

Пре ма зва нич ним по да ци ма, ве ли -
ка на ва ла би ла је на Фа кул те ту ор га -
ни за ци о них на у ка, за тим на пси хо -
ло ги ји, ме ди ци ни, фар ма ци ји...

За не ке фа кул те те, ме ђу тим, при -
ја ви ла се је два по ло ви на од одо бре -
не кво те. На при мер, за Ру дар ско-
ге о ло шки фа кул тет у Бе о гра ду при -
ја ви ла су се 163 за ин те ре со ва на за
316 ме ста, за По љо при вред ни 517
(за 895), за Шу мар ски 187 (за 345),
за Фа кул тет за фи зич ку хе ми ју 53
(за 100)... Нај го ра си ту а ци ја је на
Тех нич ком фа кул те ту у Бо ру, где се
при ја ви ло 76 за ин те ре со ва них за 240
ме ста. Ни шта бо ље ни је ни у Но вом
Са ду, где је до ста сло бод них ме ста
оста ло на Тех но ло шком, Прав ном,
Гра ђе вин ском, Пе да го шком, Тех нич -
ком фа кул те ту „Ми хај ло Пу пин” и
Учи тељ ском фа кул те ту на ма ђар -
ском је зи ку.

Нај ве ће из не на ђе ње ово го ди шњег
упи са је Фар ма це ут ски фа кул тет, који
је до пре две го ди не је два пре ба ци вао
кво ту. Бу ду ћи сту ден ти су по ка за ли
ин те ре со ва ње и за Хе миј ски и Ма те -
ма тич ки фа кул тет, а од фа кул те та

дру штве них на у ка до бро су ко ти ра ни
Фа кул тет по ли тич ких на у ка и Фа кул -
тет за без бед ност.

Си ту а ци ја се про ме ни ла и на Прав -
ном и Еко ном ском, не ка да елит ним
фа кул те ти ма. Нај бо љи ђа ци са да
углав ном тра же дру га за ни ма ња, та -
ко да се до њи хо вих ин дек са лак ше
до ла зи не го ра ни јих го ди на. Уме сто
не ка да шње на ва ле, са да су се за 1.300
ме ста на Еко ном ском ин те ре со ва ла
972 кан ди да та, а на Прав ном, ко ји
има 1.400 сло бод них ме ста, ја вио се
991 кан ди дат.

Не до ста так ин фор ма ци ја

Пре ма ре чи ма струч ња ка, про блем је
што уче ни ци че сто кон ку ри шу за
атрак тив не про гра ме, ко ји ни су увек
и пер спек тив ни. Раз лог је јед но ста -
ван – ве ли ки ма ту ран ти ни су до вољ -
но ин фор ми са ни о то ме ко ји ће про -
фи ли у Ср би ји би ти по треб ни. За то,
на при мер, не ма до вољ но кан ди да та
за Ру дар ско-ге о ло шки фа кул тет, а ру -
дар ски ин же ње ри су и те ка ко тра же -
ни и би ће још ви ше у до глед ној бу -
дућ но сти. На при мер, кон цер ну „Рио
Тин то”, ко ји је за вр шио ге о ло шка ис -
тра жи ва ња у окви ру про јек та „Ја дар”
код Ло зни це, за екс пло а та ци ју на ла -
зи шта и про из вод њу би ће нео п ход ни
струч ња ци из ове обла сти. Не до вољно
је ин те ре со ва ње и за ме та лур шки про -
фил на Тех но ло шко-ме та лур шком фа -
кул те ту, ко ји је та ко ђе пер спек тиван,

по себ но с об зи ром на све ве ћа ки не -
ска ула га ња.

Пи та ње је, ме ђу тим, шта је то што
бу ду ће сту ден те на го ни да се бо ре за
ме ста баш на не ким фа кул те ти ма.
Од го вор да је ан ке та ко ју је ме ђу сво -
јим чи та о ци ма по тра жио обра зов ни
пор тал „При јем ни.рс”, а њи хо ви ис -
пи та ни ци, ме ђу ко ји ма је да ле ко нај -
ви ше ма ту ра на та и бру цо ша, ис та -
кли су да им је на пр вом ме сту при -
ли ком из бо ра то да сту ди ра ју оно
што их ин те ре су је и оно што во ле –
њих 74,3 од сто. По што су мо гли да
ода бе ру ви ше од го во ра, на дру гом
ме сту по уче ста ло сти на шао се од го -
вор да тра же зна ња при ме њи ва у
прак си, што је бит но за њих 67,4 од -
сто, док је на тре ћем ме сту – и то за
по ло ви ну ис пи та ни ка – мо гућ ност
за по шља ва ња по сле шко ло ва ња, а за
29,8 од сто и ви си на по тен ци јал не за -
ра де ути че на из бор фа кул те та или
ви ше шко ле.

Ди ле ме сред њо шко ла ца

Ка да је у пи та њу сред њи ни во обра зо -
ва ња, бр же до ла зе до по сла сле де ћи
про фи ли: опе ра тер на CNC ма ши на -
ма, за ва ри вач, књи го во ђа, ра чу но во -
ђа, не го ва тељ, ме ди цин ске се стре –
спе ци ја ли ста ин стру мен ти ра ња, ку -
вар, елек тро тех ни чар елек тро ни ке,
ра чу на ра, ра чу нар ских мре жа и те ле -
ко му ни ка ци ја, тех ни чар за ком пју -
тер ско упра вља ње, рад ник на обез бе -
ђе њу – тех ни ча ри обез бе ђе ња, ар ми -
рач, зи дар, те сар.

Кад је реч о пан че вач ким сред -
њим шко ла ма, на тр жи шту ра да
посто ји по тра жња за ку ва ри ма и
шива чи ма. За ни ма ња за ко ја при -
вре да ни је за ин те ре со ва на је су: ма -
ту ран ти гим на зи је, хе миј ски тех ни -
ча ри, хе миј ски ла бо ран ти, тех ни ча -
ри за би о тех но ло ги ју, као и пре храм -
бе ни тех ни ча ри.

МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН 
БЕЗ ПЛА СТИЧ НИХ КЕ СА

Узми те тор бе!
Про шлог пет ка ши ром све та обе -
ле жен је Ме ђу на род ни дан без
пла стич них ке са. Овај дан се сла -
ви 3. ју ла, а уста но вљен је на осно -
ву ме ђу на род не ини ци ја ти ве за
бу дућ ност без пла стич ног от па да,
ко ја упо зо ра ва свет да је пла не -
тар но за га ђе ње пла сти ком гло бал -
на ка та стро фа ко јој се раз ме ре тек
на слу ћу ју.

Хи ља де ор га ни за ци ја ши ром
све та ука зи ва ле су јав ним пер -
фор ман си ма на опа сно сти ко је
до но се јед но крат не пла стич не ке -
се ко је чо век ко ри сти у про се ку
25 ми ну та. Оне оста ју у жи вот ној
сре ди ни на ред них сто до пет сто -
ти на го ди на, ко ли ко им је по треб -
но да се рас пад ну, а у том пе ри о -
ду еми ту ју отров не ма те ри је ко је
за га ђу ју еко си сте ме, во до то ко ве,
зе мљи ште, во ду ко ју пи је мо и хра -
ну ко ју је де мо.

Кам па ња ко ју је по кре ну ло на -
ше еко ло шко ми ни стар ство пре
две го ди не у са рад њи с тр го вин -
ским лан ци ма сма њи ла је упо тре -
бу пла стич них ке са у Ср би ји за
80 од сто.

ВЕ ЋА ПРА ВА ЗА ЗА ПО СЛЕ НЕ

Вас пи та чи ма 
из јед на че на пра ва

Ми ни стар про све те, на у ке и тех -
но ло шког раз во ја Мла ден Шар че -
вић и пред сед ни ци ре пре зен та тив -
них син ди ка та про шлог пет ка су
пот пи са ли По се бан ко лек тив ни
уго вор за за по сле не у уста но ва ма
пред школ ског вас пи та ња и обра -
зо ва ња чи ји је осни вач Ре пу бли ка
Ср би ја, Ау то ном на По кра ји на и је -
ди ни ца ло кал не са мо у пра ве. Њи -
ме су уна пре ђе на пра ва за по сле -
них у вр ти ћи ма и до да те од ред бе
ко је се од но се на рад за по сле них у
до ба пан де ми је.

Вас пи та чи су до би ли но ва пра -
ва, ко ја до са да, не за слу же но, ни су
има ли. До би ли су и ви ше да на го -
ди шњег од мо ра, со ли дар на да ва -
ња, ви ше пла ће ног од су ства, пра во
на ју би лар ну на гра ду итд.

ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА
БЕСПЛАТНУ САДНИЦУ

ЈАСЕНА

Aкција „Засади 
своје дрво”

Организација „Let’s Do It Serbia”
шесту годину заредом подстиче
гра ђане наше земље на делање. С
обзиром на то да се налазимо у
спе цифичној здравственој си туаци -
ји, ове године нису позвали грађане
да чистe Србију, него да саде дрвеће.

На интернет страници „За са ди
своје дрво” свако може да се пријави
за бесплатну садницу јасе на, коју
ће курирска служба без на плате
доставити на вашу адресу у новем -
бру. На вама је да је, према упутству
у прилогу, посадите и тако дате
сопствени допринос ко лек тивној
изградњи биопречистача ваздуха.

Према речима чланова овог удру -
жења, сви знамо да је на ша планета
угрожена и да нисмо у прилици да
спречимо катастрофе које се деша -
вају широм света. Како кажу,
одлучили су да ураде оно што могу
– да заједно са исто ми шље ницима
засаде милион стабала. Основна
идеја је да сваки становник наше
земље научи како да посади своје
дрво. На тај начин они ће гле дати
како стабло расте и самим тим ви -
ше ценити сваки парк и сва ку шуму.

УПИС НА ФА КУЛ ТЕ ТЕ И У СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ 2020.

КАН ДИ ДА ТИ ПРА ТЕ КРЕ ТА ЊА НА ТР ЖИ ШТУ РА ДА

ДРУ ГИ РОК 2. СЕП ТЕМ БРА

Упис кан ди да та у пр вом упи -

сном ро ку на Уни вер зи те ту у Бе -

о гра ду мо ра би ти за вр шен до 17.

ју ла, а већ сле де ћег да на Уни -

вер зи тет ће има ти из ве штај о

сло бод ним ме сти ма за дру ги

упи сни рок, за ко ји при ја вљи ва -

ње по чи ње 2. сеп тем бра.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан
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6 ЗДРАВЉЕ

ПРЕ ПО РУ КЕ БЕ О ГРАД СКОГ ГРАД СКОГ ЗА ВО ДА

УЧИ НИ ТЕ ОР ГА НИ ЗАМ 
ОТ ПОР НИМ НА ВИ РУ СЕ

Пли ва ње је јед на од нај леп -
ших и нај ко ри сни јих лет њих
ак тив но сти, ко ја је при ме -
ре на го то во сва ком до бу. Бо -
ра вак у во ди нас осве жа ва,
јер омо гу ћу је те лу да лак ше
осло ба ђа то пло ту, али га
исто вре ме но под сти че на фи -
зич ку ак тив -
ност ко ја је
оте жа на у
усло ви ма ви -
со ке ам би јен -
тал не тем пе -
ра ту ре или
вла жно сти ва -
зду ха. И по ред
свих бла го де -
ти во де них ак -
тив но сти, мо -
ра мо увек
има ти на уму
ри зи ке и си -
гур но сне ме ре
ко је тре ба пред у зе ти.

Нај пре би тре ба ло обра ти -
ти па жњу на бо ра вак у во ди
и око во де оних ко ји су нај -
ра њи ви ји – де це. Ни ка да не
оста вљај те ма ло де те без над -
зо ра ста ри јих ни ти по ве ра -
вај те ње го ву си гур ност ста -
ри јем де те ту. Учи те де те да
увек тра жи до зво лу за бо ра -
вак по ред во де. Чи ње ни це го -
во ре да де ца стра да ју у кућ -
ним ба зе ни ма у пр вих пет
ми ну та гу бит ка па жње иа ко
су пре то га би ла у дру штву
јед ног или оба ро ди те ља.

Уколи ко вам де те не ста не из
ви до кру га, од мах ба ци те по -
глед на ба зен или дру го ме -
сто где бо ра ве пли ва чи. На -
рав но, да би на ша па жња би -
ла пот пу на, тре ба да од ба ци -
мо све ак тив но сти ко је је ре -
ме те. Мо бил ни те ле фон је
ап со лут на опа сност уко ли ко
га ко ри сти мо за све оно што
не под ра зу ме ва ње го ву основ -
ну на ме ну.

Во ди те ра чу на да сви чла -
но ви ва ше фа ми ли је зна ју да
пли ва ју и да су ин фор ми са -
ни о пра ви ли ма ко ја до при -
но се њи хо вој си гур но сти. Кућ -
ни ба зе ни мо ра ју има ти од -
го ва ра ју ће ба ри је ре за нај -
мла ђе. Си гур но сни пр слу ци
по ве ћа ва ју си гур ност за вре -
ме бо рав ка у во ди, али они
ни ка ко не мо гу би ти за ме на
за над зор ста ри јих. Пра ви ла
ко ја ва же за све уз ра сте под -
ра зу ме ва ју пли ва ње на ме сти -

ма ко ја су одо -
бре на за то.
При су ство об -
у че них спа си -
ла ца је ве о ма
ва жно. Пли вај -
те увек у дру -
штву, а ка да
сте по ред во де,
те ле фон за по -
зи ва ње по мо -
ћи, по јас за
спа са ва ње и
дру га сред ства
ко ја мо гу би ти
до ба че на ли цу

у не во љи би ће од не из мер не
ко ри сти.

Све здрав стве не пре вен тив -
не ме ре ко је при ме њу је мо у
лет њем пе ри о ду, ва жне су и
ка да је у пи та њу бо ра вак у
во ди. Ко жу тре ба за шти ти ти
кре ма ма са УВ фак то ром, уз
из бе га ва ње пе ри о да нај ја чег
деј ства сун че вих зра ка, од 10
до 16 са ти. Унос до вољ не ко -
ли чи не во де је пред у слов на -
шег до брог здрав стве ног ста -
ња, уз на по ме ну да се из бе га -
ва ју ал ко хол и на пи ци ко ји
са др же ко фе ин.

Ка ко да пли ва ње 
бу де ужи ва ње

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

И поред свих
благодети водених
активности, морамо
увек имати на уму
ризике и сигурносне
мере које треба
предузети.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

То ком вре лих лет њих да на ве -

о ма је ва жно да оста не мо до -

бро хи дри ра ни. Има љу ди ко -

ји ма во да и ни је нај о ми ље ни је

пи ће, па при бе га ва ју не здра -

вим со ко ви ма пу ним ше ће ра

или, још го ре – ал ко хол ним

или енер гет ским на пи ци ма.

Уме сто то га, раз ми сли те о не ком уку сном ле де ном ча ју ко ји

ће те са ми на пра ви ти од па жљи во ода бра них са сто ја ка. Не са мо

да ће те ужи ва ти у сјај ним уку си ма већ ће те и свом ор га ни зму

обез бе ди ти до бру хи дра та ци ју и оби ље пре ко по треб них ви та ми -

на и ми не ра ла. Ево не ко ли ко ре це па та ме ђу ко ји ма ће те си гур но

про на ћи са вр ше ну ком би на ци ју за се бе.

Биљ ни чај. Са стој ци: три-че ти ри ке си це зе ле ног ча ја, је дан ли -

мун, свеж ма тич њак, коц ке ле да, две ка ши ке ме да за за сла ђи ва -

ње. При пре ма: пре лиј те вре ћи це зе ле ног ча ја то плом во дом и ку -

вај те три ми ну та, па их из ва ди те и уба ци те све же ли сто ве ма тич -

ња ка. Оста ви те да се охла ди. Хла дан чај по ме шај те с ме дом и до -

дај те кри шке ли му на. Ста ви те у фри жи дер да се хла ди два-три са -

та, уба ци те коц ки це ле да у ви со ке ча ше, си пај те чај и по слу жи те.

Чај са ђум би ром. Са стој ци: 85 гр ђум би ра, нео гу ље ног, на сец -

ка ног на кри шке, јед на шо ља ли сто ва мен те, шест вре ћи ца зе ле -

ног ча ја, по ла шо ље ме да, две ка ши ке ли му но вог со ка. При пре -

ма: ђум бир ста ви те у шер пу, по ме шај те са шест ча ша во де и оста -

ви те да про ку ва на нај ја чој тем пе ра ту ри. Ски ни те са шпо ре та,

ста ви те и вре ћи це зе ле ног ча ја, по кло пи те и оста ви те да од сто ји

15 ми ну та. Про це ди те и си пај те чај у бо кал, до дај те мед и ли мун,

па про ме шај те. Све рас хла ди те до бро у фри жи де ру. Слу жи те с

ле дом и све жим ли сто ви ма мен те.

За чин ски чај. Са стој ци: че ти ри шо ље ки пу ће во де, че ти ри вре -

ћи це ва ма оми ље ног ча ја, шта пић ци ме та, че ти ри це ла ка ран фи -

ли ћа, че ти ри ка ши чи це ше ће ра, све жа мен та и кри шке ли му на.

При пре ма: у шер пи цу ста ви те вре ћи це ча ја, ци мет, ка ран фи лић

и ше ћер, па све пре лиј те ки пу ћом во дом. Оста ви те по кло пље но

15 ми ну та. Про це ди те, па оста ви те да се на пи так охла ди. Слу жи -

те га с ле дом, а укра си те мен том и ли му ном.

Рас хла ди те се здра вим
ле де ним ча јем

Иа ко се ко ро на ви рус већ одо -
ма ћио на овим про сто ри ма, на
мно га пи та ња о овој те ми још
увек не ма пот пу них од го во ра.
Та ман кад по ми сли мо да су на -
уч ни ци раз у ме ли и по пи са ли
пу те ве пре но ше ња, симп то ме,
на чи не за шти те и пре вен ци је,
не зва ни гост нас из но ва из не -
на ди и до дат но за му ти ио на ко
не до вољ но ја сну сли ку о се би.

На осно ву оно га што се до
са да зна, струч ња ци из Град -
ског за во да за јав но здра вље
Бе о град на свом сај ту по ку ша -
ли су да од го во ре на нај че шћа
пи та ња гра ђа на у ве зи са овом
те мом. По себ ну па жњу су по -
све ти ли здра вој ис хра ни и дру -
гим на чи ни ма ја ча ња иму ни -
те та, а ми пре но си мо њи хо ве
нај ва жни је са ве те.

У Град ском за во ду на гла ша ва -
ју да је у овом пе ри о ду од не -
про це њи ве ва жно сти да уло -
жи мо по се бан на пор да свој
ор га ни зам одр жи мо у што бо -
љем оп штем ста њу, ка ко би се
у слу ча ју по тен ци јал не ин фек -
ци је но вим ко ро на ви ру сом он
с њом што успе шни је из бо рио.

Струч ња ци из ове уста но ве
по ну ди ли су не ко ли ко уни вер -
зал них пре по ру ка за ја ча ње
иму ни те та.

Не мој те пу ши ти

До бро је по зна то ко ли ко пу ше -
ње ште ти на шем здра вљу, али
ле ка ри све че шће ука зу ју на то
да су ци га ре те у до ба ко ро на -
ви ру са за и ста по след ње што
вам тре ба. У Град ском за во ду
об ја шња ва ју за што је то та ко:

„По ве ћа ње кон цен тра ци је ни -
ко ти на у кр ви узро ку је су жа -
ва ње крв них су до ва, што оте -
жа ва до ток ки се о ни ка у сва на -
ша тки ва и ор га не. Сма ње на
ок си ге на ци ја у ре спи ра тор ном
трак ту и дру гим ор га ни ма ди -
рект но ути че на њи хо ву функ -
ци ју, али и на ума њен иму ни
од го вор чи та вог ор га ни зма.”

Хра на ко ја шти ти

Пра вил на ис хра на је од ве ли -
ког зна ча ја за очу ва ње до брог
оп штег ста ња ор га ни зма, као и
на шег иму но си сте ма, ко ји нас
бра ни од мно штва ви ру са, па и
од ко ро не. У Град ском за во ду
ка жу да је у ово вре ме, ка да
смо при мо ра ни да у за тво реном

про сто ру бо ра ви мо ду же не го
што је то уо би ча је но, вр ло ва -
жно да обра ти мо па жњу на ис -
хра ну ка ко би смо са чу ва ли до -
бро здра вље.

„Ва жно је уно си ти пу но по -
вр ћа, во ћа и на мир ни ца бо га -
тих влак ни ма, ка ко би ор га ни -
зам био оп скр бљен нео п ход ним
ма кро и ми кро ну три јен ти ма,
ви та ми ни ма и ми не ра ли ма ко -
ји ја ча ју од брам бе не сна ге ор -
га ни зма. По ред то га што је ва -
жно да ис хра на бу де до бро урав -
но те же на, по жељ но је и да ка -
ло риј ски унос бу де при ла го ђен
усло ви ма мо гу ће сма ње не енер -
гет ске по тро шње, што код ве -
ћи не мо же би ти по сле ди ца ре -
дук ци је уо би ча је них днев них
ак тив но сти”, ка жу у За во ду.

Не тре ба за бо ра ви ти ни на
ре до ван унос до вољ них ко ли -
чи на теч но сти – во де, ча ја или
су пе. Пре по ру чу је се нај ма ње
два ли тра днев но. У овом пе -
ри о ду тре ба из бе га ва ти за ше -
ће ре не, не га зи ра не или га зи -
ра не со ко ве и ал ко хол не на -
пит ке, као и по хо ва ну хра ну
или на мир ни це пр же не у уљу.

У За во ду ис ти чу да услед
про ду же ног бо рав ка у за тво ре -
ном про сто ру, без до вољ не из -
ло же но сти сун че вој све тло сти,
као и због знат но сма ње не фи -
зич ке ак тив но сти, на шем ор -
га ни зму мо ра мо обез бе ди ти
довољ не ко ли чи не пре све га

вита ми на Ц, ви та ми на Д, кал -
ци ју ма и бе лан че ви на.

Ви та мин Ц

На мир ни це бо га те ви та ми ном
Ц су ци тру си (ли мун, по мо ран -
џа, ман да ри не…). Мо гу се ко -
ри сти ти и су пле мен ти, а пре -
по ру че на днев на до за је 500 мг
за од ра сле здра ве осо бе.

Ка ко ви та мин Ц спа да у ви -
та ми не рас твор љи ве у во ди, он
се не мо же на ку пља ти у на шем
ор га ни зму и по треб но га је уно -
си ти сва ко днев но. Не ма на уч -
ног сми сла узи ма ти ве ће до зе
од пре по ру че них, јер наш ор -
га ни зам ис ко ри сти са мо оно -
ли ко ко ли ко му је по треб но за
тај дан, а „ви шак” из ба ци углав -
ном пу тем ури на. Упра во због
то га, с ци љем очу ва ња функ -
ци је бу бре га, не тре ба пре те -
ри ва ти са уно сом овог, али ни
би ло ког дру гог ви та ми на.

Ви та мин Д

На мир ни це бо га те ви та ми ном
Д су уља (пре све га ри бље и
ма сли но во), кра вље или со ји -
но мле ко с до да тим ви та ми -
ном Д, као и жу ман це ко кош -
јег ја је та. И у овом слу ча ју до -
зво ље ни су и су пле мен ти, а пре -
по ру че на до за за од ра сле је
1.000 ИЈ.

За ак ти ва ци ју ви та ми на Д
по треб но је да сва ког да на у
тра ја њу од нај ма ње де сет

минута бу де мо под ди рект ним
ути ца јем сун че ве све тло сти.

Кал ци јум

Услед бо рав ка у за тво ре ном про -
сто ру, сма ње ног кре та ња и не -
до стат ка ви та ми на Д, ко ји је
нео п хо дан за пра ви лан ме та бо -
ли зам кал ци ју ма, по сто ји могућ -
ност сла бље ња ко шта ног тки ва,
на ро чи то код ста ри јих осо ба –
упо зо ра ва ју у Град ском за во ду.

На мир ни це бо га те овим ва -
жним ми не ра лом су пре све га
мле ко и млеч ни про из во ди
(сир, кај мак, пу тер..), али и ку -
ва ни сок од па ра дај за (укљу чу -
ју ћи и па сте ри зо ва ни „пе лат”
па ра дајз). Мо гу се ко ри сти ти
и су пле мен ти у днев ној до зи
од 1.000 мг.

Бе лан че ви не

На ми р ни це бо га те бе лан че ви -
на ма су бе лан це ко кош јег ја је -
та, мле ко, мла ди сир, ме со (те -
ле ти на, сви ње ти на, ћу ре ти на,
пи ле ти на, ри ба...), ле гу ми но зе
(па суљ, гра шак, сла ну так...), хлеб.

Код ста ри јих осо ба је пре по -
ру че но и до да ва ње од ре ђе них
ко ли чи на мле ка у пра ху у хра -
ну (или ка фу) ка ко би се по ве -
ћао са др жај бе лан че ви на у сва -
ком обро ку.

Ре дов но ве жбај те

Фи зич ка ак тив ност по бољ ша -
ва сна гу и из др жљи вост ко сти -
ју и ми ши ћа, рав но те жу, флек -
си бил ност и кон ди ци ју. Ре дов -
на фи зич ка ак тив ност по зи тив -
но ути че на мен тал но здра вље,
по пра вља рас по ло же ње и сма -
њу је анк си о зност и де пре си ју.

Од ра сли ма се пре по ру чу је
да има ју нај ма ње 150 ми ну та
уме ре не или 75 ми ну та ин тен -
зив не фи зич ке ак тив но сти на
не дељ ном ни воу, укљу чу ју ћи
ак тив но сти ја ча ња ми ши ћа, два
или ви ше да на не дељ но.

Ра ди одр жа ња здра вог ми -
шић ног тки ва по треб но је ре -
дов но ра ди ти фи зич ке ве жбе
ко је су мо гу ће у за тво ре ном
про сто ру. Ле ка ри из Град ског
за во да мла ђим осо ба ма по себ -
но пре по ру чу ју ве жбе као што
су чуч ње ви, скле ко ви и зги бо -
ви, с до дат ним оп те ре ће њем
или без ње га, а ста ри ји ма пре
све га изо ме трич ке ве жбе ко је
се мо гу из во ди ти и се де ћи на
сто ли ци или на кре ве ту.

Ве о ма је ва жно и да до вољ -
но спа ва те. Сан је ап со лут но
нео п хо дан за ре ге не ра ци ју свих
ће ли ја на шег ор га ни зма, а по -
себ но ће ли ја на шег иму но си -
сте ма, ко је пред ста вља ју пр ву
ли ни ју од бра не ор га ни зма од
ин фек ци је.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Ле то је до ба ка да нам је на рас по ла га њу оби -

ље са сто ја ка од ко јих са ми мо же мо при пре ми -

ти пре па ра те за осна жи ва ње иму ни те та. Сто га

не мој те тро ши ти но вац на ску пе су пле мен те

из апо те ка, већ по сег ни те за јеф ти ни јим и да -

ле ко здра ви јим ре ше њи ма из при ро де.

Моћ ни че тве рац

Ђум бир, ја бу ка, ли мун и мед су че тве рац ко -

ји ће вас раз бу ди ти, раз ве дри ти и са чу ва ти

од пре хла де.

Ста ви те око шест де ци ли та ра во де да се

гре је. На сец кај те не ко ли ко ли сти ћа све жег

ђум би ра и уба ци те их у во ду. Кад про ври, до -

дај те јед ну ма њу на рен да ну ја бу ку, па пу сти -

те да још јед ном про ври. Ски ни те с ва тре и

оста ви те да од сто ји од пет до де сет ми ну та.

Про це ди те и, кад се про хла ди, до дај те сок од

по ла ли му на и по же љи за сла ди те ме дом.

Овај чај не мој те пи ти уве че, јер вас мо же

раз бу ди ти.

Ви та мин ска бом ба

Ис це ди те у со ков ни ку по ки ло грам цве кле,

зе ле них ја бу ка и ли му на и у до би је ном со ку

рас то пи те ки ло грам ме да. Си пај те у фла ше и

чу вај те у фри жи де ру.

По пиј те це лу ко ли чи ну у на ред них не ко ли -

ко да на, та ко што ће те три пу та днев но пи ти

по јед ну ча ши цу (0,3 дл). Ка да све по пи је те,

на пра ви те па у зу шест ме се ци, па по но ви те.

Си руп од бе ле ре пе

Ољу шти те јед ну ве ћу ре пу, из рен дај те је, па

је по ме шај те са че ти ри ка ши ке ме да. По су ду

пре криј те ку хињ ском кр пом и оста ви те да

од сто ји пет-шест са ти.

Про це ди те и теч ност си пај те у фла шу ко ју

ће те чу ва ти на хлад ном и там ном ме сту. Узи -

мај те три-че ти ри пу та днев но по јед ну ка ши -

ку си ру па. Овај си руп ја ча иму ни тет и има

сна жно про ти ву пал но деј ство.

Ме ша ви на за опо ра вак

За ја ча ње ор га ни зма, по го то во по сле пре ле -

жа не бо ле сти, од ли чан је чај од по по ла ка -

ши чи це лин цу ре, ки чи це, иђи ро та и ко ре

гор ке по мо ран џе.

Све са стој ке до бро исит ни те, па пре лиј те са

два де ци ли тра кљу ча ле во де, по кло пи те, оста -

ви те да од сто ји два са та, па про це ди те и пиј -

те три пу та днев но пре је ла по јед ну ка ши ку.

На пра ви те са ми свој лек



LA PANCIOVA ,  V INERI,  10  IUL IE  2020 /  У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  10 .  ЈУЛА 2020.

Supliment multilingv al săptămânalului  / Мултијезички додатак у недељнику 

în limba română / на румунском језику 

Creația - plăcerea
expresiei

» pagina II

Platforme de
învățare online

» pagina II 

Un bun profesor
este mai mult decât 
pregătirea didactică

» pagina VII

Urme adânci 
ale vremurilor

» pagina VIII

Pe data de 25 mai curent, săptămânalul,,Li-
bertatea” a marcat jubileul de 75 de ani de
apariție. ,,Libertatea“ este singurul ziar din
Serbia care apare în limba română. Din nu-
măr în număr, se scrie despre tot ceea ce se pe-
trece și s-a petrecut în localitățile noastre. Ro-
mânii din Serbia se informează din săptămâ-
nalul „Libertatea” dat fiindcă cuprinde
informații din Provincia Voivodina și mult
mai larg. Este o instituție apreciată, cu ziariști
profesioniști, obiectivi și responsabili.

Săptămânalul „Libertatea” datează din anul
1945 și până în ziua de azi, schimbânu-și
concepția, acomodându-se mereu spiritului
vremii, fiind o publicație liberă. Acest
obiectiv de libertate a fost chiar punctul de
plecare al primilor gazetari ai acestui heb-
domadar, cu credința că nimeni nu va putea
să o clatine, și în toți acești ani prin toate ce-
le realizate s-a demonstrat că nu s-au înre-
gistrat devieri de la scopul îndrăznețului
proiect gazetăresc.

File de ziar realizate cu eforturi uriașe,
știri, reportaje, materiale ce poartă, fiecare,
mult, mult suflet, constituie cele 4052 de
ediții de „Libertatea”, publicate odate cu pri-
mul număr din anul 2020.

Dacă am face o retrospectivă, schimbări
au fost foarte multe și nu se pot enumera cu
siguranță toate. În câteva rânduri, ziarul și-a
schimbat formatul, concepția fiind modifica-
tă, acomodându-se spiritului vremii.

Teodora Smolean, redactor șef și respon-
sabil al ziarului, a afirmat următoarele:

- Este un moment oportun să rememo-
răm etapele parcurse, să ne reamintim de
rolul și menirea unicului ziar românesc care

nu s-a lăsat oprit de intemperiile din cele
șapte decenii și jumătate. Trei sferturi de
veac este o perioadă lungă, o viață de om,
ani care au fost imprimați pe hârtie tipogra-
fică și au cuprins toate bucuriile și tristețile
pe care le-au trăit apartenenții minorității
române din Banatul sârbesc.Dacă ar mai fi
în viață Vasile Vasko Popa, Todor Milovan
și Aurel Gavrilov desigur că ar fi mândri de
faptul că ziarul căruia i-au dat viață a ajuns
astăzi la numărul 4051, aniversând 75 de
ani. Sunt pagini și pagini, articole, inter-
viuri și reportaje în care s-a scris istoria cli-
pei, acestea devenind o oglindă a realității
comunității noastre.

Teodora Smolean a mai menționat, prin-
tre altele:

- Conceput în doar patru pagini, modest,
încă din primul an ziarul a prezentat o nece-
sitate și un imperativ pentru etnicii români
din Serbia. Atât ziarul, cât și celelalte
publicații din compartimentele Casei, trebu-
ie scutite de influențe retrograde, de cenzură
sau de autocenzură. Doar printr-o libertate
deplină de exprimare pot să facă față
situațiilor impuse. Prin conținutul său și
printr-un concept clar definit s-a apropiat de
omul simplu, fără ascunzișuri, dar totodată
și de un intelectual, textele fiind scrise fără
senzaționalisme. Din punctul de vedere al
conceptului, ,,Libertatea” a devenit un ziar
pentru întreaga familie. Ziarul are 24 de pa-
gini și o concepție bine definită.

Săptămânalul „Libertatea” informează
despre viața cetățenilor din șapte comune și
anume comuna Alibunar (respectiv satele

Alibunar, Sân-Mihai, Seleuș, Petrovasâla și
Nicolinț – localități populate cu români),
apoi comuna Panciova (Satu Nou, Glogoni,
Doloave, Iabuca), comuna Vârșeț (Vlaicovăț,
Marcovăț, Coștei, Mesici, Sălcița, Straja, Sân-
Ianeș, Jamul Mic), Comuna Zrenianin (Ian-
caid, Ecica), comuna Jitiște (Torac), comuna
Covăcița (Uzdin) și comuna Cuvin (Cuvin,
Maramorac, Deliblata). Din toate aceste
localități se consemnează din activitatea
comunităților locale, interviuri cu primarii,
evenimentele care au loc în zona respectivă.

- Cei 75 de ani de presă scrisă sunt un re-
per, un indiciu al instituției noastre pentru
anii care urmează. Sunt lecția din care tre-
buie să învățăm, sunt un fir al Ariadnei care
să ne ghideze în întâmpinarea generațiilor
care vor veni. Anul 2020 va fi unul în care
ne vom concentra mai mult asupra cititori-
lor, respectiv să majorăm numărul de
abonați, vom intensifica prezența
„Libertății” în spaţiul online și, în acest
sens, ne vom concentra și mai mult în pri-
vinţa îmbunătățirii site-ului și a paginii de

facebook a săptămânalului nostru,
acționând astfel în favoarea atragerii tinerei
generații spre ziar și publicațiile Casei „Li-
bertatea” - a menționat Teodora Smolean. 

O instituție recunoscută de mai multe
instituții din țară și străinătate, și premiată în
mai multe rânduri pentru activitatea sa fruc-
tuoasă. Pe lângă activitatea sa mediatică, Li-
bertatea este și o Casă de Editură care în
această perioadă a publicat aproape 1000 de
titluri de carte de mai mult genuri. Pe lângă
săptămânalul „Libertatea”, Casa de Editură și
Presă „Libertatea”, are încă trei publicații: 

revista pentru literatură, artă și cultură ,,Lu-
mina“, revista pentru copii ,,Bucuria copii-
lor“ și revista pentru tineret ,,Tinerețea“.

Eugenia Bălteanu

DE ANI „LIBERTATEA“ 75 DE ANI DE APARIȚIE

ISTORIA CLIPEI

RECUNOȘTINȚĂ DIN PARTEA PREȘEDINTELUI
ROMÂNIEI, KLAUS WERNER IOHANNIS

Ca o confirmare a muncii asidue
recunoștință primită din partea
Președintelui României, Klaus Wer-
ner Iohannis - Ordinul „Meritul Cultu-
ral” în grad de Ofițer, categoria F –
„Promovarea culturii“, în semn de

apreciere pentru eforturile importante
depuse, de-a lungul timpului, în ve-
derea conservării limbii, obiceiurilor
şi identităţii românilor din Republica
Serbia, precum si pentru strângerea
legăturilor dintre aceştia şi România.

ZIARUL ÎN FORMAT PDF
Pe site-ul cititorii pot citi atât de

conținutul ziarului tipărit, cât și de
videoclipuri de la evenimente,
transmisiuni directe de la unele ma-
nifestări de amploare și, de o vreme
încoace, de arhivă digitală care ofe-
ră oricui oportunitatea de citi, de a
răsfoi ziarul pagină cu pagină în for-
mat PDF. Teodora Smolean

File de presă scrisă



Din cauza situației epidemiologice în
momentul de față în țară, Guvernul
Republicii Serbia a adoptat hotărârea
privind suspendarea procesului di-
dactic direct în toate școlile elementa-
re și medii. De aceea cu scopul exerci-
tării drepturilor tuturor elevilor la
educație, în cadrul Ministerului
Învățământului, Științei și Dezvoltă-
rii Tehnologice a fost pregătit planul
operațional pentru continuarea
activității în școli în condiții mai difi-
cile. Prezentul plan cuprinde un nu-
măr mare de diverse programe și pro-
cese de învățare pentru toate clasele
școlii elementare și medii, și are în fo-
car învățarea organizată la distanță
care contribuie la realizarea
conținuturilor de program ale disci-
plinelor de învățământ general și dis-
ciplinelor de specialitate cu cel mai
mare fond de ore. Ministerul prevede
și sprijină realizarea activităților edu-
cativ-instructive prin diverse canale și
forme de comunicare:

Prin transmisiunea conținuturilor
didactice în special pregătite și adap-
tate care reies din programul cursu-
rilor și de învățare pentru anumită
clasă și obiect pentru elevii școlilor
elementare în limba sârbă la progra-
mul RTS 3.

Prin stabilirea repozitoriului de
conținuturi-video educaționale pen-
tru elevii școlilor medii pe platform ,
unde acestea se pot vizualiza ulterior
și de mai multe ori, în ziua respectivă
sau în zilele următoare.

Prin stabilirea platformei
naționale pentru învățarea online
Școala mea (Moja škola).

punerea la dispoziție a unui set de
instrumente pentru comunicarea
online a elevilor și profesorilor.

În cooperare cu RT Voivodina
precum și cu mijloacele de informa-
re locale și minoritare începând de
luni, 23 martie 2020, a început înre-
gistrarea și transmisiunea orelor de
limba maternă, în toate 8 limbi mi-
noritare în care cursurile se
desfășoară (în limbile, albaneză, bos-
niacă, bulgară, croată, maghiară, ro-
mână, ruteană și slovacă.

Acest fel de învățământ pentru
partea mare din elevi a fost intere-

sant, fiindcă copiii de azi folosesc
toate mijloacele moderne de
comunicație, telefoane, laptop, inter-
net, pe ei nu îi mai interesează tabla,
creta. Dar din păcate nu au avut toți
copiii aceste mijloace moderne și lor
li s-a trimis materialul imprimat aca-
să. Profesorii au organizat orele la Vi-
ber, WhatsApp, Google Classroom,
Microsoft Teams numai cu elevii care
au avut laptop, telefoane și internet.
Desigur că temele nu au fost scrise
doar de elevi ci au fost ajutați de către
părinți. Elevii care au învățat bine au
continuat să lucreze și pe mai departe

la fel, iar elevii slabi, nu și-au scris te-
mele, nu se anunță la profesor etc.
Totodată nici toate cadrele didactice
nu au fost pregătite pentru astfel de
învățământ, nu știu să lucreze cu lap-
topul, internetul, chiar nici nu au
acasă internet și laptop.

Dar învățământul la distanță se
poate aplica cu elevii care sunt bol-
navi și absentează mult de la cur-
suri, dacă se întrerup cursurile din
cauza iernii grele sau a epidemiilor
de gripă etc.
(Articolul a fost scris în luna mai)

Rodica Almăjan

Localnicii comunei Alibunar și lo-
calnicii din satele care aparțin aces-
tei comune, au demonstrat pe tim-
pul pandemiei de coronavirus res-
ponsabilitate și grija față de aproa-
pele lor. Au fost informați întot-
deauna la timp de către autoritățile
locale cu privire la toate schimbările
și noile măsuri de precauție care au
fost introduse pe perioada stării de
urgență. Pe baza ordinului sediului
comunal pentru situații de urgență,
a fost înființat un centru de apel
pentru cetățenii din Alibunar, care a
fost disponibil 24 de ore din 24, cen-
trul de apel a fost creat cu scopul de
a oferi cetățenilor toate informațiile
în situații de urgență.

Autoritățile locale au inițiat o
acțiune prin care i-au sprijine pe
pensionari ale căror venituri lunare
nu depășesc suma de 30.000 de di-
nari, prin acordarea pachetelor cu
ajutoare alimentare și produse pen-
tru igiena personală. Distribuirea
pachetelor s-a realizat cu ajutorul
rețelei de voluntari, care la Alibu-
nar a funcționat foarte eficient încă
din prima zi a stării de urgență. Da-
torită faptului că cei mai în vârstă
cetățeni erau cei mai predispuși la
infectarea cu noul coronavirus, co-
muna Alibunar a lansat o acțiune
prin care a făcut un apel la toți vo-
luntarii să contacteze Crucea Roșie
din Alibunar pentru a organiza
asistența pentru cei mai vârstnici
cetățeni, cum ar fi, distribuirea de
alimente și medicamente la adresa
de domiciliu.

De asemenea a fost introdus un
număr de telefon prin care toți
cetățenii care aveau o problemă cu
infecții respiratorii (temperatură,
tuse, dificultăți de respirație) pu-
teau suna înainte de a ajunge la spi-
tal și să fie în comun acord cu me-
dicul de familie, ce măsuri vor fi
luate și cum va fi pacientul exami-
nat, toate cu scopul de a combate
infecția și de a preveni virusul să
ajungă la cadrele sanitare.

Comandamentul comunal pen-
tru starea de urgenţă a întreprins
toate măsurile necesare pentru

combaterea acestei boli și acţiuni
de dezinfecţie și de aprovizionare a
cetăţenilor. Comuna Alibunar a
reușit să procure unele materiale pe
care le-a distribuit Căminului Să-
nătăţii, Poliţiei și Asociaţiei de
Pompieri. În aceste condiţii restric-
tive, muncitorii Companiei edilita-
re ,,WD Concord” din Belgrad, au
depus eforturi pentru a duce la bun
sfârșit lucrările de finalizare la sala
de educaţie fizică din Alibunar, ca-
re a fost inaugurată zilele trecute,
când o delegaţie a Guvernului Voi-
vodinei, în frunte cu președintele
Igor Mirović, a efectuat o vizită de
lucru în Comuna Alibunar.

Cu acest prilej, președintele Gu-
vernului Provincial, Igor Mirović, a
pus în funcţiune sala de educaţie fi-
zică a Școlii Generale ,,Frăţie și Uni-
tate” din Alibunar, ale cărei lucrări
au fost finalizate cu sprijinul finan-
ciar al autorităţilor provinciale. Ca-
rantina nu a oprit lucrările de
reconstrucție a Căminului Sanitar
din Alibunar, care sunt și în prezent
sunt în fază de desfășurare.
Președintele Comunei Alibunar,
Dušan Dakić, a declarat că nici în
perioada pandemiei lucrările nu au
fost stopate. „În curs sunt și lucrările
de ridicare a eficacității energetice a
clădirii sanitare, ceea ce presupune:
schimbarea completă a ușilor și fe-
restrelor, revitalizarea iluminării
electrice, raționalizarea corpurilor
termice și a învelișului energetic al
clădirii”, a adăugat dânsul. Lucrările
de reconstrucție vor costa 40 de mi-
lioane de dinari, din care 15 milioa-
ne au fost alocate din bugetul comu-
nal, iar 25 de milioane dinari au ve-
nit de la Ministerul Energeticii.

Pe baza datelor furnizate de In-
stitutul de Sănătate Publică „Batut”
din Belgrad, pe teritoriul Comunei
Alibunar au fost înrgistrate 22 de ca-
zuri de infecţie cu noul coronavirus,
dintre care 5 angajaţi ai Căminului
Sănătăţii din Comuna Alibunar.

Localnicii comunei Alibunar s-
au întors la viața normală de di-
naintea pandemiei.
(Articolul a fost scris în luna mai)

Adriana Petroi

l Studiile universitare sunt un segment
deosebit în viața fiecăruia. Dvs. sunteți
student la Universitatea ”Babeș Bolyai”
din Cluj Napoca. Elaborați teza de
doctorat. Spuneți-ne ceva despre studii
ca atare și despre teza de doctorat.

- După o perioadă de 15 ani pe-
trecuţi în domeniul jurnalismului,
ca ziarist la CPE “Libertatea” din
Panciova, pe lângă cunoștinţele și
experienţa acumulată, am simţit ne-
voia și de o educaţie jurnalistică for-
mală. Am înscris în anul 2014 studii
de masterat la Facultatea de Știinţe
Politice Administrative și ale Comu-
nicării din Cluj-Napoca. Iniţial, din
cauza apropierii de Panciova, am
dorit să înscriu studiile la Timișoa-
ra, dar din cauza lipsei de locuri la
Univeritatea de Vest, mi s-a oferit
Clujul, ca și un centru universitar
dar și economic foarte puternic. Și
nu am regretat niciodată că voia sor-
ţii mi-a deschis calea spre Cluj. Du-
pă încheierea studiilor de masterat
și datorită mediei înalte de 9,86, am
obţinut bursa pentru a-mi continua
studiile de doctorat la aceeași facul-
tate. Teza elaborată este “Manage-
mentul sustenabil al presei în limbi-
le minorităţilor naţionale”. Este un
domeniu de cercetare destul de difi-
cil pentru spaţiul Balcanic, pentru
că sustenabilitatea subînţelege și o
stabilititate politică și economică
dar și alte precondiţii precum cele
legislative sau până la urmă cele ce
ţin de etică, moralitate, cultură,
mentalitate, etc.
l Sunteți un ziarist de renume, con-
sacrat, remarcabil cunoscut peste tot.
În ce măsură ziaristica vă preocupă
și care este rolul ei?

- Sunt ziarist pentru că foarte de-
mult am crezut în puterea neclintită
a cuvântului scris. Am crezut că jur-
nalistul poate să modeleze și să
schimbe spre bine societatea umană.
Însă, atunci când am început să mă
ocup cu această profesie nu au exis-
tat atâţia de mulţi ziariști corupţi,
ziariști mercenari, slugi ale regime-
lor politice și ale diferitor altor gru-
puri de interes și structuri crimino-
gene. Au existat dintotdeauna, dar
odată cu apariţia media online, nu-
mărul acestora s-a înzecit. Dacă ași
fi știut că va veni o zi când pe plan
planetar va predomina presa mode-
lată de tot felul de interese, probabil
că m-aș fi căutat un alt drum. Din

fericire, sunt încă foarte mulţi zia-
riști buni și curajoși pe întregul ma-
pamond dar cuvântul lor parcă tot
mai greu se aude. Poate că, totuși, în
viitor lucrurile se vor schimba spre
bine și jurnalismul va redeveni o
profesie foarte respectată.

l Sunteți președintele Centrului eu-
roregional pentru dezvoltarea sociețății
în mediile multi etnice ”In medias
res”. Care este țelul de bază al Cen-
trului? Cum funcționează Centrul în
momentul de față?
- Centrul “In medias res” a fost
conceput pentru a promova valori-
le multiculturalismului și dialogul
intercultural din mediul nostru.
Conștienţi de potenţialul enorm pe
care îl are Panciova și întreaga re-
giune în ceea ce privește realizările
pe plan cultural, artistic, educativ-
instructiv al celor peste 25 de co-
munităţi naţionale conlucuitoare,
am creat o organizaţie civilă care a
adunat laolaltă un potenţial cretiv
de tot respectul. În cei mai activi
ani ai Centrului am reușit să pre-
zentăm în cea mai bună lumină
orașul Panciova, atât în ţară cât și
în afara ţării, oriunde am participat
la simpozioane, conferinţe, reu-
niuni. În prezent avem mai puţine

proiecte decât idei pentru că ne-am
îndreptat numai spre proiectele de
parteneriat ce le realizăm cu alte
organizaţii și instituţii.
l În calitate de poet, mânuiți cuvintul
cu dibăcie și splendoare. Investigați
și vă exprimați prin imagini poetice

unice. Sunteți autorul poeziei au-
tentice care nu lasă pe nimeni indi-
ferent. Cum vă cosumați sclipirile
poetice?

- Nu mă consider un poet foarte
important care a lăsat în urma sa
foarte multe cărți. Cu 5 volume de
poezii editate mă văd abia la începu-
tul drumului. Pentru mine poezia a
fost un refugiu spiritual în vremea
când nu am văzut prea multă lumină
în jurul meu. Foarte mulți prieteni
apropiați au decis să plece din țară,
eu am rămas pentru că poezia ma le-
gat de locurile și amintirile întipărite
în spațiul balcanic. Îi mulțumesc
pentru aceasta, pentru că pe parcur-
sul anilor am descoperit în Serbia
foarte multe locuri frumoase și idili-
ce care pot trezi inspirație și opti-
mism.
l Ați început să scrieți foarte de tim-
puriu. Care a fost întâlnirea cu poezia?
Cum ați descoperit poezia? Cum ați
început să screți?

- M-a preocupat literatura încă din
băncile școlii generale. Sub manualul
școlar am ținut ascunse cărți de lite-
ratură împrumutate de la Biblioteca
școlară. Nu mi-a plăcut matematica,
fizica și chimia, în schimb mi-a plă-
cut poezia. Am citit fără  întrerupere
poeți clasici și moderni, iugoslavi,
români, pe cei din literatura univer-
sală.
l Fiecare poezie are povestea ei. Cum
scrieți o poezie dintr-o trăsătură de
condei, le compuneți în gând și apoi
le așterneți pe hârtie sau practicați
altă metodă de creație?

- Sunt perioade când poezia pur
și simplu se scurge pe hârtie și pe-
rioade când nu pot să scriu poezie.
De ce depinde, nu știu! Este și ceva
inexplicabil în ființa artistului ce îl
îndreaptă altădată spre lumină, și al-
tădată spre întuneric. Este un proces
ce vine și trece ca ziua și noaptea sau
ca și anotimpurile. Pentru că poezia
nu-mi aduce pâine în casă, mai sunt
și perioade în care obligațiile nu îmi
permit să mă ocup cu poezia. Sunt
apoi perioade când unele evenimen-
te din viață îmi aprind scânteia
inspirației și mă așează la masa de
lucru.
l Alături de care poet vă simțiți
aproape?

- Sunt foarte mulți poeți care pur
și simplu strălucesc pe cerul înstelat
al creației poetice. Nu voi aminti ni-
ciun nume concret pentru că cel mai
aporopiat poet îmi este totuși fiica
mea Antonela cu volumul său de de-
but ”Cutia de formă imperfectă”. A
scris o carte bună, devenind poetul
meu preferat de la prima sa poezie
scrisă.
l Care sunt culorile acestei veri din
aspectul poetului?

- Această vară este colorată în cu-
lorile tristeții. Probabil că este vorba
de nuanțe ale culorii gri, pentru că în
urma evenimentelor provocate de
virusul corona, nu văd prea mult op-
timism în ochii și sufletul oamenilor.
Totuși, dacă a-și fi colorat eu lumea,
probabil că a-și fi colorat-o în albas-
tru. Asta, pentru că am început să vi-
sez cum scriu la malul mării Egee,
sau în timp ce traversez Bosforul tre-
când din Europa în Asia. Cum se
apropie vremea concediilor tot mai
mult mă preocupă această culoare a
cerului senin și însorit.

Eugenia Bălteanu

Vineri, 10 iulie 2020

pancevac@pancevac-online.rs
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Не дељ ник „Ли бер та теа” је 25. ма ја
обе ле жио 75 го ди на из ла же ња. Овај
не дељ ник је је ди ни на ру мун ском је -
зи ку у Ср би ји. Из бро ја у број до но си
но во сти из на ших се ла и гра до ва, а
Ру му ни до би ја ју ин фор ма ци је из це -
ле Вој во ди не и ши ре. Лист је вр ло
це ње на ин сти ту ци ја, с про фе си о нал -
ним, објек тив ним и од го вор ним
новина ри ма.

Не дељ ник „Ли бер та теа” да ти ра из
1945. го ди не и до да на шњег да на, ме -
ња ју ћи кон цепт пре ма ду ху вре ме на,
остао је сло бод но из да ње. Сло бо да као
циљ би ла је по ла зна тач ка пр вих но -
ви на ра овог не дељ ни ка, с ве ром да
ни ко не ће да је уз др ма, и то ком свих
прет ход них го ди на, кроз све учи ње -
но, до ка за но је да ни је би ло од сту па -
ња од сме лог ци ља пр во бит ног но ви -
нар ског про јек та. Но вин ске стра ни це
ства ра не огром ним сна га ма, ве сти,
ре пор та же, ма те ри јал ко ји у се би но -
си за и ста мно го ду ха, чи не до са да -
шња 4.052 из да ња не дељ ни ка „Ли бер -
та теа” об ја вље на до пр вог бро ја у 2020.
го ди ни.

Ка да би смо по гле да ли уна зад,
видели би смо да је би ло пу но про -
ме на и не мо гу се све са си гур но шћу
на бро ја ти. Украт ко, но ви не су ме -
њале фор мат и кон цепт у скла ду с
време ном.

Те о до ра Смо љан, глав на и од го вор -
на уред ни ца не дељ ни ка, ка же:

– Пра ви је тре ну так да се под се ти -
мо прет ход них ета па, да се освр не мо
на уло гу и на ме ну је ди ног не дељ ни ка
на ру мун ском је зи ку чи је из ла же ње
ни је за у ста вље но то ком се дам и по

де це ни ја. Три че твр ти не ве ка су ду га -
чак пе ри од, је дан људ ски жи вот ни
век, то су го ди не од штам па не на па -
пи ру ко је су об у хва ти ле све ра до сти и
ту ге ко је су жи ве ли при пад ни ци ру -
мун ске за јед ни це из срп ског де ла Ба -
на та. Уко ли ко би још би ли жи ви Вас -
ко По па, То дор Ми ло ван и Ау рел Га -
ври лов, си гур но би би ли по но сни због
чи ње ни це да је не дељ ник ко ме су по -
све ти ли жи во те сти гао до бро ја 4051,
обе ле жа ва ју ћи 75 го ди на по сто ја ња.
То су стра ни це и стра ни це, члан ци,
ин тер вјуи и ре пор та же у ко ји ма је за -
пи са на исто ри ја тре нут ка, то је огле -
да ло на ше за јед ни це. У прет ход них
75 го ди на „Ли бер та теа” је увек по твр -
ђи ва ла сво ју уло гу, не са мо као из вор
ин фор ма ци ја већ и као чу вар је зи ка,
кул ту ре и иден ти те та ру мун ског на -
ро да са овог под не бља, чи не ћи део
са вре ме не ру мун ске кул ту ре.

Те о до ра Смо љан, из ме ђу оста лог,
на во ди:

– Кон ци пи ра не на са мо че ти ри
стра ни це, скром не, још од пр ве го -
ди не ове но ви не су пред ста вља ле по -
тре бу и им пе ра тив за Ру му не из Ср -
би је. Но ви не, као и оста ла из да ња
на ше из да вач ке ку ће, мо ра ју се од у -
пре ти на зад ним ути ца ји ма, цен зу ри
и ау то цен зу ри. Је ди но кроз пот пу ну
сло бо ду из ра жа ва ња мо гу да се су -
прот ста ве на мет ну тим до га ђа ји ма.
Са др жа јем и ја сно де фи ни са ним кон -
цеп том при бли жи ле су се обич ном
чо ве ку, а исто вре ме но и ин те лек ту -
ал цу, и то тек сто ви ма пи са ним без
сен за ци о на ли зма. С гле ди шта

концепта, „Ли бер та теа” је по ста ла
лист за це лу по ро ди цу, има 24 стра -
не и до бро де фи ни са ну кон цеп ци ју.

Не дељ ник ин фор ми ше о жи во ту ста -
нов ни ка се дам оп шти на у ко ји ма су
на се ље ни Ру му ни, а то су: Али бу нар
(се ла Али бу нар, Ло кве, Се ле уш, Вла -
ди ми ро вац и Ни ко лин ци), Пан че во
(Ба нат ско Но во Се ло, Гло гоњ, До ло -

во, Ја бу ка), Вр шац (Влај ко вац, Мар -
ко вац, Ку штиљ, Ме сић, Со чи ца, Стра -
жа, Ба ри це, Ма ли Жам), Зре ња нин
(Јан ков Мост, Еч ка), Жи ти ште (То -
рак), Ко ва чи ца (Уз дин) и Ко вин (Ко -
вин, Мра мо рак, Де ли бла то). Лист бе -
ле жи ак тив но сти ло кал не за јед ни це
из свих ових ме ста, до но си ин тер вјуе
с на чел ни ци ма оп шти на, за пи су је сва
де ша ва ња на про сто ри ма ових на сеља.

– Ових 75 го ди на пи са не ре чи пред -
ста вља ју ре пер и по ка за тељ на ше ин -
сти ту ци је за го ди не ко је до ла зе. То је
лек ци ја из ко је мо ра мо да учи мо, то
је Ари јад ни на нит ко ја ће нас во ди ти
у су срет ге не ра ци ја ма ко је до ла зе.
Ова, 2020. го ди на би ће го ди на у ко јој
ће мо још ви ше да се усме ри мо на чи -
та о це, тач ни је да по ве ћа мо број прет -
плат ни ка, да ин тен зи ви ра мо при сут -
ност но ви на у он лајн про сто ру, и у
том сми слу ће мо се ви ше кон цен три -
са ти на по бољ ша ње сај та и „Феј сбук”
стра ни це на шег ли ста, ка ко би смо
мла ђој чи та лач кој пу бли ци при бли -
жи ли наш не дељ ник, али и оста ла из -
да ња на ше но вин ско-из да вач ке ку ће
– за кљу чи ла је Те о до ра Смо љан.

Ова но вин ско-из да вач ка ку ћа при -
зна та је од стра не мно гих ин сти ту ци -
ја из зе мље и ино стран ства и ви ше
пу та на гра ђе на за сво ју ду го го ди шњу
плод ну ак тив ност. По ред ме диј ске ак -
тив но сти, „Ли бер та теа” је и из да вач -
ка ку ћа ко ја је у прет ход ном пе ри о ду
из да ла ско ро хи ља ду књи га раз ли чи -
тих књи жев них вр ста. По ред исто и -
ме ног не дељ ни ка, Но вин ско-из да вач -
ка уста но ва „Ли бер та теа” из да је још
три ли ста: ча со пис за књи жев ност,
умет ност и кул ту ру „Лу ми на” („Све -
тлост”), ча со пис за де цу „Бу ку ри ја ко -
пи лор” („Деч ја ра дост”) и омла дин -
ски ча со пис „Ти не ре цеа” („Мла дост”).

Еу ђе ни ја Бал те а ну

ПРИ ЗНА ЊЕ КЛА У СА ВЕР НЕ РА ЈО ХА НИ СА, 

ПРЕД СЕД НИ КА РУ МУ НИ ЈЕ

Као по твр да ра да усле ди ло је при -

зна ње пред сед ни ка Ру му ни је Кла у са

Вер не ра Јо ха ни са: ор ден „Кул тур ни

до при нос”, сте пен офи ци ра у ка те го -

ри ји Ф – про мо ви са ње кул ту ре, као

знак по што ва ња за ви ше го ди шње

на по ре у по гле ду очу ва ња је зи ка,

оби ча ја и иден ти те та Ру му на из Ре -

пу блике Ср би је, као и за ја ча ње ве за

из ме ђу њих и Ре пу бли ке Ру му ни је.

НОВИНЕ У PDF ФОРМАТУ

На сај ту www.libertatea.rs чи та о -

ци мо гу да про чи та ју са др жај

штам па ног из да ња, као и да по -

гле да ју сним ке с де ша ва ња, ди -

рект не пре но се с ва жних ма ни -

фе ста ци ја и, од ско ра, да ко ри сте

ди ги тал ну ар хи ву, ко ја ну ди чи та -

ње и пре ли ста ва ње но ви на у PDF

фор ма ту.

Зграда „Ли бер та тее” у Панчеву
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IV

Због тре нут не епи де ми о ло шке
си ту а ци је у зе мљи, Вла да Ре -
пу бли ке Ср би је до не ла је од -
лу ку о об у ста вља њу ди рект ног
на став ног про це са у свим
основ ним и сред њим шко ла -
ма. Сто га је, с на ме ром да се
спро ве де пра во свих уче ни ка
на обра зо ва ње, у скло пу Ми -
ни стар ства про све те, на у ке и
тех но ло шког раз во ја при пре -
мљен опе ра тив ни план за на -
ста вак ак тив но сти у шко ла ма
у оте жа ним усло ви ма.

Са да шњи план об у хва та ве ли -
ки број раз ли чи тих на став них
про гра ма и про це са за све раз -
ре де основ них и сред њих шко -
ла, и у сре ди ште по ста вља на -
ста ву на да љи ну, ко ја до при -
но си оства ри ва њу са др жа ја про -
гра ма оп штих и струч них на -
став них пред ме та с нај ве ћим
фон дом ча со ва. Ми ни стар ство
пред ви ђа и по др жа ва ре а ли зо -
ва ње вас пит но-обра зов них ак -
тив но сти кроз ра зна сред ства
ко му ни ка ци је, од но сно пре но -
сом по себ но при пре мље них и
адап ти ра них на став них са др -

жа ја ко ји про из ла зе из на став -
ног про гра ма за од ре ђе ни раз -
ред и пред мет за уче ни ке основ -
них шко ла на срп ском је зи ку,
на Тре ћем про гра му РТС-а.

Та ко ђе, ус по ста вљен је на -
став ни ви део-са др жај за уче -
ни ке сред њих шко ла, на плат -
фор ми „РТС Пла не та”, ко ји уче -
ни ци мо гу да по гле да ју у то ку

истог да на или на ред них да на,
а ту је и на ци о нал на плат фор -
ма за он лајн на ста ву „Мо ја шко -
ла”, ко ја ну ди ин стру мен те за
он лајн ко му ни ка ци ју из ме ђу
уче ни ка и на став ни ка. По ред
све га то га, у са рад њи с Ра дио-
те ле ви зи јом Вој во ди на, ло кал -
ним сред стви ма ин фор ми са ња
и сред стви ма ин фор ми са ња на

је зи ци ма на ци о нал них за јед -
ни ца, 23. мар та је по че ло сни -
ма ње и еми то ва ње на ста ве на
свих осам ма тер њих је зи ка на -
ци о нал них за јед ни ца на ко ји -
ма се од ви ја на ста ва (ал бан -
ском, бо шњач ком, бу гар ском,
хр ват ском, ма ђар ском, ру мун -
ском, ру син ском и сло вач ком).

Ова кав на чин уче ња је за ве -
ли ки део уче ни ка био ин те ре -
сан тан, јер да на шња де ца ко -
ри сте сва мо дер на сред ства ко -
му ни ка ци је, те ле фо не, лап то -
пе, ин тер нет, и ви ше их не за -
ни ма ју та бла и кре да. С дру ге
стра не, на жа лост, ни су сва де -
ца има ла ова сред ства, та ко да
је њи ма био по слат штам па ни
ма те ри јал. Про фе со ри су ор -
га ни зо ва ли на ста ву пре ко апли -
ка ци ја „Вај бер”, „Вот сап”, „Гугл
кла срум”, „Мај кро софт тимс”,
и то са мо са оним уче ни ци ма
ко ји су има ли лап топ, те ле фон
и ин тер нет.

Си гур но да ни су за дат ке ра -
ди ла са мо де ца, већ да су им и
ро ди те љи по ма га ли.
(текст је писан у мају)

Ро ди ка Ал ма жан

Мештани општине Алибу-
нар и села која припадају тој
општини показали су за вре-
ме пандемије коронавируса
бригу о својим најближима.
Локалне власти су их увек на
време обавештавале о свим
променама и новим мерама
предострожности које су уве-
дене током ванредног стања.
На основу наредбе о ванред-
ној ситуацији успостављен је
позивни центар за грађане
Алибунара, који је био на
располагању 24 сата дневно
да би грађанима пружио све
информације.

Локалне власти су покре-
нуле и акцију за помоћ пен-
зионерима чији месечни при-
ход не прелази 30.000 дина-
ра, и обезбедиле пакете с хра-
ном и средствима за личну
хигијену. Дистрибуција паке-
та обављена је уз помоћ мре-
же волонтера, која је у Али-
бунару деловала веома ефи-
касно од првог дана ванред-
ног стања. Због чињенице да
су најстарији грађани били
највише склони инфекцији
новим коронавирусом, Оп-
штина Алибунар је позвала
све добровољце да се јаве Цр-
веном крсту у Алибунару ка-
ко би организовали помоћ за
старије грађане, као што је
била дистрибуција хране и ле-
кова на кућне адресе.

Уведен је и телефонски број
путем којег су сви грађани ко-
ји су имали проблема с ре-
спираторним инфекцијама
(температура, кашаљ, отежа-
но дисање) могли да позову
пре доласка у болницу и да се
договоре с породичним лека-
ром које ће мере предузети и
како ће пацијент бити пре-
гледан, с циљем борбе против
инфекције и спречавања да
вирусом буде инфицирано
здравствено особље.

Општинска управа је то-
ком ванредног стања преду-
зела све потребне мере у бор-
би против ове болести. Оп-
штина Алибунар је успела да

набави неке материјале, које
је дистрибуирала Дому здра-
вља, полицији и Ватрогасном
удружењу. Под рестриктив-
ним условима, радници гра-
ђевинске компаније „WD Con -
cord” из Београда уложили су
напоре да доврше салу за фи-
зичко васпитање у Алибуна-
ру, која је отворена пре неки
дан, када је делегација По-
крајинске владе, с председ-
ником Игором Мировићем на
челу, посетила општину
Алибунар.

Том приликом је председ-
ник Покрајинске владе Игор
Мировић пустио у рад халу
за физичко васпитање Основ-
не школе „Братство и једин-
ство” у Алибунару, у којој су
радови завршени уз финан-
сијску подршку покрајинских
власти. Карантин није зау-
ставио радове на обнови До-
ма здравља у Алибунару, ко-
ји су у току. Председник оп-
штине Алибунар Душан Да-
кић изјавио је да радови ни-
су заустављени ни за време
пандемије. „Такође се ради
на повећању енергетске ефи-
касности зграде Дома здра-
вља, што укључује потпуну
промену врата и прозора, ре-
витализацију електричне ра-
свете, рационализацију гре-
јања и енергетско ’пресвла-
чење’ зграде”, додао је. Ра-
дови на обнови коштаће 40
милиона динара, од чега је
из општинског буџета издво-
јено 15 милиона, а из Мини-
старства енергетике 25
милиона динара. На основу
података Института за јавно
здравље „Батут” у Београду,
на територији општине Али-
бунар регистрована су 22
случаја заразе коронавиру-
сом, међу којима је пет за-
послених у Дому здравља
Алибунар.

Мештани општине Алибу-
нар вратили су се у норма-
лан живот, онај од пре пан-
демије.

(Текст је писан у мају.)
Адријана Петрој

ПАН ЧЕ ВАЦ: Уни вер зи тет ске
сту ди је су по се бан део сва чи -
јег жи во та. Ви сту ди ра те на
Уни вер зи те ту „Ба беш Болyаи”
из Клу жа, бра ни те док то рат.
Шта мо же те да нам ка же те о
сту ди ра њу као та квом и о ва -
шој док тор ској те зи?

ВА ЛЕН ТИН МИК: По сле пе -
ри о да од пет на ест го ди на ко ји
сам про вео у обла сти но ви нар -
ства као но ви нар НИУ „Ли бер -
та теа” из Пан че ва, по ред свег
сте че ног ис ку ства и зна ња, имао
сам по тре бу за фор мал ним но -
ви нар ским обра зо ва њем. Та ко
сам 2014. го ди не упи сао ма -
стер-сту ди је на Фа кул те ту по -
ли тич ких, ад ми ни стра тив них
и ко му ни ка ци о них на у ка у Клу -
жу. Пр во бит но сам, због бли -
зи не, же лео да упи шем фа кул -
тет у Те ми шва ру, али због не -
до вољ ног бро ја ме ста на За -
пад ном уни вер зи те ту, по ну ђен
ми је Клуж, као уни вер зи тет -
ски, али и еко ном ски вр ло сна -
жан цен тар. И ни ка да ни сам
за жа лио што ми је суд би на
отво ри ла пут пре ма Клу жу. По -
сле за вр шет ка ма стер-сту ди ја
и с ви со ким про се ком од 9,86
до био сам сти пен ди ју ка ко бих
на ста вио док тор ске сту ди је на
овом фа кул те ту. Те ма је „Одр -
жи ви ме наџ мент штам пе на је -
зи ци ма на ци о нал них ма њи на”
и то је је дан при лич но те жак
ис тра жи вач ки до мен за под не -
бље Бал ка на, због то га што са -
ма одр жи вост под ра зу ме ва по -
ли тич ку и еко ном ску ста бил -
ност, али мо ра да ис пу ни и
дру ге пред у сло ве, као што су
за ко но дав ни, или оне ко ји се
ти чу ети ке, мо ра ла, кул ту ре,
мен та ли те та итд.

l По све ћен сте, це њен и до -
бро по знат но ви нар. У ко јој ме -
ри вас но ви нар ство за о ку пља
и ко ја је ње го ва уло га?

– Но ви нар сам јер одав но ве -
ру јем у не по кор ну сна гу пи са -
не ре чи. Ми слио сам да но ви -
нар мо же да об ли ку је и да про -
ме ни људ ско дру штво на до -
бро. Та да, ка да сам по чео да се
ба вим овом про фе си јом, ни је
би ло то ли ко мно го ко рум пи -
ра них но ви на ра, но ви на ра пла -
ће ни ка, слу га по ли тич ких ре -
жи ма и дру гих ин те ре сних гру -
па и кри ми но ге них струк ту ра.
По сто ја ли су од у век, али се с
по ја вом он лајн ме ди ја њи хов
број уде се то стру чио. Да сам
знао да ће до ћи дан кад ће на

пла не тар ном пла ну до ми ни ра -
ти штам па об ли ко ва на сва ко -
ја ким ин те ре си ма, ве ро ват но
бих кре нуо дру гим пу тем. На
сре ћу, на све ту још увек има
ве о ма мно го до брих и хра брих
но ви на ра, али као да се њи хо -
ва реч све те же чу је. Ипак, мо -
жда ће се у бу дућ но сти ства ри
про ме ни ти на бо ље и но ви нар -
ство по но во по ста ти вр ло це -
ње на про фе си ја.

l Пред сед ник сте Евро ре ги -
о нал ног цен тра за раз вој дру -
штва у ви ше на ци о нал ним сре -
ди на ма „Ин ме ди јас рес”. Ко ји
је ње гов основ ни циљ и ка ко
тре нут но функ ци о ни ше?

– Цен тар „Ин ме ди јас рес”
био је кон ци пи ран да про мо -
ви ше вред но сти мул ти кул ту -
ра ли зма и ме ђу кул тур ног ди -
ја ло га у на шој сре ди ни. Све -
сни огром ног по тен ци ја ла ко -
ји има ју Пан че во и це ла ре ги -
ја, а што се ви ди на кул тур -
ном, умет нич ком и обра зов -
ном пла ну, као и у су жи во ту
ви ше од 25 на ци о нал них за -
јед ни ца, осно ва ли смо јед ну
гра ђан ску ор га ни за ци ју ко ја је
ску пи ла ре спек та би лан кре а -
тив ни по тен ци јал. У нај ак тив -
ни јим го ди на ма Цен тра ус пе -
ли смо да у нај бо љем све тлу
пред ста ви мо град Пан че во, ка -
ко у зе мљи, та ко и ван зе мље,
где год смо уче ство ва ли на сим -
по зи ју ми ма, кон фе рен ци ја ма,

ску по ви ма. Тре нут но има мо
ма ње про је ка та од са мих иде -
ја, јер смо усме ре ни са мо на
парт нер ске про јек те ко је ре а -
ли зу је мо с дру гим ор га ни за ци -
ја ма и ин сти ту ци ја ма.

l Као пе сник, сна ла зи те се
из ван ред но у све ту ре чи.
Истра жу је те и из ра жа ва те се
кроз је дин стве не по ет ске сли -
ке. Аутор сте ау тен тич не по е -
зи је ко ја не оста вља рав но ду -

шним. Ка ко тро ши те по ет ска
надахнућа?

– Не сма трам се бе вр ло зна -
чај ним пе сни ком ко ји је иза
се бе оста вио мно го књи га. Са
из да тих пет збир ки по е зи је, се -
бе ви дим тек на по чет ку пу та.
За ме не је по е зи ја би ла ду хов -
но из бе гли штво у вре ме ка да
ни сам ви део мно го све тло сти
око се бе. Мно го бли ских при -
ја те ља је би ло од лу чи ло да оде
из зе мље, а ја сам остао, јер ме
је по е зи ја ве зи ва ла за ме ста и
се ћа ња утка на у бал кан ски про -
стор. За хва љу јем јој на ово ме,
јер сам то ком го ди на у Ср би ји
от крио вр ло мно го ле пих и иди -
лич них ме ста ко ја мо гу про бу -
ди ти ин спи ра ци ју и оп ти ми -
зам.

l Ра но сте по че ли да пи ше -
те. Ка кав је био су срет с по е -
зијом, ка ко сте по че ли да
пишете?

– Још од школ ске клу пе ме
ин те ре су је књи жев ност. Ис под

уџ бе ни ка сам др жао са кри ве -
не књи ге по зајм ље не из школ -
ске би бли о те ке. Ни сам во лео
ма те ма ти ку, фи зи ку и хе ми ју,
али сам уме сто то га во лео по е -
зи ју. Без пре стан ка сам чи тао
кла сич не и мо дер не пе сни ке:
ју го сло вен ске, ру мун ске, из
свет ске књи жев но сти.

l Сва ка ва ша пе сма има сво -
ју при чу. Ка ко пи ше те не ку пе -
сму из јед ног за ма ха пе ра? Да
ли је ства ра те у ми сли ма, па је
за пи ше те или има те дру ги ства -
ра лач ки ме тод?

– Има пе ри о да ка да пе сма
са ма скли зне на па пир, као и
пе ри о да ка да не мо гу да пи -
шем по е зи ју. Од че га то за ви -
си, не знам! По сто ји ту и не -
што нео бја шњи во у би ћу умет -
ни ка што га усме ра ва пре ма 
све тло сти, а по не кад и пре ма
мра ку. То је про цес ко ји до ђе
и про ђе као дан и ноћ или као
го ди шња до ба. По што ми по е -
зи ја не до но си хлеб у ку ћу,
има и пе ри о да ка да ми оба ве -
зе не до пу шта ју да се ба вим
по е зи јом. На по кон, има и пе -
ри о да ка да ми по је ди на жи -
вот на де ша ва ња за па ле искру
ин спи ра ци је и по ста вља ју ме
за рад ни сто.

l С ко јим пе сни ком се осе -
ћа те бли ским?

– Има из у зет но мно го пе -
сни ка ко ји су јед но став но на
не бу озве зда ном по ет ским ства -
ра ла штвом. Не бих по ме нуо
ни јед но име, јер ми је нај бли -
жи пе сник мо ја ћер ка Ан то не -
ла са сво јом де би тант ском зби -
р ком „Ку ти ја не пра вил ног об -
ли ка”. На пи са ла је до бру збир -
ку и по ста ла мој оми ље ни пе -
сник још од ка да је на пи са ла
сво ју пр ву пе сму.

l Ко је су бо је овог про ле ћа
из ви ђе ња пе сни ка?

– Ово про ле ће је обо је но бо -
ја ма ту ге. Ве ро ват но је реч о
ни јан са ма си ве бо је, јер по сле
де ша ва ња узро ко ва них ко ро -
на ви ру сом не ви дим пу но оп -
ти ми зма у очи ма и ду ша ма љу -
ди. Ипак, ако бих обо јио свет,
ве ро ват но бих га обо јио у пла -
во. За то што сам по чео да са -
њам ка ко пи шем на оба ли Егеј -
ског мо ра, или ка ко пре ла зим
Бос фор, пре ла зе ћи из Евро пе
у Ази ју. Ка ко се бли жи вре ме
го ди шњих од мо ра, та ко ме све
ви ше об у зи ма ова бо ја, бо ја чи -
стог и сун ча ног не ба.

Еу ђе ни ја Бал те а ну
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Ва са Бар бу, Ни ку Чо ба ну,
„Седам де це ни ја бе ле три сти -
ке. Ма ли реч ник књи га и ау то -
ра (1945–2018)”, Пан че во,
„Либер та теа”, 2018, 287 стр.

Од нај ра ни јих по че та ка ру мун -
ске књи жев но сти у Вој во ди ни,
у пе тој де це ни ји про шлог ве -
ка, ње ни про мо те ри су се афир -
ми са ли, пр во бе ле три сти ком,
за тим и књи га ма дру гих жан -
ро ва (књи жев на исто ри ја, књи -
жев на кри ти ка, реч ни ци итд.).
У из да вач кој ку ћи „Ли бер та -
теа” об ја вље но је до да нас ви -
ше сто ти на на сло ва, ме ђу ко -
ји ма нај ви ше по е зи је и ро ма -
на, као и мо но граф ских де ла и
ан то ло ги ја ко је за о кру жу ју ре -
дак, али је дин ствен и спе ци -
фи чан књи жев ни фе но мен, ру -
мун ску књи жев ност из Вој во -
ди не. Ова књи жев ност, за хва -
љу ју ћи по зна тим име ни ма ру -
мун ских пи са ца, ушла је у оп -
ште ру мун ски и европ ски књи -
жев ни круг, пул си ра ју ћи у
истом рит му с мно гим дру гим
ма њин ским ли те ра ту ра ма из
Вој во ди не и с ли те ра ту ром ве -
ћин ског на ро да, не пре ста но
ути чу ћи јед не на дру ге и обо -
га ћу ју ћи сво ју фор му и са др -
жај. Ова књи га је до каз по сто -
ја ња и раз во ја ру мун ске бе ле -
три сти ке у Вој во ди ни, а об ја -
вље на је у го ди ни ка да из да -
вач ка ку ћа „Ли бер та теа” сла ви
ју би леј свог по сто ја ња – се дам -
де сет го ди на од пр вих об ја вље -
них на сло ва на ру мун ском је -
зи ку у Вој во ди ни. Књи гу пот -
пи су ју вр хун ски по зна ва о ци ру -
мун ских ау то ра и про ме на у
ру мун ској књи жев но сти – Васа

Бар бу и Ни ку Чо ба ну, и са ми
вр хун ски пи сци и но ви на ри,
што до дат но да је те жи ну овој
књи зи, ко ја је на лик реч ни ку
пи са ца.

Из да вач ка ку ћа „Ли бер та -
теа”, отво ре на од по чет ка ка
уни вер зал но сти, би ла је је ди -
на ру мун ска из да вач ка ку ћа у
бив шој Ју го сла ви ји.

Про шло је ви ше од се дам де -
це ни ја од пр вих ори ги нал них
на сло ва на ру мун ском и срп -
ском је зи ку у овој из да вач кој
ку ћи, од пр вих об ја вље них но -
ви нар ских и дру гих жа нр о ва,
као и пре во да са срп ског и дру -
гих је зи ка на ру мун ски и обр -
ну то. Ау то ри су да ли и под на -
слов „Ма ли реч ник књи га и ау -
то ра (1945–2018)” с на ме ром
да нам пру же го то во све по -
треб не ин фо р ма ци је о ау то ри -
ма и њи хо вим књи га ма ко је је
из да ла из да вач ка ку ћа „Ли бер -
та теа” од 1945. го ди не до да на
да на шњег. Књи га је по де ље на
у ви ше по гла вља.

У пр вим го ди на ма по осни -
ва њу из да вач ка ку ћа „Ли бер -
та теа” об ја вљу је књи жев на де -
ла ко ја има ју по ли тич ке ин -
фил тра ци је, по ред бе ле три стич -
ких књи га ру мун ских и стра -
них ау то ра и пре во да њи хо вих
де ла на ру мун ски или срп ски
је зик. Сле де де ла ју го сло вен -
ских, кла сич них и са вре ме них
пи са ца, књи га за де цу и омла -
ди ну и де ла кла сич них ру мун -
ских пи са ца: по зна та де ла свет -
ске књи жев но сти, реч ни ци и
уџ бе ни ци. У ве зи с бе ле три сти -
ком, по чев од осам де се тих го -
ди на про шлог ве ка, по ја вљу ју
се „Иза бра на де ла” ру мун ских

пи са ца и ви ше ан то ло ги ја по е -
зи је и про зе. Из да тог спи ска
де ла и ау то ра мо же мо за кљу -
чи ти да је нај про дук тив ни је
раз до бље би ло из ме ђу пе де -
сетих и ше зде се тих, ка да се
годи шње об ја вљи ва ло и 40
насло ва.

Ве о ма је ва жно ис та ћи чи -
ње ни цу да је из да вач ка ку ћа
„Ли бер та теа” од са мог по чет ка
чи ни ла на по ре да при бли жи
књи гу чи та о ци ма из на ших кра -
је ва, што је и са вр шен на чин
за упо зна ва ње де ла кла сич них
и свет ски по зна тих пи са ца, али
и до бар на чин за афир ма ци ју
на ших ау то ра ко ји пи шу ори -
ги нал ну ли те ра ту ру.

Пи сци ко ји су се афир ми са -
ли у овој из да вач кој ку ћи пи -
шу пе сме (Ми хај Авра ме ску,
Кор нел Ба ли ка, Ју ли јан Бу гар -
ју, Олим пи ју Ба лош, Ми о драг

Ми лош, Иле а на Ур су, Ма ри о -
а ра Ба ба, Фе ли чи ја Ма ри на
Мун те а ну, Па вел Га та јан цу, Јо -
ан Ба ба, Јо ан Фло ра, Слав ко
Ал ма жан, Ва са Бар бу, Ва си ле
Бар бу, Еу ђе ни ја Бал те а ну, Ана
Ни ку ли на Ур су ле ску, Ни ку Чо -
ба ну, Јо не ла Мен гер, Ва лен -

тин Мик, Ма ри о а ра Сфе ра
итд.), (Јoн Maрковичану), при -
по вет ке (Јoн Ба лан), ро ма не
(Ми хај Авра ме ску, Ми о драг
Ми лош, Тра јан До бан, Ра ду
Фло ра, Слав ко Ал ма жан, Еу -
ђе ни ја Бал те а ну, Ма ри о а ра
Сто ја но вић), ре пор та же и пу -
то пи се (Фло рин Ур су ле ску, Ко -
ста Ро шу, Ана Ни ку ли на Ур -
су ле ску) и они сви има ју већ
ре зер ви са но ме сто у ру мун -
ским књи жев ним исто ри ја ма.
Вој во ђан ски пи сци опре де ли -
ли су се за цр ти це, при по вет ке
и ро ма не, ко ји ма до ми ни ра

опи си ва ње дру штве них зби ва -
ња у по сле рат ној Вој во ди ни,
као и мен та ли те та љу ди са овог
тла. У вој во ђан ској про зи из
Вој во ди не по сто ји сим би о за,
тач ни је син те за тра ди ци о нал -
них ба нат ских вред но сти и ру -
мун ских и срп ских кул тур них
вред но сти.

По след њих де це ни ја у ру -
мун ској про зи у Вој во ди ни нај -
ви ше се пи са ло о ро ма ни ма
жен ских ау то ра, али сва ке го -
ди не об ја вљу је се све ви ше збир -
ки пе са ма, па мо же мо сло бод -
но ре ћи да у бе ле три сти ци из
Вој во ди не, од пр вих де ла 1945.
го ди не па до 2018, до ми ни ра ју
пе сме. С дру ге стра не, ве о ма
че сто пи сци пре ла зе с по е зи је
на про зу, или с лек си ко гра фи -
је на пу то пис или ро ман, што
је ве о ма до бро за ру мун ску књи -
жев ност у Вој во ди ни због ње -
ног кон ти ну и те та. По след њих
де це ни ја про зу об ја вљу ју три
ге не ра ци је ру мун ских пи са ца:
пр ва је ге не ра ци ја „тра ди ци о -
на ли ста”, с ре а ли стич ким иде -
ја и на ра тив ним пер спек ти ва -
ма, чи ји су пред став ни ци Ми -
хај Авра ме ску, Јон Мар ко ви -
ча ну итд.; дру га ге не ра ци ја је
ана ли тич ка, ин те лек ту ал на и
ра фи ни са на и ту ула зе Ра ду
Фло ра, Јон Ба лан, Ми о драг Ми -
лош итд. Тре ћи, пост мо дер ни -
стич ки мо дел има из ра жен екс -
пе ри мен тал ни при ступ, у ко -
јем до ми ни ра ју тек сту ал не игре,
раз ме на иде ја и пер спек ти ва.
Нај по зна ти ји пред став ни ци
овог мо де ла су Слав ко Ал ма -
жан, Па вел Га та јан цу, Фло рин
Ур су ле ску, Еу ђе ни ја Бал те а ну,
Ана Ни ку ли на Ур су ле ску,

Мари ја на Стра ту лат, Ма ри о а -
ра Сто ја но вић итд.

У сле де ћем по гла вљу, На -
по ме не, ути сци и ми шље ња.
Из вор на бе ле три сти ка на ру -
мун ском је зи ку (1945–2018),
при ка за ни су ути сци и ми шље -
ња ау то ра о сва кој бе ле три -
стич кој књи зи по себ но, ко је су
пред ста вље не хро но ло шки у
за ви сно сти од го ди не об ја вљи -
ва ња. Пре у зи ма ју ћи уло гу књи -
жев них кри ти ча ра, ау то ри ја -
сно и са же то ана ли зи ра ју књи -
ге бе ле три сти ке, ис ти чу ћи
глав не по дат ке о ау то ру књи -
ге, те му де ла и нај бит ни је иде -
је и књи жев не мо ти ве ана ли -
зи ра ног де ла.

Ау то ри књи ге „Се дам де це -
ни ја бе ле три сти ке” Ва са Бар бу
и Ни ку Чо ба ну ус пе ли су да
по ка жу зна чај и уло гу об ја вљи -
ва ња бе ле три сти ке у Вој во ди -
ни. То је, у пр вом ре ду, не го ва -
ње ру мун ског књи жев ног је зи -
ка. Ау то ри у пред го во ру ка жу
сле де ће: „Ово је књи жев ност
ко ја има пе сни ке и про зне пи -
сце, али ма ње има ау то ре драм -
ских де ла, то је књи жев ност
ко ја је на ме ње на чи та о ци ма
раз ли чи те жи вот не до би (...),
то је књи жев ност ко ја је на ста -
ла из на шег жи вот ног окру же -
ња, из тра ди ци је и на ше ин ди -
ви ду ал не и ко лек тив не ме мо -
ри је” (Ва са Бар бу, Ни ку Чо ба -
ну, стр. 8). Ова књи га је ве о ма
зна чај на за бу ду ће ис тра жи ва -
че ру мун ске књи жев но сти из
Вој во ди не, то је књи га без ко је
се ви ше не мо гу за ми сли ти бу -
ду ће књи жев не исто ри је.
Ва нр. проф. др Вир ђи ни ја

По по вић

ПОР ТРЕТ: ПРОФ. РО ДИ КА АЛ МА ЖАН

ДО БАР ПРО ФЕ СОР ЈЕ ВИ ШЕ ОД ДИ ДАК ТИЧ КЕ СТРУЧ НО СТИ

СЕ ДАМ ДЕ ЦЕ НИ ЈА БЕ ЛЕ ТРИ СТИ КЕ У ИЗ ДА ВАЧ КОЈ КУ ЋИ „ЛИ БЕР ТА ТЕА”

Тра ди ци ја об ја вљи ва ња ле пих ми сли

Већ три де сет јед ну го ди ну ра -
ди као про фе сор ка исто ри је у
три шко ле: Основ ној шко ли
„2. ок то бар” у Ни ко лин ци ма,
Основ ној шко ли „Брат ство –је -
дин ство” у Али бу на ру/Се ле у -
шу и у Еко ном ској  шко ли
„До си теј Об ра до вић” у Али -
бу на ру. На пи са ла је мо но гра -
фи ју „Ру мун ско обра зо ва ње у
Вој во ди ни”, а тре нут но при -
пре ма ма те ри јал за дру гу књи -
гу „На став ни ка дар из Вој во -
ди не”. Чла ни ца је Из да вач ког
са ве та На ци о нал ног са ве та Ру -
му на, а од 2009. го ди не чла -
ни ца је Управ ног од бо ра Ин -
сти ту та за кул ту ру Ру му на из
Вој во ди не. По но во ула зи у На -
ци о нал ни са вет Ру му на 2018.
го ди не, ка да је по но во иза бра -
на за ко ор ди на тор ку Од се ка
за обра зо ва ње, а пре не ко ли -
ко ме се ци и за пред сед ни цу
Из вр шног од бо ра.

Про фе сор ка Ро ди ка Ал ма жан
ро ђе на је 9. ма ја 1965. го ди не
у Пан че ву. Од 1980. до 1982.
го ди не по ха ђа ла је Гим на зи ју
„До си теј Об ра до вић” у Али -
бу на ру, а у на ред не две го ди -
не вр шач ку гим на зи ју „Бо ри -
слав Пе тров Бра ца”. Ди пло -
ми ра ла је на Фи ло зоф ском
фа кул те ту у Но вом Са ду, на
од се ку за исто ри ју (1984–
1988). Од 2003. до 2010. го -
ди не би ла је чла ни ца На ци о -
нал ног са ве та Ру му на из Ср -
би је, а 2005. би ла је иза бра на
за ко ор ди на тор ку Од се ка за
обра зо ва ње овог на ци о нал ног
са ве та. По ред то га, од 2005.
до 2010. го ди не би ла је чла -
ни ца Са ве та за ме ђу ет нич ке
од но се Оп шти не Али бу нар.
Чла ни ца је Из да вач ког са ве та
На ци о нал ног са ве та Ру му на,
а од 2009. го ди не чла ни ца је
Управ ног од бо ра Ин сти ту та за
кул ту ру Ру му на из Вој во ди не.
По но во ула зи у На ци о нал ни
са вет Ру му на 2018. го ди не, ка -
да је по но во иза бра на за ко -
ор ди на тор ку Од се ка за обра -
зо ва ње, а пре не ко ли ко ме се -

ци и за пред сед ни цу Из вр шног
од бо ра.

Ау тор број них ра до ва

Уче ство ва ла је у пре во ђе њу рад -
не све ске за исто ри ју и исто -
риј ских уџ бе ни ка за основ не
шко ле, би ла ре цен зент „Анек -
са исто ри је ру мун ског на ро да”,
при су ство ва ла свим сед ни ца -
ма и окру глим сто ло ви ма др -
жав них ор га на у ве зи са обра -
зо ва њем на је зи ци ма на ци о -
нал них за јед ни ца из Ср би је.
За јед но са чла но ви ма Од се ка
за обра зо ва ње На ци о нал ног са -
ве та да ла је ми шље ње о уџ бе -
ни ци ма за ру мун ски је зик и
књи жев ност, и за му зич ку кул -
ту ру, као и о „Анек си ма исто -
ри је ру мун ског на ро да”, са још
две ко ле ги ни це на пи са ла је
про грам за уса вр ша ва ње на -

став ног ка дра из исто ри је, ко -
ји је одо бри ло ре пу блич ко Ми -
ни стар ство обра зо ва ња. Ор га -
ни зо ва ла је са стан ке ак ти ва ди -
рек то ра шко ла на ру мун ском
је зи ку и пред ста вља ла ру мун -
ску за јед ни цу на сед ни ца ма и
се ми на ри ма ор га ни зо ва ним од
стра не не вла ди них ор га ни за -
ци ја и ОСЦЕ-а ко ји се ти чу
обра зо ва ња на је зи ци ма на ци -
о нал них за јед ни ца. На пи са ла
је мо но гра фи ју „Ру мун ско обра -
зо ва ње у Вој во ди ни”, а тре нут -
но при пре ма ма те ри јал за дру -
гу књи гу „На став ни ка дар из
Вој во ди не”.

– Ква ли те ти до брог про фе -
со ра не од но се се са мо на ди -
дак тич ку струч ност, већ и на
ем па тиј ске и со ци јал не ква ли -
те те. Та ко, по се до ва ти струч на
и пе да го шка зна ња је сте ва -

жно, али не до вољ но да би про -
фе сор био за и ста це њен ме ђу
сво јим уче ни ци ма. Још у пе -
том раз ре ду сам ода бра ла да
сту ди рам исто ри ју, тач ни је од
пр вог ча са с про фе со ром Јо си -
фом Ср бу ом. До пао ми се ње -
гов на чин пре да ва ња, ње го ва
об ја шње ња, на чин на ко ји нам
се обра ћао и ка ко се по на шао
са уче ни ци ма. Че сто сам, ка ко
нам је ка сни је при чао, се бе ви -
де ла у уло зи исто риј ских лич -
но сти или сам у ми сли ма пу -
то ва ла кроз раз не зе мље: Грч -
ку, Ита ли ју, Еги пат, бо ри ла се
с Ху ни ма... Јед но од нај ве ћих
за до вољ ста ва осе ћаш он да ка -
да схва тиш да си ус пео да уче -
ни ке за ин те ре су јеш за од ре ђе -
ну те му. На при мер, по што сам
на ча су об ја сни ла јед ну од ре -
ђе ну област, не ки од уче ни ка

су ми ре кли: „На ста ви те! Ка -
жи те нам још не што!” Ове спон -
та не ре чи су као зрак сун ца у
тмур ном ју тру, та ко да схва -
тиш да си код де це под ста кла
не ка осе ћа ња, до та да њи ма не -
по зна та. Не ве ро ват но је то ка -
да им ви диш на сме ја на ли ца
пу на ра до сти јер су раз у ме ла
не ку од ре ђе ну те му – ре кла нам
је Ро ди ка.

Одр жа ти ко рак са сва ком
ге не ра ци јом уче ни ка

Во ли про фе си ју ко ју је ода бра -
ла јер, пре ма ње ном ми шље -
њу, то је јед на пле ме ни та и чи -
ста про фе си ја, где се су сре ће -
мо с нај не ви ни јим по гле ди ма,
где мо же мо да да мо љу бав и
да још ви ше до би је мо на зад.
Де ца те сле де као узор, во ле
те, цр та ју ср цу лен ца... Да ли

по сто ји леп ше за ни ма ње од ра -
да с де цом, кад их ви диш ка ко
ра сту?

Нај ве ће за до вољ ство ко је јој
до но си ова пре ле па, али те шка
про фе си ја, ко јој је по све ти ла
жи вот, без сум ње, је сте ви де ти
да су мла ди ко ји ма је пре да ва -
ла по ста ли, у од ре ђе ној ме ри
за хва љу ју ћи и ње ним на по ри -
ма, по што ва ни и це ње ни љу ди.

По но сна је јер је пе то ро уче -
ни ка ко ји ма је би ла про фе сор -
ка упи са ло исто ри ју.

– Ди дак тич ки ка дар мо ра
увек да бу де у ве зи с бу дућ но -
шћу, та ко да је нео п ход но да
одр жа ва ко рак са сва ком ге не -
ра ци јом, да се увек фор ми ра, а
са мим тим уче ни ци ма про фе -
сор мо ра да бу де узор и пред -
вод ник – ре кла нам је Ро ди ка.

За тим је до да ла:
– То је јед на при ви ле го ва но

за ни ма ње, јер мо жеш да об ли -
ку јеш де те и да у ве ли кој ме ри
до при не сеш ње го вом раз во ју.
Кроз сва ко де те ко је се оства -
ри ло у не кој обла сти ви диш
трај не пло до ве свог ра да. Све
ви ше се го во ри о ак тив но сти ма
усме ре ним пре ма уче ни ку, ње -
го вим ин те ре си ма, по тре ба ма
и стре мље њи ма и сто га про фе -
со ри мо ра ју да про ши ре област
тра ди ци о нал них ме то да и тех -
ни ка и да ко ри сте и мо дер не,
ин тер ак тив не, ка ко би про цес
пре да ва ња и уче ња био пло до -
но сан. У овом кон тек сту, про -
фе сор мо ра да бу де до бар ор га -
ни за тор, исто вре ме но да охра -
бру је и сти му ли ше уче ни ке да
са за ни ма њем уче ству ју на ча -
су, да тра же и от кри ва ју ре ше -
ња, и то соп стве ним тру дом.
Ин тер ак тив не ме то де и тех ни -
ке охра бру ју груп ни рад, по вла -
че за со бом пар ти ци па тив но
уче ње, олак ша ва ју ћи раз ви ја ње
ве шти на. Уче ни ци же ле да уче -
ству ју у соп стве ном фор ми ра -
њу, да при ка зу ју иде је и ми -
шље ња ко је мо гу ме ђу соб но да
упо ре ђу ју, да раз ме њу ју зна ња,
и та ко оства ру ју на пре дак.

Еу ђе ни ја Бал те а ну

Родика Алмажан
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Срп ско-ру мун ски од но си већ
ду ги низ де це ни ја пред ста вљају
не пре су шну ин спи ра ци ју ис -
тра жи ва чи ма ра зних профи -
ла – исто ри ча ри ма, ан тро по -
ло зи ма, лин гви сти ма, исто ри -
ча ри ма умет но сти, ет но му зи -
ко ло зи ма, а ре зул та ти ис тра -
жи ва ња ко је су спро во ди ли
би ли су пред ста вље ни на на -
уч ним ску по ви ма, окру глим
сто ло ви ма, у мо но гра фи ја ма,
збор ни ци ма, ча со пи си ма. И,
упр кос то ме, из гле да да се ова
два су сед на на ро да, ко ји су
то ком исто ри је увек га ји ли
при ја тељ ске и до бро су сед ске
од но се, ипак не до вољ но
познају.

Још увек има пу но не ис тра же -
них или ма ло по зна тих обла -
сти, још увек има ка пи тал них
тек сто ва ру мун ских ау то ра ко -
ји се од но се на њи хо ве су се де
Ср бе и обр ну то. Та кве из во ре
она дру га стра на ско ро и не
по зна је; ма ло су ко ри шће ни
или пот пу но не ис ко ри шће ни
од стра не „оног дру гог”
приликом на уч них ис тра жи ва -
ња, а са мим тим сла бо и по -
зна ти њи хо вим на уч ним кру -
го ви ма, али и ши рој кул тур ној
јав но сти.

Раз лог то ме ле жи и у ма лом
бро ју струч ња ка ко ји по зна ју
оба је зи ка и ко ји би из тог раз -
ло га би ли нај ком пе тент ни ји да
пре зен ту ју оној дру гој стра ни
из во ре ко је ну де. То, на рав но,
мо же, али и не мо ра да под ра -
зу ме ва и пре вод та квих из во ра
у це ли ни или у од лом ци ма, али
би то сва ка ко пред ста вља ло
пред ност у сми слу бо љег раз у -
ме ва ња и до ступ но сти до тич -
ног из во ра „оној дру гој страни”.

По зна ва ње еко но ми је,
култу ре и ци ви ли за ци је

Пу то пи си пред ста вља ју за исто -
ри ча ре из во ре од пр во ра зред -
ног зна ча ја ка да је реч о упо -
зна ва њу на се ља, ста нов ни штва,
еко но ми је, кул ту ре, ци ви ли -
за ци је, исто риј ских окол но сти
у ко ји ма су се раз ви ја ли и дру -
штве но по ли тич ког уре ђе ња
кра је ва кроз ко је су про ла зи -
ли њи хо ви ау то ри, а у свој ству
др жав них функ ци о не ра, вој -
них ли ца, тр го ва ца, ра ди оба -
вља ња не ких при ват них по -
сло ва, или про сто из хе до ни -
стич ких раз ло га.

Као зе мља кроз ко ју про ла зе
зна чај не са о бра ћај ни це ко је по -
ве зу ју Ори јент и Ср би ју су од
дав ни на по се ћи ва ли стра ни пут -
ни ци, би ло да су до ла зи ли са
За па да и упу ти ли се пре ма Кон -
стан ти но по љу или дру гим де -
сти на ци ја ма на Ле ван ту, или
су пло ви ли Ду на вом и ус пут
опи си ва ли на се ља и ста нов ни -
штво са оба ле ове ве ли ке ре ке,

пре сто ни цу Бе о град, Сме де рев -
ску твр ђа ву, Аду Ка ле. Би ло је,
сва ка ко, и пут ни ка са Ори јен та
ко ји су про ла зи ли кроз на ше
зе мље. Са свим је при род но да
је ве ли ки број та квих пут ни ка
до ла зио из Ср би ји су сед них зе -
ма ља, због са ме ге о граф ске бли -
зи не, с ци љем оба вља ња ра зних
по сло ва, су сре та ња с дру гим
љу ди ма, као по сле ди ца на сил -
ног про те ри ва ња из ма тич не
зе мље итд.

Ру мун ски пут ни ци су ве ко -
ви ма по се ћи ва ли су сед не срп -
ске те ри то ри је, али ће тек од
XIX ве ка по че ти у ве ћој ме ри
да за пи су ју ути ске с тих пу то -
ва ња. Пу то пис се као жа нр све
че шће ко ри сти код ру мун ских
ау то ра кра јем XIX и по чет ком
XX ве ка ка ко би се јав но сти са -
оп шти ло оно што је пут ник же -
лео да ка же, по себ но ка да опис
ни је био сам по се би циљ, већ
про мо ви са ње са мог ау то ра или
љу бав пре ма пи са ној ре чи, или
мо жда из не ких тре ћих раз лога.

Пред на ма су де ла че ти ри
ру мун ска ау то ра-пут ни ка, од
ко јих тро ји цу мо же мо сло бод -
но да свр ста мо ме ђу пу то пи -
сце, али не и че твр тог, исто -
вре ме но и нај ста ри јег ме ђу њи -
ма. То је Ни ко ла је Бал че ску,
ру мун ски пи сац, исто ри чар и
ре во лу ци о нар ко ји је 1848/49.
го ди не, на кон што је про те ран
из Вла шке, у не ко ли ко на вра -
та про ла зио кроз срп ско По ду -
на вље или се ту за др жа вао и
во дио ко ре спон ден ци ју са сво -
јим са бор ци ма ко ји су се на ла -
зи ли на дру гим де сти на ци ја -
ма. Бал че ску је бо ра вио у Бе о -
гра ду, Пан че ву, До њем Ми ла -
нов цу и Не го ти ну и, упр кос чи -
ње ни ци да не ма пу но ин фор -

ма ци ја о љу ди ма и на се љи ма у
ко ји ма је бо ра вио, ње го ва пи -
сма пред ста вља ју ин те ре сан -
тан из вор за упо зна ва ње оп -
штих по ли тич ких при ли ка ко -
је су вла да ле на ју го и сто ку Евро -
пе и у По ду на вљу 1848/49. го -
ди не. Оста ла три ау то ра мно го
су бли жи је дан дру гом по са -
мој го ди ни ро ђе ња и при па да -
ју при бли жно ис тој ге не ра ци -
ји, иа ко се ра ди о лич но сти ма
ко је на пр ви по глед не ма ју то -
ли ко то га за јед нич ког. Ни ко -
ла је Јор га је ве ли кан ру мун ске
и европ ске исто ри о гра фи је,
пред сед ник ру мун ске вла де у
јед ном ман да ту, и ње гов ре но -
ме сва ка ко пу но од ска че у од -
но су на оста ле ау то ре. Те о дор
Фи ли пе ску се раз ли ку је од оста -
лих по то ме што је ро ђен на
про сто ри ма та да шње Ау стро у -
гар ске мо нар хи је и што је био
др жав ни чи нов ник у ње ној слу -
жби, та ко да је спро вео сво је
пу то ва ње као Ру мун ко ји жи ви

ван ма тич не зе мље, а ко ји ће
тек на кон рас па да двој не мо -
нар хи је пре ћи да жи ви у Ру му -
ни ји.

Ау то ри за јед нич ких ра до ва

За нас је пак нај зна чај ни је то
што је овај ру мун ски хе ми чар,
ет но граф, пу бли ци ста и, на рав -
но, пу то пи сац, ро ђен на на шим
про сто ри ма, у Гло го њу код Пан -
че ва. Тре ћи пу то пи сац, нај ма -
ње по знат, али не и нај ма ње
ин те ре сан тан, био је Или је Гер -
гел, док тор фи ло ло ги је, ко ји је
спро вео нео бич но пу то ва ње на
би ци клу по Ср би ји, Бо сни и
Дал ма ци ји. Због то га ње гов пу -
то пис са др жи и нај ви ше еле -
ме на та аван ту ре у се би. И још
не што: Или је Гер гел је спле -
том окол но сти, на сим бо ли чан
на чин, лич ност кроз ко ју се по -
ве зу ју сви оста ли пут ни ци ко је
при ка зу је мо у овом на шем раду:
ра дио је као про фе сор не мачког
је зи ка у Гим на зи ји „Ни кола је

Бал че ску” у Бра и ли, срео је
при ли ком пу то ва ња ко је опи -
су је у свом пу то пи су Те о до ра
Фи ли пе скуа у Са ра је ву 1908.
го ди не и на ви ше ме ста га ци -
ти рао у свом ра ду и, нај зад,
свој пу то пис је об ја вио у ли сту
„Са ма на то рул” (1909), у ко јем
је Јор га го ди на ма био уред ник,
а 1906. је об ја вио и је дан рад
по све ћен ве ли ком исто ри ча ру:
„Го спо дин Јор га и ви да ри по -
ли ти кант ства”.

На по ми ње мо да су у на шем
ра ду об ја вље ни са мо они од -
лом ци пу то пи са Или ја Гер ге ла
ко ји се од но се на те ри то ри ју
на ше зе мље, док је у слу ча ју
два ју при ка за них пу то пи са Ни -
ко ла ја Јор ге је дан об ја вљен у
це ли ни, а дру ги са мо у оним
де ло ви ма ко ји се од но се на Ср -
би ју, као део ме ђу рат не Ју го -
сла ви је. Нај зад, из де ла Те о до -
ра Фи ли пе скуа из ба че ни су не -
ки од лом ци за ко је смо сма тра -
ли да има ју ма њу пу бли ци стич -
ку и исто риј ску вред ност, али
смо са мо у ње го вом слу ча ју,
сма тра ју ћи га зна чај ним за нас
по што је ро ђен на те ри то ри ји
на ше зе мље и по сма тра ју ћи га
као зна ме ни ту лич ност на шег
Ба на та, об ја ви ли и од лом ке који
го во ре о да ле ком Кон стан ти но -
по љу, где је овај наш Ба на ћа -
нин бо ра вио на свом пу то ва њу.

По ку ша ли смо да об ја вљи -
ва њем ових пу то пи са у пре во -
ду на срп ски је зик да мо наш
скро ман до при нос да љем упо -
зна ва њу и про у ча ва њу срп ско-
ру мун ских од но са кроз ве ко -
ве. На да мо се да смо у то ме ус -
пе ли и да ће ова књи га пред -
ста вља ти под стрек за да ља ис -
тра жи ва ња у овој обла сти.

Др Мир ча Ма ран

„РУ МУН СКИ ПУТ НИ ЦИ У СР БИ ЈИ” АУ ТО РА ДР МИР ЧЕ МА РА НА

Пу то пи си има ју не про це њи ву књи жев ну вред ност
Пу то пи си за вре ђу ју по себ ну па -
жњу јер по ја ча ва ју ути сак о ва -
жно сти овог књи жев ног жан -
ра, опле ме њу ју исто ри ју и има -
ју књи жев ну вред ност. Вред но
је на по ме ну ти да је од по себ не
ва жно сти за ову књи гу из бор
пу то пи са ца.

Ау тор ове књи ге је др Мир ча
Ма ран, ко ји је про фе сор Ви со -
ке шко ле стру ков них сту ди ја
за обра зо ва ње вас пи та ча у Вр -
шцу. Ње го ва књи га „Ру мун ски
пут ни ци у Ср би ји” на и шла је
на ве ли ко ин те ре со ва ње чи та -
ла ца, та ко да ће мо у на став ци -
ма об ја вљи ва ти од лом ке из ње.

Књи га го во ри о пу то ва њи ма
ру мун ских пу то пи са ца кроз Ср -
би ју у XIX и с по чет ка XX ве ка,
под ко јим окол но сти ма су ти
пу то пи си на ста ли и за што су
их пи са ли не са мо пу то пи сци
већ и исто ри ча ри. Ру мун ски
пут ни ци кроз Ср би ју су: Ни ко -
ла је Бал че ску, Или је Гер ге ли,
Те о дор Фи ли пе ску и Ни ко ла је
Јор га, ко ји су пу то ва ли кроз
на шу зе мљу у XIX ве ку и по -
чет ком XX ве ка и опи са ли и
при ро ду и на чин жи во та љу ди
из тог вре ме на.

Сам ау тор, Мир ча Ма ран, ре -
као је да су Ср би ју од дав ни на
по се ћи ва ли стра ни пут ни ци ко -
ји су до ла зи ли са За па да и ишли
пре ма Кон стан ти но по љу или
дру гим де сти на ци ја ма, ка да су
пло ви ли Ду на вом и ус пут опи -
си ва ли на се ља и ста нов ни штво
са оба ле ове ве ли ке ре ке, пре -
сто ни цу Бе о град, Сме де рев ску
твр ђа ву и Аду Ка ле.

Ау тор је ре као, из ме ђу оста -
лог, да срп ско-ру мун ски од но -
си већ ду ги низ де це ни ја пред -
ста вља ју не пре су шну ин спи ра -
ци ју ис тра жи ва чи ма, а ре зул -
та ти ис тра жи ва ња ко ја су они
спро во ди ли би ли су пред ставље -
ни на на уч ним ску по ви ма, окру -
глим сто ло ви ма, у мо ногра фи -
ја ма, збор ни ци ма, ча со пи си ма.

Ма ран ис ти че да, и по ред
при сне са рад ње Ср би је и Ру му -
ни је, срп ској и ру мун ској исто -
ри о гра фи ји не до ста ју ра до ви
јед них о дру ги ма. У књи зи се
на ла зе и пу то пи си Те о до ра Фи -
ли пе скуа, ко ји је из на ших кра -
је ва, ро дом из Гло го ња.

За Пан чев це ће би ти за ни -
мљи во да про чи та ју ка ко су ови
ру мун ски пу то пи сци до жи ве -
ли Пан че во кра јем 19. и по -
чет ком 20. ве ка и ка ко су о на -
шем гра ду из тог вре ме на пи -
са ли.

Из да вач ове за ни мљи ве књи -
ге је Цен тар за ба нат ске сту ди -
је, у са рад њи са Исто риј ским
ар хи вом Пан че ва.

С до зво лом про фе со ра др
Мир че Ма ра на, об ја ви ће мо
увод не на по ме не из ове књи ге.
Књи га је иза зва ла ве ли ко ин -
те ре со ва ње, јер по ред сво је

исто риј ске вред но сти има и не -
про це њи ву књи жев ну вред ност.

ТЕ О ДОР ФИ ЛИ ПЕ СКУ: 
„ОД БА НА ТА ДО ОРИ ЈЕН ТА”
Хе ми чар, ет но граф, про фе сор
и пу бли ци ста Те о дор Фи ли пе -
ску по знат је пре све га по сво -
јим при ло зи ма про у ча ва њу ру -
му но фо них за јед ни ца у Бо сни
и Хер це го ви ни и у дру гим де -
ло ви ма Бал кан ског по лу о стр -
ва. Вред на је по ме на ње го ва
са рад ња са ча со пи сом „Три бу -
на” из Ара да, у пр вој де це ни ји

XX ве ка, али ни ка ко не тре ба
за не ма ри ти ње го ву глав ну про -
фе си ју, ону др жав ног чи нов -
ни ка у ау стро у гар ској слу жби
у Са ра је ву, од но сно про фе со ра
фи зи ке и хе ми је на Ака де ми ји
тех нич ких на у ка у Клу жу.

У ме ђу рат ном пе ри о ду Фи -
ли пе ску се у сво јим мно го број -
ним тек сто ви ма освр ће по не -
кад и на род ни Ба нат и, кон -
крет ни је, на сво је род но се ло
Гло гоњ код Пан че ва и на се ла
у окру же њу, у ко ји ма је имао
род би ну, при ја те ље, по зна ни -

ке. У овом ра ду пред ста ви ће -
мо га, ме ђу тим, као пу то пи сца.

О по ре клу по ро ди це Фи ли -
пе ску са зна је мо од ау то ра у
ра ду „Срп ска Вој во ди на” где
у кон тек сту до га ђа ја из по -
след њег Ау стриј ско-тур ског
ра та из 1788−91. на по ми ње да
је ње гов пра де да до шао у Ба -
нат из Вла шке и да се на ста -
нио у Тор ку, ме сту код Ве ли -
ког Беч ке ре ка (Зре ња нин),
ода кле је 1823. го ди не ње гов
де да Си ме он пре шао у Гло -
гоњ код Пан че ва, на те ри то -
ри ји Не мач ко-ба нат ске ре ги -
мен те бр. 12, за јед но са су -
пру гом, ћер ком Ма ри јом и
сво ја че ти ри си на, ме ђу ко ји -
ма је био и Со фро ни је, отац
Те о до ра Фи ли пе скуа.

У на став ку да је мо не ко ли ко
основ них исто риј ских по да та -
ка о овом ју жно ба нат ском ме -
сту, ка ко би смо се бли же упо -
зна ли са ам би јен том у ко јем је
ро ђен и од ра стао пу то пи сац Те -
о дор Фи ли пе ску.

Пр ви по да ци о Гло го њу по -
ти чу из Пећ ког ка та сти ха из
1660. го ди не. Два де се тих го -
ди на XVIII ве ка пре ста је да по -
сто ји као на се ље но ме сто, по -
што се на ред них го ди на Гло -
гоњ по ми ње као пу ста ра ко ја
је да та у за куп. Го ди не 1735.
ме сто је по но во на се ље но, нај -
ве ро ват ни је Ср би ма, ме ђу тим,
ку га и тур ска ра за ра ња за вре -
ме ра та 1737−1739. зна чај но
су сма њи ле број ста нов ни ка.
Ме сто ипак ни је не ста ло, већ
се у на ред ним го ди на ма по ве -
ћа ло по врат ком де ла ста нов -
ни ка ко ји су га ра ни је на пу -

сти ли, али и но вим ко ло ни за -
ци ја ма. Не што ка сни је, сре ди -
ном XVIII ве ка, Гло гоњ је по -
но во на пу штен, јер се 1768. го -
ди не по ми ње као пу ста ра. До
не мач ке ко ло ни за ци је и по нов -
ног осни ва ња ме ста до шло је
1774−1775, на те ри то ри ји Не -
мач ко-ба нат ске ре ги мен те бр.
12 са се ди штем у Пан че ву. Тур -
ци су га по дру ги пут ра зо ри ли
1788. го ди не, про у зро ку ју ћи
ма те ри јал ну ште ту и људ ске
жр тве. Ру му ни по ре клом из
Тран сил ва ни је, углав ном из Ра -
ши на ри ја (Си би ју) и око ли не
на се ља ва ју 1794. го ди не Гло -
гоњ. Ко ло ни за ци је ко је су сле -
ди ле у на ред ним де це ни ја ма

XVIII ве ка и по чет ком XIX ве -
ка до при не ле су по ве ћа њу бро -
ја ста нов ни ка. Го ди не 1869.
број ста нов ни ка је из но сио
2.773, од ко јих 751 су Ру му ни.
(На ста ви ће се)

ПУ ТО ПИ СИ – НЕ ИС ЦРП НИ ИСТО РИЈ СКИ ИЗ ВОР

ДУ БО КИ ТРАГОВИ ВРЕМЕНА

Николаје Јорга



Vasa BARBU, Nicu CIOBANU,
Șapte decenii de beletristică. Mic
dicționar de cărți și autori (1945-
2018), Paciova, Editura Libertatea,
2018, 287 pg

Încă de la primele începuturi ale li-
teraturii române din Voivodina, în
deceniul cinci al secolului trecut,
promotorii ei s-au impus, în primul
rând cu cărți de beletristică și apoi
cu cărți de alte genuri (istorii litera-
re, critică literară, dicționare etc.).
Până în zilele de astăzi la Editura
”Libertatea” au apărut sute de cărți
de literatură artistică de diferite ge-
nuri, predominând poezia și roma-
nul, însă cu apariții insolite de cărți
monografice și antologii care rotun-
jesc un fenomen literar rar, unic și
specific al unei literaturi minoritare
românești, literatura română din
Voivodina. Această literatură, cu
ajutorul unor nume ilustre a intrat
în circuitul literar românesc și euro-
pean, pulsând în acelaști ritm cu
multe alte literaturi minoritare din
Voivodina și cu literatura poporului
majoritar, influențându-se și
îmbogățindu-se reciproc. O mărtu-
rie a existenței, a creșterii unei lite-
raturi artistice, este cartea apărută
la sfârșitul anului trecut, „Șapte de-
cenii de beletristică” la Editura Li-
bertatea, semnată de Vasa Barbu și
Nicu Ciobanu.

Editura „Libertatea”, deschisă în-
că de la început spre universalitate, a
fost unica editură românească din
fosta Iugoslavie.

Au trecut mai mult de șapte dece-
nii de afirmare a creaţiei literare ori-
ginale în limba română și în limba
sârbă, dar și publicistice și de alte
genuri, precum și a traducerilor din
limba sârbă și din alte limbi în limba
română și invers. Autorii au subînti-
tulat această carte, „Mic dicționar de
cărți și autori (1945-2018)” cu

intenția a ne pune la dispoziție
aproape toate informațiile necesare
cu privire la autorii și cărțile lor apă-
rute la Editura „Libertatea” din anul
1945 până în ziua de astăzi,
împărțite pe capitole

În primii ani de activitate, Editu-
ra ”Libertatea” publică literatură cu
infiltrații politice, pe lângă cărțile de
beletristică ale autorilor români și
străini și traducerile operelor lor în
limba română sau sârbă. Urmează
publicarea operelor scriitorilor iu-
goslavi, clasici și contemporani, a
cărților de copii și tineret și a opere-
lor scriitorilor români clasici: a ope-
relor de seamă din literatura univer-
sală, dicționarelor și manualelor
școlare. În prvința beletristicii, înce-
pând cu anii optzeci ai secolului tre-
cut, apar Operele alese ale scriitori-
lor noștri și diferite antologii de
poezie sau proză. Din lista de opere
și scriitori incluse de autori în aceas-
tă carte, putem vedea că cea mai
productivă perioadă era între anii
1950 și 1960, când au apărut și 40 de
titluri pe an, ceea ce nu se poate
compara cu perioada de după anii
1980-1990 și până astăzi.

Ceea ce e important de a scoate
în evidență este faptul că Editura
„Libertatea”, încă de la început a în-
treprins eforturi de a apropia cartea

de cititorii pasionați de carte, fiind
aceasta o cale perfectă pentru
cunoașterea operelor scriitorilor
clasici și universali, dar și o bună ca-
le pentru afirmarea autorilor noștri
care scriu literatură originală.

Scriitorii cunoscuți la noi scriu
poezie  (Mihai Avramescu, Cornel
Bălică, Iulian Bugariu, Olimpiu
Baloș, Miodrag Miloș, Ileana Ursu,
Mărioara Baba, Felicia Marina
Munteanu, Pavel Gătăianțu, Ioan
Baba, Ioan Flora, Slavco Almăjan,

Vasa Barbu, Vasile Barbu, Eugenia
Bălteanu, Ana Niculina Ursulescu,
Ionela Mengher, Valentin Mic, Mă-
rioara Sfera etc.), schițe (Ion Marco-
viceanu), nuvele (Ion Bălan), roma-
ne (Mihai Avramescu, Miodrag

Miloș, Traian Doban, Radu Flora,
Slavco Almăjan, Eugenia Bălteanu,
Mărioara Stojanović), reportajul și
jurnalul de călătorie (Florin Ursu-
lescu, Costa Roșu, Ana Niculina Ur-
sulescu), au deja un loc determinat
în istoriile literare de la noi. Prozato-

rii voivodineni au reușit să abordeze
schița, nuvela, romanul, uneori par-
că fotografiate, ceea ce înseamnă că
observația socială și pictura mora-
vurilor sunt elementele constitutive
ale operelor de artă.

În ultimul decenii de scriere ro-
mânească în Voivodina, proză pu-
blică trei generaţii de romancieri;
prima, este cea a „tradiţionaliștilor”,
cu intenţii realiste și perspectivă na-
rativă omniscientă, al cărei principal
reprezentant a fost Mihai Avrames-
cu, Ion Marcoviceanu, etc.; cea de-a
doua, este analitică, intelectualistă și
rafinată, avându-i ca exponenţi pe
Radu Flora, Ion Bălan, Miodrag
Miloș, etc.; în paralel și de multe ori
cu întrepătrunderi, care fac analiza
dificilă s-a constituit un al treilea
model, cu premise postmoderniste,
cu aspect mai pronunţat experimen-
tal, predispus la comutări de per-
spective și jocuri textuale, ai cărui
reprezentanţi sunt Slavco Almăjan,
Pavel Gătăianțu, Florin Ursulescu,
Eugenia Bălteanu, Ana Niculina Ur-
sulescu, Mariana Stratulat, Mărioara
Stojanović, etc.

În următorul capitol, Consem-
nări, impresii și opinii. Beletristica
originală în limba română (1945-
2018), sunt redate, impresiile și
opiniile autorilor despre fiecare

carte de beletristică în parte, pre-
zentate pe linie cronologică în
dependență de anul apariției. Pre-
luând rolul de critici literari, auto-
rii volumului analizează clar și
concis cărțile de beletristică, fiind
scoase în evidență informațiile pri-
vind autorul cărții, subiectul ope-
rei și prezentarea cărții din punct
de vedere al celor mai importante
idei și motive literare aferente ope-
rei analizate.

Capitolul Autorii români din
Voivodina ai cărților de beletristică
originală, este un adevărat
dicționar privind viața și activitatea
autorilor care au publicat la Edtura
Libertatea, cu accentul pe tilurile
cărților de beletristică, anii
apariției și cele mai importante mo-
mente biografice care, în mare mă-
sură, au influențat opera scriitori-
lor români din Voivodina.

Autorii volumului de față, Șapte
decenii de beletristică, Vasa Barbu
și Nicu Ciobanu, au reușit să pre-
zinte importanța și rolul publicării
cărților de beletristică în Voivodi-
na. Aceasta este, în primul rând,
păstrarea exprimării în limba ro-
mână literară. În prefață autorii
consemnează următoarele: „Este o
literatură care dispune de poeți
prozatori, dar mai puțin de autori
de opere dramatice, o literatură ca-
re se adresează cititorilor de diferi-
te vârste (...)...o literatură izvorâtă
din mediul nostru, din tradiția și
memoria noastră colectivă și indi-
viduală” (Vasa Barbu, Nicu Cioba-
nu, p.8). Volumul de față fiind o
carte foarte importantă pentru vii-
toarele cercetări asupra literaturii
române din Voivodina, fiind o car-
te de referință, fără care nu se pot
concepe în niciun caz viitoarele is-
torii literare.

Conf. univ. dr. Virginia 
Popović

Vineri, 10 iulie 2020

pancevac@pancevac-online.rs
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PORTRET: PROF. RODICA ALMĂJAN

UN BUN PROFESOR ESTE MAI MULT 
DECÂT PREGĂTIREA DIDACTICĂ

ȘAPTE DECENII DE BELETRISTICĂ LA EDITURA ”LIBERTATEA”

Tradiția publicării gândurilor frumoase

Rodica Almăjan lucrează de 31 de
ani ca profesor de istorie în trei școli-
Ș.G. “2 Octombrie” din Nicolinţ, Ș.G.
„ Frăţie și unitate „ din Alibunar-
Seleuș și Liceul de Economie și Co-
merţ „ Dositej Obradović „ din Ali-
bunar. A scris Monografia „Învăţă-
mântul românesc din Voivodina” și
pregătește materialul pentru a doua
carte „Cadrele didactice din Voivodi-
na”. Este membră în Consiliul de Ad-
ministraţie al Institutului de Cultură
al Românilor din Voivodina. Din
anul 2018 din nou intră în Consiliul
Național al Minorității Naționale
Române și este aleasă la funcția de
coordonatoarea a Departamentului
pentru Învăţământ al Consiliului
Naţional al Minorităţii Naţionale
Române și în urmă cu câteva luni ca
Președinta Consiliului Executiv.

Profesoară Rodica Almăjan s-a
născut pe data de 09.05.1965 în lo-
calitatea Panciova. Între anii 1980-
1982 a frecventat Liceul „ Dositej
Obradović” din Alibunar, iar între
anii 1982-1984, Liceul “Borislav
Petrov Braca” din Vârșeţ. A absol-
vit Facultatea de Filozofie-sensul
istorie din Novi Sad (1984-1988).
Din anul 2003 și până în anul 2010
membră în Consiliul Naţional al
Minorităţii Naţionale Române din
Serbia. Din anul 2005 a fost aleasă
la funcţia de coordonatoarea a De-
partamentului pentru Învăţământ
al Consiliului Naţional al Minori-
tăţii Naţionale Române. Din 2005
până în anul 2010, a fost membră
în Consiliul pentru Relaţiile Inte-
retnice din Comuna Alibunar. Din
martie 2005 a fost membră al Con-
siliului editorial al CNMNR. Din
anul 2009 este membră în Consi-
liul de Administraţie al Institutului
de Cultură al Românilor din Voi-
vodina. Din anul 2018 din nou in-

tră în Consiliul Național al
Minorității Naționale Române și
este aleasă la funcția de coordona-
toare a Departamentului pentru
Învăţământ al Consiliului Naţional
al Minorităţii Naţionale Române și
în urmă cu câteva luni ca
Președinta Consiliului Executiv.

Autoare a numeroaselor 
lucrări

A participat la traducerea Caietelor
de lucru la istorie și a Lecturilor is-
torice pentru Școlile Generale, a
fost recenzent la Anexele din Isto-

ria poporului român; A participat
la toate ședinţele, mesele rotunde
organizate de către Organele de Stat
privind Învăţământul Minorităţilor
Naţionale din Serbia. Și-a dat păre-
rea împreună cu membrii Departa-
mentului pentru Învăţământ despre
Manualele de limba și literatura ro-
mână, de cultura muzicală și Ane-
xele din istoria Poporului Român.
A scris împreună cu două colege de
istorie un program de perfecţionare
a cadrelor didactice de istorie care
este acreditat de către Ministerul
Învăţământului la Belgrad. A orga-

nizat ședințele Activului directori-
lor unde se desfășoară învăţămân-
tul în limba română. A reprezentat
minoritatea română la ședinţele și
seminariile organizate de către Or-
ganizaţiile non-guvernamentale și a
OSCEU-lui, privind Învăţământul
minoritarilor. A scris Monografia
„Învăţământul românesc din Voi-
vodina” și pregătește materialul
pentru a doua carte „Cadrele didac-
tice din Voivodina”.

- Calitățile unui bun profesor nu
se referă doar la competența sa di-
dactică, ci și la capacitățile empatice

și sociale. Astfel, a avea competențe
de specialitate în funcție de dome-
niul predat și pedagogice este im-
portant, dar nu de ajuns pentru a fi
într-adevăr un profesor apreciat de
către elevii săi. Am ales să studiez
istoria încă din clasa a V-a, când am
avut prima oră cu profesorul meu
Sârbu Iosif. Mi-a plăcut modul lui
de predare, explicațiile lui, felul
cum a vorbit cu noi și cum s-a com-
portat cu noi. Deseori la oră, cum el
ne povestea eu m-am văzut în rolul
personajelor istorice, sau am călăto-
rit în gând prin diferite țări, Grecia,
Italia, Egipt, m-am luptat cu hunii,
etc. Una dintre cele mai mari satis-
facţii o simţi atunci când îţi dai sea-
ma că ai reușit să stimulezi interesul
elevilor faţă de un anumit subiect.
De exemplu, după ce am explicat un
anumit subiect la ora de istorie, unii
elevi mi-au zis: «Continuaţi! Mai
spuneţi-ne și altceva!» Aceste cu-
vinte spontane sunt ca o rază de
soare într-o dimineaţă mohorâtă,
deoarece îţi dai seama că ai stârnit
la copii sentimente până atunci ne-
cunoscute de ei. E extraordinar să le
vezi feţele radiind de bucurie pen-
tru că au înţeles un anumit subiect –
a menționat Rodica.

A ține pas cu fiecare
generație de elevi

Iubește profesia aleasă, pentru că,
potrivit celor afirmate de dânsa, este
o profesie nobilă, curată unde
întâlnești cele mai inocente priviri,
poți oferi iubire și să primești și mai
multă înapoi. Copiii te urmează ca
un model, te adoră, îţi desenează
inimioare… Oare poate fi o mai fru-
moasă profesie decât aceea de a
munci alături de copii pe care îi vezi
crescând?

Cea mai mare satisfacţie pe care
i-o aduce această frumoasă, dar di-

ficilă profesie căreia i-a dedicat o
parte din viaţă este aceea de a-i ve-
dea pe tinerii cărora le-a predat că
au ajuns, într-o anumită măsură și
datorită eforturilor sale, oameni
onorabili. 

Rodica este mândră fiindcă cinci
elevi cărora le-a fost profesoară, au
înscris istoria.

- Cadrul didactic trebuie să fie
mereu conectat la viitor, deoarece e
necesar să țină pasul cu fiecare
generație, să fie mereu în formare,
deoarece în fața elevilor trebuie să
fie model și îndrumător - a subliniat
Rodica Almăjan, apoi a adăugat:

- Este o profesie privilegiată, de-
oarece poți modela un copil și con-
tribui în mare măsură la formarea
sa. Îți vezi roadele muncii mai trai-
nice și de durată, prin fiecare copil
realizat în vreun domeniu. Din ce
în ce mai mult se vorbește despre
activități, care să fie centrate pe
elev, pe interesele, nevoile și chiar
idealurile lui, de aceea profesorul
trebuie să lărgească sfera metode-
lor și tehnicilor tradiționale și să
folosească și pe cele moderne, inte-
ractive, astfel încât procesul de
predare-învățare să fie unul con-
structiv. În acest context, profeso-
rul trebuie să fie un bun organiza-
tor, care totodată să-i încurajeze și
să-i stimuleze pentru a participa cu
interes la ore, pentru a căuta și des-
coperi soluții, prin efort propriu.
Metodele și tehnicile interactive
încurajează lucrul în grup, implică
o învățare participativă, facilitând
dezvoltarea competențelor. Elevii
pur și simplu vor participa la pro-
pria lor formare, își pot etala idei,
păreri, pe care le pot compara cu
colegii, vor face schimb de
cunoștințe, realizând progrese de
la o perioadă la alta.

Eugenia Bălteanu

Rodica Almăjan şi elevele sale
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Relațiile sârbo-române de mai multe
decenii sunt inspirație inepuizabilă
pentru cercetători de diferite profiluri
- istorici, antropologi, lingviști, isto-
rici de artă, etnomusicologi, și rezul-
tatele cercetărilor care au fost efectua-
te au fost prezentate la reuniunile
științifice, conferințe, mese rotunde,
în monografii, cărți și reviste. În ciu-
da faptul că aceste două popoare veci-
ne, care de-a lunul istoriei, au cultivat
întotdeauna relații de vecinătate și
prietenie, nu se cunosc suficient.

Încă mai există o mulțime de zone
neexplorate sau puțin cunoscute,
există încă texte ale autorilor români
cu privire la vecinii lor sârbi și vice-
versa. Astfel de surse, cealaltă parte
aproape că nu o cunoaște, fiind puțin
utilizată sau neutilizată deloc de „ce-
lălaltă parte“ în cercetarea științifică,
și, prin urmare, puțin cunoscute în
cercurile științifice ale acesora dar și
opiniei publice. 
Motivul pentru aceasta se află într-
un număr mic de experți, care sunt
familiarizați cu ambele limbi și, prin
urmare, sunt competenţi să prezinte
celeilalte părţi resursele de care dis-
pun. Aceasta, desigur, subînţelege și
implică traducerea de resurse, în în-
tregime sau doar unele fragmente,
ceea ce cu siguranță este un avantaj
în ceea ce privește o mai bună
înțelegere și accesul la sursele rele-
vante „ale celeilate părţi“.

Cunoaşterea economiei,
culturii şi civilizaţiei

Cărțile de călătorie sunt pentru is-
torici surse inestimabile atunci
când dorim să cunoaștem o locali-
titate, o populație sau economia,
cultura și civilizația, circumstanțele
istorice în care s-a dezvoltat un po-
por și organizarea social-politică a
regiunilor prin care au trecut, în
calitate de oficiali guvernamentali,
personalul militar, comercianți, în
scopul de a efectua unele afaceri

private, sau pur și simplu din moti-
ve hedoniste.

Ca țară, intersectată de drumu-
rile principale care leagă Orientul
și Occidentul, Serbia a fost vizitată
de pasageri străini, indiferent dacă
au venit din Vest și s-au îndrumat
sprea Constantinopol sau alte
destinații din Levant, sau au călăto-

rit pe Dunăre și în acest mod au
descris zonele și populația de țărm
a marelui fluviu, capitala Belgrad,
Cetatea din Smederevo  sau Ada
Kaleh. Acești pasageri  care au venit
din țările vecine și au trecut prin
Serbia, au venit cu scopul de a efec-
tua o varietate de sarcini, de a se în-
tâlâlni cu alte personae sau ca ur-

mare a expulzării violente din țara
lor de origine etc.

Timp de secole  călătorii români
au vizitat teritoriile sârbe, dar abia
din secolul al XIX-lea  încep să scrie
mai multe impresii despre aceste că-
lătorii. Note de călătorie este folosită
din ce în ce mai mult de către autorii
români la sfârșitul secolului al XIX-

lea și începutul secolului al XX-lea
de a face cunoscut public ceea ce că-
lătorul scrisese, mai ales atunci când
descrierea nu era un scop în sine, ci
promovarea a autorului sau dragos-
tea faţă de cuvântul scris sau proba-
bil din alte motive.

În această carte sunt lucrările a pa-
tru scriitori români, dintre care trei

dintre ei îi putem clasifica liber printre
scriitorii de note de drum. Cel de al
patrulea și în același timp cel mai mai
în vârstă dintre ei, este Nicolae Bălces-
cu, un scriitor, istoric și revoluționar
român, care în perioada 1848-1849
după ce a fost expulzat din Vlaška, a
trecut în mai multe rânduri sau a ră-
mas în regiunea dunăreană sârbă și a

purtat corespondența cu colegii săi ca-
re se aflau în alte destinații. Bălcescu
era în Belgrad, Panciova, Donji Mila-
novac și Negotin și, în ciuda faptului
că nu există prea multe informații des-
pre oamenii și așezările în care a lo-
cuit, scrisorile sale reprezintă o sursă
interesantă pentru situația politică ge-
nerală care a predominat în Europa de

Sud-Est și în regiunea Dunării în pe-
rioada 1848-1849.

Ceilalți trei autori sunt mult mai
apropiați unul de celălalt prin anul
de naștere și aparțin aceleiași
generații, deși sunt persoane care la
prima vedere nu au atâtea lucruri co-
mune. Nicolae Iorga este un o perso-
nalitate cunoscută a istoriografiei
românești și europene, președintele
guvernului român într-un mandat,
iar reputația lui este deosebită faţă de
alți autori. Teodor Filipescu diferă de
ceilalți prin faptul că s-a născut în
sediul monarhiei austro-ungare de
atunci și a fost un funcționar de stat,
astfel a trăit în afara țării sale de ori-
gine, care, după prăbușirea monar-
hiei, a revenit în România.

Аutorii au multe lucrări 
comune

Pentru noi, cel mai important lucru
este că acest etnograf, publicist și,
bineînțeles, un scriitor de călătorie
român, s-a născut în zona noastră, în
Glogoni.

Cel de-al treilea scriitor de călăto-
rie, cel mai puțin cunoscut, dar nu
mai puțin interesant, a fost Ilie Gher-
gheli, doctor filolog care a efectuat o
călătorie neobișnuită cu bicicleta
prin Serbia, Bosnia și Dalmația. De
aceea, cartea sa de călătorie conține
cele mai multe elemente de aventură.
Și încă ceva: Ilie Ghergheli este
print-o conincidenţă,  într-un mod
simbolic, persoana care are elemente
comune cu toți ceilalți călători pe ca-
re îi prezentăm în această lucrare: a
fost pe post de profesor de germană
la Liceul “Nicolae Bălcescu” din
Brăila, l-a întâlnit pe Teodor Filipes-
cu  într-o călătorie, pe care o descrie,
la Sarajevo în 1908 și îl amintește în
multe alte lucrări ale sale, și, în final,
notele sale de călătorie le-a publicat
în ziarul “Sămănătorul” (1909), a că-
rui redacator a fost ani în șir. În 1906
a publicat o lucrare dedicată marelui
istoric, domnului Iorga.

Trebuie remarcat faptul că în lu-
crarea noastră au fost publicate doar
fragmente din cartea de călătorie a
lui Ilie Ghergheli referitoare la călă-
toriile prin țara noastră, în timp ce în

cazul a două jurnale de călătorie ale
lui Nicolaie Iorga, unul a fost publi-
cat în întregime, iar celălalt doar
acolo unde se amintește Serbia, ca
parte a Iugoslaviei interbelice.

În cele din urmă, din opera lui Teo-
dor Filipescu s-au eliminat câteva frag-
mente considerate ca fiind mai puţin
împortante referitor la valoarea istori-
că și publicistică. Doar în cazul lui
considerându-l semnificativ pentru
noi dat fiindcă s-a născut pe teritoriul
țării noastre și l-am văzut ca faimoasă
personalitate a Banatului nostru, am
publicat și fragmente care vorbesc des-
pre îndepărtatul Constantinopol, un-
de bănăţeanul nostru călătorise.

Prin publicarea acestor jurnale de
călătorie în limba sârbă, am încercat
să oferim o contribuție modestă la
cunoașterea și cercetarea relațiilor
sârbo-române de-a lungul secolelor.
Sperăm că am reușit acest lucru și că
această carte va fi un stimulent pen-
tru continuarea cercetărilor în acest
domeniu.

Dr Mircea Măran

„CĂLĂTORI ROMÂNI ÎN SERBIA“, AUTOR DR MIRCEA MĂRAN

Călătoriile au o valoare literară de neprețuit
Notele de drum merită o atenție de-
osebită deoarece întăresc impresia
importanței acestui gen literar,
îmbogățesc istoria și au valoare lite-
rară. De menționat este faptul că
selecția scriitorilor de călătorii care își
evocă viziunea asupra Serbiei în cel
mai bun mod este deosebit de impor-
tantă pentru această carte.

Autorul acestei cărți este dr. Mircea
Măran, care este profesor la Faculta-
tea de Studii Vocaționale pentru
Educația Profesorilor din Vârșeț.
Cartea sa „Călătorii români în Ser-
bia” a întâmpinat un mare interes
printre cititori, așa că vom publica
fragmente din această carte.

Cartea vorbește despre călătorii-
le scriitorilor români prin Serbia
din secolul al XIX-lea și începutul
secolului XX, în ce circumstanțe au
fost create aceste cărți de călătorie,
de ce au fost scrise nu numai de
scriitori de călătorii, ci și de istorici.
Călătorii români prin Serbia sunt:
Nicolae Bălcescu, Ilie Gergeli, Teo-
dor Filipescu și Nicolae Iorga, care
au călătorit prin țara noastră în se-
colul al XIX-lea și la începutul seco-
lului XX și au descris natura și mo-
dul de viață al oamenilor din acea
perioadă. 

Însuși autorul, Mircea Măran, a
menționat că călătorii străini au vizi-
tat Serbia din cele mai vechi timpuri,
fie că au venit din Occident și s-au
îndreptat spre Constantinopol sau
alte destinații, când au navigat pe
Dunăre și pe parcurs au descris
așezările și populația de pe malurile
acestui mare râu, capitala Belgradu-
lui, Cetatea Smederevo și Ada Kale.
Autorul a spus, printre altele, că
relațiile sârbo-române au fost o
inspirație inepuizabilă pentru diverși
cercetători de mai multe decenii, iar
rezultatele cercetărilor pe care le-au
desfășurat au fost prezentate la adu-
nări științifice, mese rotunde, mono-
grafii, colecții și reviste.

Măran subliniază că, în ciuda co-
operării strânse dintre Serbia și Ro-
mânia, istoriografiei române și sârbe
lipsesce lucrări reciproce. Cartea
conține, de asemenea, note de călă-
torie ale lui Teodor Filipescu, care
este din regiunea noastră, originar
din Glogoni.

Pentru pancioveni va fi interesant
să citească cum s-au simțit acești
scriitori români la Panciova la
sfârșitul secolului XIX și începutul
secolului XX și cum au scris despre
orașul nostru din acea vreme.

Editorul acestei cărți interesante
este Centrul pentru Studii Banatice
în colaborare cu Arhiva Istorică din
Pancevo.

Cu permisiunea profesorului Dr.
Mircea Măran, vom reproduce note-
le introductive din această carte.

Cartea a trezit un mare interes, de-
oarece pe lângă valoarea sa istorică,
are și o valoare literară de neprețuit.

TEODOR FILIPESCU:
DIN BANAT LA ORIENT
Chimist, etnograf, profesor și publi-
cist Teodor Filipescu, este cunoscut în
primul rând pentru contribuțiile sale
la studiul comunităților române din
Bosnia și Herțegovina și din alte părți

ale Peninsulei Balcanice. În calitate de
publicist, colaborarea cu revista ”Tri-
buna” din Arad este de remarcat în
prima decadă a secolului XX, dar
principala sa meserie nu trebuie ne-
glijată, aceea de funcționar public în
serviciul austro-ungar din Saraievo,
adică profesor de fizică și chimie la
Academia de Științe Tehnice din Cluj.

În perioada interbelică în nume-
roasele sale texte, Filipescu se referă

uneori la Banatul natal și, mai precis,
la satul natal Glogoni în apropiere de
Panciova și la satele din jur, unde
avea rude, prieteni și cunoscuți. În
această lucrare, însă, îl vom prezenta
ca scriitor de călătorii.

Aflăm despre originea familiei Fi-
lipescu de la sine, în opera sa ”Srpska
Vojvodina” (”Voivodina sârbească”),
unde în contextul evenimentelor din
ultimul război austro-turc din 1788-
1991, el remarcă că străbunicul său a
venit în Banat din Țara Românească
și s-a stabilit la Torac , localitatea în
apropiere de Veliki Bečkerek (Zren-
janin), de unde, în 1823, bunicul său
Simeon s-a mutat la Glogoni, lângă
Panciova, pe teritoriul regimentului
germano-bănățean nr. 12, împreună
cu soția sa, fiica Maria și cei patru fii
ai săi, printre care se număra Sofro-
nie, tatăl lui Teodor Filipescu52.

În continuare, vă oferim câteva
date istorice de bază despre acest loc
din Banatul de Sud, pentru a face
cunoștință cu mediul în care s-a năs-
cut și a crescut scriitorul de călătorii
Teodor Filipescu.

În primii ani ai sec. al XVIII-lea, a
încetat să mai existe ca așezare, de-
oarece în anii următori localitatea
Glogoni a fost menționată ca un pu-
stiu care a fost închiriat. În 1735, lo-
cul a fost repopulat, cel mai probabil
de sârbi, cu toate acestea, ciuma și
distrugerea turcească în timpul răz-
boiului din 1737-1739. localitatea și-
a redus semnificativ populația. Cu
toate acestea, locul nu a dispărut, ci a
crescut în anii următori odată cu re-
venirea unora dintre locuitorii care

l-au părăsit mai devreme, dar și cu
noi colonizări. Ceva mai târziu, la
mijlocul secolului XVIII, Glogoni a
fost din nou abandonat, deoarece în
1768 a fost menționat ca pustiu. Co-
lonizarea germană și restabilirea lo-
cului au avut loc în 1774-1775, pe te-
ritoriul regimentului germano-
bănățean nr. 12 cu sediul în Pancevo.
Turcii au distrus-o pentru a doua oa-
ră în 1788, provocând pagube mate-
riale și victime umane. Românii, ori-
ginari din Transilvania, mai ales din
Rașinaria (Sibiu) și din împrejurimi,

au locuit Glogonj în 1794. Coloniză-
rile care au urmat în deceniile urmă-
toare ale secolului al XVIII-lea și în-
ceputul secolului XIX au contribuit
la creșterea numărului de locuitori.
În 1869, populația era de 2.773, din-
tre care 751 erau români
(va urma)

NOTE DE DRUM – INSPIRAȚIE INEPUIZABILĂ 

URME ADÂNCI ALE VREMURILOR

Nicolaie Iorga



Иа ко је ко ро на ви рус ове го ди -
не до био сву мо гу ћу па жњу јав -
но сти, то не зна чи да су дру ге
бо ле сти и те го бе пре ста ле да
по сто је. На про тив, ту су још
увек, а са да их се, баш због
пан де ми је и оте жа ног до ла ска
до ле ка ра, мо ра мо чу ва ти ви -
ше не го икад.

Tоком ле та ме ди цин ску по -
моћ у нај ве ћем бро ју слу ча је -
ва тра жи мо због тро ва ња хра -
ном и сун ча ни це. Ка да је реч
о де ци, овај сет те го ба би ва до -
пу њен и па до ви ма до ко јих нај -
че шће до ла зи при игри, као и
не при јат ним по сле ди ца ма ује -
да ин се ка та. Ево ка ко да се
зашти ти мо и шта мо же мо да
учи ни мо ако се ипак на ђе мо у
про бле му.

Од свих зам ки ко је вам мо же
по ста ви ти ле то, нај ви ше му ка
би вам мо гло до не ти тро ва ње
хра ном. У хра ни се не рет ко
кри ју раз ли чи та оку не ви дљи -
ва ство ре ња ко ја би ра до на се -
ли ла ваш про бав ни тракт и на -
пра ви ла вам па као од жи во та.
Ова зла ар ми ја обо жа ва лет ње
вру ћи не, ка да је нај број ни ја и
нај спрем ни ја за на пад на вас.

– Нај че шћи узроч ни ци тро -
ва ња хра ном су но ро ви ру си,
еше ри хи ја ко ли, сал мо не ла,
кло стри ди ја, кам пи ло бак тер,
ста фи ло кок и ли сте ри ја. Ле то
је го ди шње до ба ко је по себ но
по го ду је тро ва њу хра ном због
то га што се ви ру си и бак те ри -
је бр зо раз мно жа ва ју на ви со -
ким тем пе ра ту ра ма, али и због
не до стат ка во де за аде кват но
пра ње хра не и по су ђа, као и
нео д го ва ра ју ћих усло ва за чу -
ва ње хра не у при ро ди. Из во ри
за ра зе су нео пра но во ће и по -
вр ће, млеч ни про из во ди ко ји
се пра ве од све жег мле ка, као
што су јо гурт и ме ка ни си ре -
ви, за тим ја ја, мле ве но ме со,
де ли ка тес и су ше ни про из во -
ди од ме са, по го то во ако се
др же у бли зи ни си ро вог ме са.
Кон та ми на ци ја мо же на ста ти
при тран спор ту хра не, на ме -
сти ма ње ног скла ди ште ња и
чу ва ња, као и при ли ком са мог
про це са при пре ме обро ка –
об ја шња ва др Ми ро слав Теп -
шић из пан че вач ке Слу жбе
хит не по мо ћи.

Он до да је и то да је из вор
ста фи ло кок не за ра зе нај че шће
чо век ко ји, иа ко здрав, но си

ста фи ло кок не бак те ри је у но -
су и на ко жи.

– Уко ли ко се не во ди до вољ -
но ра чу на о хи ги је ни ру ку, нај -
че шће се кон та ми ни ра упра во
хра на ко ја се при пре ма ру ка -
ма. На соб ној тем пе ра ту ри ове
бак те ри је се бр зо раз мно жа ва -
ју и про из во де ток син од го во -
ран за симп то ме акут ног тро -
ва ња хра ном. Док тер мич ка об -
ра да уни шта ва бак те ри ју, ток -
син оп ста је и на ви со ким тем -
пе ра ту ра ма. Још ве ћи про блем
је то што хра на за ра же на ста -
фи ло кок ним ток си ном не ме -
ња ми рис и укус. Ту су че ста
тро ва ња бу ре ком и сла до ле дом
– ис ти че Теп шић.

Нај че шћи из вор за ра зе сал -
мо не лом, на во ди овај ле кар,
је су до ма ће жи во ти ње, док се
на све жем во ћу и по вр ћу че сто
мо гу за те ћи ли сте ри ја и но ро -
ви ру си.

Ме ре пре вен ци је

Да би смо се за шти ти ли од за -
ра зе, Теп шић са ве ту је да хра ну
тер мич ки об ра ди мо на тем пе -
ра ту ри ве ћој од 70 сте пе ни и да
се по тру ди мо да пе ри од до њене
кон зу ма ци је бу де што кра ћи.

– Уко ли ко хра ну не по слу -
жи те од мах, др жи те је у фри -
жи де ру на тем пе ра ту ри ис под
осам сте пе ни. Си ро во во ће и
по вр ће тре ба до бро опра ти.
Ва жно пра ви ло је да хра ну ко -
ја тре ба да се при пре ма пе че -
њем или ку ва њем, као што су
ме со, ја ја, мле ко и млеч ни
про из во ди, не тре ба ме ша ти с
хра ном ко ја се кон зу ми ра у
си ро вом об ли ку. То се од но си
и на упо тре бу да са ка за се че -
ње и оста лог при бо ра пре ко
ко јег се мо гу пре не ти
узрочници за ра зе – на по миње
Теп шић.

Симп то ми тро ва ња

На сре ћу, ве ћи на па ци је на та
ко ја се отру је хра ном има бла -
жу кли нич ку сли ку ко ја се обич -
но спон та но по вла чи. Са мо у
рет ким си ту а ци ја ма је по треб -
но бол нич ко ле че ње са ин тен -

зив ном на док на дом теч но сти
и елек тро ли та.

– Симп то ми тро ва ња су муч -
ни на, по вра ћа ње, бо ло ви у сто -
ма ку с гр че ви ма, уче ста ле про -
ли ва сте сто ли це, гла во бо ља, по -
ви ше на те ле сна тем пе ра ту ра,

ма лак са лост. Они мо гу да се ја -
ве већ три де сет ми ну та на кон
узи ма ња кон та ми ни ра не хра не,
али и по сле три да на. Те жа кли -
нич ка сли ка ма ни фе сту је се де -
хи дра та ци јом са су вим усти ма,
су вим је зи ком ко ји је об ло жен
бе лим на сла га ма, там ни јом мо -
кра ћом и убр за ним ра дом ср -
ца. Те ра пи ја је симп то мат ска,
на док на дом теч но сти и елек -
тро ли та. Про би о ти ци ма се ре -
гу ли ше црев на фло ра, те они
скра ћу ју тра ја ње бо ле сти и из -
лу чи ва ње узроч ни ка пу тем сто -
ли це. Ла га ни ја ис хра на се са -
ве ту је не ко ли ко да на, од но сно
до пре стан ка симп то ма бо ле -
сти и не ко ли ко да на на кон то -
га. Ан ти би о ти ци се ко ри сте у
рет ким слу ча је ви ма код па да
иму ни те та. Њи хо ва упо тре ба
мо же про ду жи ти кли нич ку сли -
ку и из лу чи ва ње бак те ри ја –
наво ди др Ми ро слав Теп шић.
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ПА ЗИ ТЕ СЕ ТРО ВА ЊА, ПО СЕ КО ТИ НА И СУН ЧА НИ ЦЕ

КА КО ДА ИЗ БЕГ НЕ ТЕ ЗАМ КЕ ЛЕ ТА И СА ЧУ ВА ТЕ ЗДРА ВЉЕ

Сва ком мо же да се де си да за спи на пла жи,

али по сле ди це та квог опу шта ња мо гу би ти

ужа сне по ва шу ко жу. Ако вам се ика да де -

си ло да из го ри те на сун цу, зна те о че му

при ча мо.

Уко ли ко вам се ипак омак не ко ји ми нут

сун ча ња ви ше, ево ка ко да нај бо ље и нај бр -

же убла жи те опе ко ти не и рас хла ди те ко -

жу. Овај ре цепт ће вам до не ти тре нут -

но олак ша ње, а ва ша ко жа ће

се бр зо сми ри -

ти, па ће

и за те за -

ње про -

ћи у ре -

корд ном

ро ку. За

ово ин стант ре ше ње по треб ни су вам: шо -

љи ца мле ка, коц ки це ле да и чи ста па муч -

на ткани на.

По сту пак: У по су ду ста ви те мле ко и лед,

па он да по то пи те кр пу у сме шу. Ис це ди те

кр пу и ста ви те је на опе ко ти ну. Ста вљај те

ове обло ге све док не осе ти те олак ша ње. На -

кон то га ко жу мо же те да на ма -

же те хи дра тант ним ло си о -

ном или кре мом. Бе -

лан че ви не из мле ка

по мо ћи ће ко жи да се

ре ге нери ше, док ће вам

лед пру жи ти олак ша -

ње хла -

ђ е  њ е м

коже.

При род ни лек за опе ко ти не од сун ца
Лет ње вре ли не мо гу до ве сти и до по сле ди -

ца ко је не рет ко мо гу би ти опа сне по жи вот.

Оног мо мен та ка да су то пло та ва зду ха и

вла жност то ли ко ве ли ке да ме ха ни зми ода -

ва ња то пло те и зно је ње поч ну да гу бе сво ју

ефи ка сност, не рет -

ко се ја вља ју симп -

то ми то плот не бо ле -

сти, ко ји се кре ћу од

бе за зле ног оти ца ња

ру ку и но гу, цр ве ни -

ла ко же, за па ље ња

зној них жле зда, све

до то плот них гр че -

ва, ис цр пље но сти и

то плот ног уда ра.

– По зив на уз бу ну су симп то ми и зна ци

то плот не ис цр пље но сти у ви ду вр то гла ви це,

не све сти це, сла бо сти, муч ни не, по вра ћа ња,

гла во бо ље, ми шић них гр че ва, убр за ног ди -

са ња и ра да ср ца. По ре ме ћај све сти и пре -

ста нак зно је ња су глав ни зна ци то плот ног

уда ра и па ци јент је у тим мо мен ти ма жи вот -

но угро жен. Пру жа ње пр ве по мо ћи се ба зи -

ра на уда ља ва њу па ци јен та од усло ва екс -

трем не то пло те,

на док на ди теч но -

сти, ква ше њу ко -

же мла ком во дом

и по мо гућ но сти

обез бе ђе њу аде -

кват ног стру ја ња

ва зду ха ко је ће

убр за ти од во ђе ње

то пло те с те ла.

Сва ки то плот ни

удар зах те ва бол нич ко ле че ње због по ре ме -

ћа ја функ ци је ви ше ор ган ских си сте ма и у

том слу ча ју се при ме њу је ин тен зив на те ра -

пи ја – ка же др Ми ро слав Теп шић.

Пр ва по моћ код то плот ног уда ра

Пре ма ре чи ма др Ми ро сла ва Теп ши ћа, у

Слу жбу хит не по мо ћи ро ди те љи то ком ле та

не рет ко до во де де цу ко ја до жи ве по вре де

при игри и па до ви ма. Ево ње го вих са ве та

ка ко да ре а гу је те у та квим си ту а ци ја ма.

Огре бо ти не и по се ко ти не

Ка да до њих до ђе,

основ но пра ви ло је

да се по вре ђе ни

део те ла до бро

опе ре во дом. По -

сле то га мо же мо

ра ну да тре ти ра мо

не ким ло кал ним

ан ти сеп ти ком, па

ан ти би от ским ге -

лом. Он мо же да

се ста ви и на га зу,

ко јом се ра на пре -

кри је. По се ко ти не ко је кр ва ре тре ба да при -

ти сне мо сте рил ном га зом не ко ли ко ми ну та.

Уко ли ко се кр ва ре ње на тај на чин не за у ста -

ви, тре ба по тра жи ти по моћ ле ка ра.

По вре де гла ве

По вре ду гла ве са ото ком ва ља тре ти ра ти

хлад ном обло гом. Бит но је да се ста ње де те -

та пра ти сле де ћа три да на. Уко ли ко се у том

пе ри о ду ја ви гла во бо ља, по вра ћа ње или

про ме на по на ша ња и све сти, оба ве зно тре ба

по тра жи ти струч ну

ме ди цин ску по моћ.

Уга ну ће згло ба

Ову по вре ду тре ба

тре ти ра ти хлад ном

обло гом и по ди за -

њем екс тре ми те та.

Убод ин сек та

Ис по ља ва се свра -

бом, цр ве ни лом и

ото ком, а у рет ким

си ту а ци ја ма и але р -

гиј ском ре ак ци јом.

На ме сто убо да се ста вља хлад на обло га и

по по тре би ло кал но ан ти хи ста ми ник. Код

из ра же не алер гиј ске ре ак ци је са оси пом

при ме њу је се си руп за алер ги ју.

Шта кад се де те по вре ди
Ако ових да на кре ће те на го ди шњи од мор,

не за бо ра ви те да у ко фер спа ку је те и нео п -

ход не ле ко ве и ме ди цин ски при бор за пр ву

по моћ. Док тор Теп шић под се ћа шта вам је

нај по треб ни је.

1. Пре пи са на те ра пи ја: Ако пи је те од ре ђе -

не ле ко ве због акут не или хро нич не бо ле сти,

по не си те их у ори ги нал ном па ко ва њу и не ка

уз вас бу де и ле кар ски из ве штај, да не би -

сте има ли про бле ма на ца ри ни.

2. Про би о ти ци и та бле те за муч ни ну: Њи -

хо ва упо тре ба је пре вен тив на и узи ма ју се

пре пу та.

3. Нај ва жни ји ле ко ви: Та бле те као што су

„па ра це та мол”, „ибу про фен” или „на пр ок -

сен” ре ша ва ју про бле ме пра ће не по ви ше ном

тем пе ра ту ром и бо ло ви ма. Та бле те „ло пе ра -

мид” нео п ход не су за те го бе с ди ја ре јом, иа -

ко би код ви ру сних про ли ва тре ба ло до зво -

ли ти ор га ни зму да се „очи сти”, а он да при -

ме ни ти рас твор са елек тро ли ти ма, ко ји сва -

ка ко тре ба по не ти у прак тич ним ке си ца ма.

Не би тре ба ло за бо ра ви ти ан ти хи ста ми ник у

та бле та ма про тив алер ги је и ан ти би о тик ши -

ро ког спек тра, а ову вр сту ме ди ка ме на та не

би сме ле да за бо ра ве пр вен стве но осо бе

које има ју про бле ма са же лу цем и ди сај ним

пу те ви ма.

4. За по вре де ко же: фла сте ри раз ли чи тих

ве ли чи на, ан ти би от ске вла жне ма ра ми це за

бр зу дез ин фек ци ју огре бо ти на и ма њих ра -

на, Steri-Strip тра чи це.

5. За убо де ин се ка та: ан ти хи ста мин ска и

ан ти би от ска маст, и то нај бо ље она с тро -

стру ким деј ством – про тив бак те ри ја, гљи -

ви ца и за па ље ња.

6. До дат ни при бор и сред ства: ма ка зе,

пин це та, то пло мер, сте рил не га зе и ме ди -

цин ске игле у ори ги нал ном па ко ва њу, ва та,

ме ди цин ски ал ко хол, за во ји и бан да же,

пре па ра ти за за шти ту од УВ зра че ња и они

ко ји од би ја ју ин сек те.

Пут на апо те ка

Најчешћи извори
заразе су неопрано
воће и поврће,
млечни производи,
посебно јогурт и
мекани сиреви, јаја,
млевено месо,
деликатес и сушени
производи од меса.

Симптоми тровања
храном су мучнина,
повраћање, болови у
стомаку с грчевима,
учестале проливасте
столице, главобоља,
повишена телесна
температура,
малаксалост.
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Мно ге па ро ве ко ји се бо ре с не плод -
но шћу, ка ко у Ср би ји, та ко и у све ту,
пан де ми ја ко ро на ви ру са за у ста ви ла
је на тр но ви том пу ту ка ро ди тељ ству.
Чи ни се да је ван ред но ста ње у на шој
зе мљи нај ви ше по го ди ло же не ко је су
у том пе ри о ду на пу ни ле 42 го ди не и
из гу би ле пра во на про це ду ру ван те -
ле сне оплод ње о тро шку РФ ЗО-а.

Сре ћом, са да је усво јен но ви пра -
вил ник ко јим је тај про блем ре шен.
Он ће об ра до ва ти ка ко оне па ро ве где
жен ски парт нер има до 43 го ди не, та -
ко и оне ко ји ни из три по ку ша ја ни -
су још увек до би ли де те.

За хва љу ју ћи но во у ста но вље ним пра -
ви ли ма, из др жав ног бу џе та ће убу -
ду ће, уме сто три, би ти пла ћан нео -
гра ни чен број по ку ша ја ван те ле сне
оплод ње, а ста ро сна гра ни ца за же не
по диг ну та је на 43 го ди не.

У упут ству ко је је РФ ЗО об ја вио 26.
ју на на во ди се да се укљу чи ва ње у ле -
че ње не плод но сти по ступ ци ма би о -
ме ди цин ски пот по мог ну те оплод ње
(БМПО) мо же оства ри ти ако су ку -
му ла тив но ис пу ње ни кри те ри ју ми Ре -
пу блич ке струч не ко ми си је да су код
су пру жни ка од но сно ван брач них парт -
не ра ис цр пље не друrе мо гућ но сти ле -
че ња не плод но сти; да же не има ју не -
плод ност и по ред од го ва ра ју ћег ле -
че ња; да же на у мо мен ту до би ја ња
по твр де о ис пу ње но сти усло ва за по -
сту пак БМПО ни је на вр ши ла 43 го -
ди не; да је очу ва на функ ци ја јај ни ка;
да је ин декс те ле сне ма се (BMI) же не
ма њи од 30 и да код му шкар ца по сто -
је жи ви или мор фо ло шки ис прав ни
спер ма то зо и ди у еја ку ла ту.

Не ко ли ко олак ши ца

Ди рек тор Kлинике за ги не ко ло ги ју и
аку шер ство Kлиничког цен тра Ср би -
је (KЦС) Алек сан дар Сте фа но вић

објаснио је да ће и же не ко је су на пу -
ни ле 42 го ди не то ком епи де ми је, ка -
да је про це ду ра би ла оне мо гу ће на, до
кра ја го ди не мо ћи да оства ре сво ја
пра ва.

Он је на гла сио да је про ду жен и
рок тра ја ња свих нео п ход них по твр -
да са 12 на 18 ме се ци и олак ша на ад -
ми ни стра тив на про це ду ра.

– По сту пак ван те ле сне оплод ње о
тро шку др жа ве ра ди ће се и у при ват -
ним и у др жав ним кли ни ка ма, а о
тро шку др жа ве ра ди се и за мр за ва ње
ем бри о на – ре као је Сте фа но вић и
до дао да се раз ма тра и уво ђе ње сти -
му ла тив них ме ра за до но ре ре про -
дук тив ног ма те ри ја ла.

Ко је ко ми си је су над ле жне

Ка ко на во де у РФ ЗО-у, за ула зак у сти -
му ли са ни по сту пак над ле жна је струч -
на ко ми си ја при цен три ма за ван те ле -
сну оплод њу у Бе о гра ду, Но вом Са ду,
Ни шу, Ва ље ву и Кра гу јев цу, ко јој се
парт не ри са из да тим упу ти ма над ле -
жног ги не ко ло га (же не), од но сно лекара
оп ште прак се (мушкар ци), ја вља ју

телефон ским пу тем ра ди за ка зи ва ња
тер ми на пре гле да.

Кон такт-те ле фо ни ко ми си је на ла -
зе се на сај ту РФ ЗО-а. Па ро ви из Ју -
жно ба нат ског окру га упу ћу ју се на ко -
ми си ју у Ги не ко ло шко-аку шер ску кли -
ни ку Кли нич ког цен тра Вој во ди не.

За кри о ем бри о тран сфер над ле жна
је ко ми си ја РФ ЗО-а, ко јој се па ро ви
ја вља ју на кон што же на оба ви пре -
глед код ги не ко ло га и до би је од го ва -
ра ју ћи упут. У оба слу ча ја по треб но
је при ку пи ти и обим ну до ку мен та -
ци ју и по пу ни ти раз ли чи те фор му -
ла ре, а де та љан спи сак нео п ход не
па пи ро ло ги је, као и по ја шње ње про -
це ду ре ко ја вам пред сто ји на кон што
вам ко ми си ја да зе ле но све тло, мо -
же те про на ћи у упут ству об ја вље ном
на сај ту РФ ЗО-а.

У Ср би ји око 400.000 љу ди има про -
блем са сте ри ли те том, а са мо про -
шле го ди не је око 4.000 па ро ва про -
шло кроз про це ду ру БМПО о тро шку
Фон да. Успе шност те про це ду ре је од
30 до 50 од сто, у за ви сно сти од ста ро -
сти мај ке.

ВА ЖНИ ТЕ ЛЕ ФО НИ

Сва пи та ња у ве зи са оства ри -

ва њем пра ва на ван те ле сну

оплод њу мо же те по ста ви ти пу -

тем те ле фо на РФ ЗО-а 064/85-

22-537 или пу тем бес плат ног

бро ја Цен тра за ван те ле сну

оплод њу 0800/333-030.

КО ЈА ПРА ВА ИМА ТЕ

Ви рус ко ји је по го дио чи тав свет и да -
ље је ме ђу на ма. Ни смо ни бли зу сти -
ца ња ко лек тив ног иму ни те та, а ни
вак ци не, ка ко се чи ни, не ма на ви ди -
ку. Број обо ле лих у Ср би ји по но во ра -
сте, па су ме ре опре за по но во ак туелне.

Струч ња ци ис ти чу да нај ве ћи ри -
зик од за ра зе има ју они ко ји жи ве или
су у ди рект ном кон так ту с не ким обо -
ле лим. За то ни у кућ ним усло ви ма не
тре ба ор га ни зо ва ти оку пља ња, а број
кон та ка та ва ља све сти на ми ни мум.
По треб но је из бе га ва ти кон так те са
осо ба ма ко је има ју зна ке ин фек ци је
ор га на за ди са ње (ка шаљ, ки ја ње, цу -
ре ње из но са, по ви ше на тем пе ра ту -
ра), чак и ка да су то на ши нај бли жи.

Ме ђу су гра ђа ни ма с ко ји ма смо
раз го ва ра ли не ма оних ко ји су има -
ли бли ске су сре те с „по зи тив ним”
па ци јен ти ма.

ГОР ДА НА ВУ КО ВИЋ, 
ди пло ми ра ни еко но ми ста:

– У апри лу је би ло не ко ли ко слу ча -
је ва за ра зе ко ро ном у мо јој фир ми.

Слич на си ту а ци ја се по на вља и овог
ме се ца у ко лек ти ву, иа ко се спро во де
све про пи са не ме ре. Пла шим се, јер
још не по сто ји аде ква тан лек, ни ти
вак ци на.

БО ЖА НА СА ВУ ЛОВ, пен зи о нер ка:
– Не по зна јем ни ког ко је обо лео,

али ма ску но сим оба ве зно, то је нај -
бо ља за шти та. Ми слим да сви мо ра -
мо да па зи мо. До вољ но је да са мо је -
дан за ра же ни бо ра ви у не кој гру пи
љу ди и да сви ма пре не се ви рус. Ја
сам ди ја бе ти чар и сто га по себ но во -
дим ра чу на. Не мам тем пе ра ту ру, ки -
ја ви цу... Тру дим се да оја чам иму ни -
тет. Бе ли лук је лек за све.

ЧЕ ДО МИР НЕ БРИ ГИЋ, пен зи о нер:
– Ни ко га ко је обо лео не знам. Ни -

сам си гу ран ко ли ко је Пан че ва ца до
са да би ло по зи тив но на ко ро на ви -
рус. Опре зан сам. Све је то у бож јим
ру ка ма. Да ли ми то зва ли Бог или
при ро да, све јед но је – од нас сва ка -
ко не за ви си.

РУ ДИ ВЕК СЕЛ БЕР ГЕР, 
по љо при вред ник:

– Чу вам се. Не знам ни ког ко је био
бо ле стан. Но сим ма ску и по шту јем
све ме ре пре до стро жно сти. Не пла -
шим се ви ру са.

ЛА ЗА КО ЦЕВ СКИ, пен зи о нер:
– Ни је ми по зна то да је не ко у мо -

јој око ли ни имао по зи тив не ре зул та -
те на овај ви рус. До са да се ни сам
пла шио. Шти тим се. По ја вљу ју се сва -
ко ја ке при че, па не знам ви ше шта да
ми слим.

ЛИ ДИ ЈА ТРАЈ КО ВИЋ, 
рад ни ца:

– Чу вам се. Не по зна јем ни ко га од
обо ле лих лич но, али чу ла сам за слу -
чај деч ка у на шем се лу. Реч је о Гло -
го њу: ту смо има ли јед ног за ра же ног,
ко ји је, ка ко сам чу ла, та да био пр ви
слу чај у око ли ни Пан че ва. Но сим ма -
ску. Има ла сам опе ра ци ју, па ми ни је
све јед но.

Је ле на Ка та на

Р. ВЕК СЕЛ БЕР ГЕРЧ. НЕБРИГИЋ Л. КОЦЕВСКИ Л. ТРАЈКОВИЋБ. САВУЛОВГ. ВУКОВИЋ

НАША АНКЕТА

ЛЕ ЧЕ ЊЕ НЕ ПЛОД НО СТИ ПО НО ВИМ ПРА ВИ ЛИ МА

ДР ЖА ВА ОЛАК ША ЛА ПУТ 
ДО РО ДИ ТЕЉ СТВА

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 пе так, 10. ју ла, од 8.30
до 14 са ти, без стру је ће оста ти Ма са -
ри ко ва 2 и 2-а, Змај Јо ви на 1, као и
пар на стра на Змај Јо ви не ули це
до Kарађорђеве, те згра да СДK.

У по не де љак, 13. ју ла, од 9 до
13.30, стру је не ће има ти не пар на
стра на Ули це ца ра Ду ша на од Пр -
во мај ске до Kраљевића Мар ка.

У уто рак, 14. ју ла, од 10 до 14.30,
на па ја ње елек трич ном енер ги јом би -
ће об у ста вље но на Спорт ском цен -

тру у Омо љи ци, као и у це лом Ива -
но ву.

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 слу ча ју ра -

ни јег за вр шет ка радо 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 ре -

дов 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.

Без стру је де ло ви Пан че ва и
Омољи це, а у уто рак це ло Ива но во

Чик по го ди шта је ис под!

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Све до ци смо чи ње ни це да, чим у
Пан че ву пад не ја ча ки ша, кроз по -
је ди не де ло ве гра да не ко вре ме мо -
же те про ћи са мо чам цем. Ја сно је
да ки шна ка на ли за ци ја по не кад за -
и ста не мо же да од јед ном „про гу та”
та ко ве ли ку ко ли чи ну во де.

Ни је, ме ђу тим, зго рег стре ну ти па -
жњу и на то да ипак има и ова квих

слу ча је ва где ки шна ка на ли за ци ја не
мо же да при ми ни шта до оно га што
иде у ви си ну, уме сто у ду би ну. А
упра во ви си на ове тра ве све до чи о
то ме ко ли ко ду го се од во ди ма на
над во жња ку на Ја буч ком пу ту ни ко
ни је ба вио. Ево сто га ма лог под сет -
ни ка за над ле жне. Про ве ри ће мо ових
да на да ли им је ко ри стио.

Чи та лац Ан ђел ко Фор го из Ки кинд -
ске ули це 8 обра тио се на шој ре дак -
ци ји с мол бом да по ку ша мо да са -
зна мо због че га згра да у ко јој жи ви
на Ко те жу 2 не ма свој во до мер, већ
је це ла ла ме ла при кљу че на на је дан
за јед нич ки уре ђај.

Од го вор над ле жних у ЈКП-у „Во -
до вод и ка на ли за ци ја” пре но си мо у
це ло сти.

„Да би ЈКП ’Во до вод и ка на ли за -
ци ја’ Пан че во из вр ши ло угра њу под -
во до ме ра, у скла ду са чла ном 27. и
28. Од лу ке о про из вод њи и ди стрибу -
ци ји во де (’Сл. лист оп шти не Пан че -
во’ бр. 23/2018), по треб но је сле де ће:

• Скуп шти не ста на ра свих ула за у
окви ру стам бе не згра де са ви ше улаза
тре ба да до не су од лу ку да же ле да из -
вр ше раз два ја ње во до ме ра по улазима.

• Ура ди ти про је кат из ве де ног ста -
ња свих уну тра шњих во до вод них ин -
ста ла ци ја за сва ки стам бе ни обје кат
са ви ше ула за, уко ли ко та кав про је -
кат не по сто ји. Овим про јек том би
мо ра ли би ти об у хва ће ни хо ри зон -
тал ни раз во ди и вер ти ка ле за хлад ну
и то плу во ду, као и ком пле тан раз -
вод про тив по жар не во де. Овај про је -
кат мо ра ура ди ти и ове ри ти про јек -
тант ска ку ћа ко ја по се ду је ли цен цу
за про јек то ва ње уну тра шњих ин ста -
ла ци ја во до во да и ка на ли за ци је. По -
што се ра ди о про јек ту уну тра шњих
ин ста ла ци ја, све тро шко ве око ње го -
ве из ра де сно се вла сни ци стам бе ног
објек та – вла сни ци ста но ва.

• Ура ди ти про је кат ре кон струк ци је
уну тра шњих ин ста ла ци ја ко ји тре ба
да пред ло жи тех нич ко ре ше ње за
уград њу во до ме ра за сва ки улаз по је -
ди нач но. По што се ра ди о про јек ту
уну тра шњих ин ста ла ци ја, све тро шко -
ве око ње го ве из ра де сно се вла сни ци
стам бе ног објек та – вла сни ци станова.

• Про је кат из ве де ног ста ња и про -
је кат ре кон струк ци је уну тра шњих
ин ста ла ци ја тре ба да по ка жу да ли
је тех нич ки мо гу ће раз два ја ње ин -
ста ла ци ја во до во да (то пла и хлад на

во да и про тив по жар на во да) за сва -
ки од ула за по је ди нач но, уз услов
не сме та ног функ ци о ни са ње во до во -
да у оста лим ула зи ма.

• Обра ти ти се ЈКП-у ’Гре ја ње’ ра -
ди да ва ња ми шље ња да ли је мо гу ће
из вр ши ти раз два ја ње ин ста ла ци ја
то пле во де, на на чин да се мо же
тач но из ме ри ти ко ли чи на во де ко ја
се ко ри сти у си сте му то пле во де за
сва ки улаз по је ди нач но.

• Из вр ши ти ре кон струк ци ју раз -
во да уну тра шњих ин ста ла ци ја у по -
дру му – ако се про јек том ре кон -
струк ци је до ка же да је то нео п ход -
но, ка ко би се из вр ши ла уград ња
под во до ме ра за сва ки од ула за. Све
тро шко ве око ре кон струк ци је уну -
тра шњих ин ста ла ци ја, као и на бав -
ке и мон та же под во до ме ра сно се
под но си о ци зах те ва.

На по ми ње мо да ће, уко ли ко се ис -
пу не сви на ве де ни пред у сло ви и скуп -
шти не стам бе них за јед ни ца свих ула -
за до не су од лу ку да у окви ру стам бе -
не згра де са ви ше ула за же ле да из -
вр ше раз два ја ње во до ме ра по ула зи -
ма по ста вља њем под во до ме ра, оста -
ти глав ни во до мер с ко јег ће се очи -
та ва ти по тро шња за цео обје кат (за -
јед нич ка по тро шња свих ула за). У
том слу ча ју, уко ли ко глав ни во до мер
по ка же ве ћи утро шак во де не го што
је уку пан збир утро ша ка на свим под -
во до ме ри ма за јед но, на кна ду за ис -
ка за ну раз ли ку сно се сви ко ри сни ци
у јед на ким де ло ви ма, што је у скла -
ду са чла ном 55. Од лу ке о про из вод -
њи и ди стри бу ци ји во де (’Сл. лист
оп шти не Пан че во’ бр. 23/2018).”

Ка ко да обез бе ди те за се бан
во до мер у сво јој згра ди?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ПО ЗНА ЈЕ ТЕ ЛИ ЛИЧ НО НЕ КОГ КО ЈЕ ИМАО ИЛИ ИМА КО РО НА ВИ РУС?

О ко ви ду 19 углав ном са мо слу ша мо

Но вим пра вил ни ком ко ји је усво -

јио РФ ЗО па ро ви има ју сле де ћа

пра ва:

• нео гра ни чен је број сти му ли -

са них по сту па ка ВТО за пр во де те;

• за пр во де те су обез бе ђе на

три кри о ем бри о тран сфе ра;

• за дру го де те су обез бе ђе на

два сти му ли са на по ступ ка ВТО са

ста ро сном гра ни цом до 43 го ди не

за же ну уко ли ко је пр во де те до би -

је но ван те ле сном оплод њом;

• за дру го де те је обез бе ђен је -

дан кри о ем бри о тран сфер.



Број го ве да ипак 
све ма њи

Стра ни брен до ви –
ве ли ка кон ку рен ци ја

Мле ко је пре храм бе ни ар ти -
кал ко ји се увек, па и у ово
вре ме, мо же на зва ти на су шним.
По ред све жег, па сте ри зо ва ног
или сте ри ли зо ва ног, на на шем
тр жи шту су ве о ма за сту пље ни
и тра же ни про дук ти ко ји су
про шли од ре ђе ни сте пен пре -
ра де, по пут јо гур та, ки се лог
мле ка, па вла ке, ке фи ра...

Чи ње ни ца је да је Ср би ја не -
кад би ла зе мља с ве ли ком про -
из вод њом у овој обла сти, па
чак и да нас би пре ма про це на -
ма струч ња ка би ло до вољ но тих
про из во да за соп стве не по тре -
бе. Ме ђу тим, отво ре ност тр жи -
шта до ве ла је до то га да има мо
из во зно-уво зни дис ба ланс.

Ве ће фар ме бо ље про ла зе

Пре ма ре чи ма струч ња ка из
ове обла сти, на шег су гра ђа ни -
на Алек сан дра Ми ле ти ћа, док -
то ра би о тех нич ких на у ка, уже
на уч не обла сти за ис хра ну до -
ма ћих и га је них жи во ти ња, нео -
спор но је да је го ве дар ство нај -
бит ни ја гра на сто чар ске про -
из вод ње, а кра вље мле ко нај -
ва жни ји про из вод сто чар ства
у Ср би ји. Он на во ди да се упр -
кос то ме број го ве да у Ср би ји
кон ти ну и ра но сма њу је...

– Пре ма по да ци ма Ре пу блич -
ког за во да за ста ти сти ку, у на -
шој зе мљи има око 170.000 га -
здин ста ва ко ја се ба ве го ве дар -
ском про из вод њом и на њи ма
се уз га ја бли зу 900.000 гр ла го -
ве да, од че га у Вој во ди ни –
264.000, што је у про цен ти ма
око 27,8 од сто или дво стру ко
ма ње не го у цен трал ном де лу
Ср би је (46,2 од сто). Ка да је реч
о ра сној струк ту ри на ни воу
це ле зе мље, до ми ни ра си мен -
тал ска, са чак 80 од сто од укуп -
ног бро ја, док је, ре ци мо, хол -
штајн-фри зиј ска за сту пље на са
све га 10 од сто. Ка да је у пи та -
њу Вој во ди на, си ту а ци ја је дру -
га чи ја, го то во пот пу но обр ну -
та – ка же Ми ле тић.

Тре ба ис та ћи да су те број ке
за око че твр ти ну ни же не го пре
два де се так го ди на, шта се од -
ра зи ло и на сма ње ње про из -
вод ње мле ка.

– На про из вод њу мле ка нај -
ви ше ути чу ве ли чи на фар ме и
ге но тип ко ји је та мо при су тан.
То ме тре ба сва ка ко до да ти и
зна чај ква ли тет не ис хра не,
сме штај не усло ве, тех но ло ги -
ју и хи ги је ну му же, од че га за -
ви се и ко ли чи на и ква ли тет

мле ка. Ве ће фар ме, са спе ци -
ја ли зо ва ним ге но ти по ви ма за
про из вод њу мле ка, по ка зу ју и
ве ћу одр жи вост у том сми слу.
У на шим усло ви ма те шко је
од ре ди ти ко ли ко гр ла је по -
треб но да би се до се гла рен та -
бил ност, али про це на струч -
ња ка је да би око три де сет му -
зних кра ва тре ба ло да бу де ми -
ни мум да се по ро дич ном га -
здин ству, без ан га жо ва ња до -
дат не рад не сна ге, ис пла ти
про из вод ња. Ме ђу тим, по ра -
жа ва ју ћа је чи ње ни ца да нај -

ве ћи број, око по ла, оних ко ји
се ба ве го ве дар ством у Ср би ји
има јед но или до два гр ла –
ка же овај струч њак.

Ка да је у пи та њу це на мле -
ка, он на во ди да су пред ви ђа -
ња да се она не ће бит но по ве -
ћа ва ти, ни у Евро пи, ни код
нас, па би тре ба ло да про из во -
ђа чи раз ми шља ју о по јеф ти ње -
њу про из вод ње мле ка.

– У том по гле ду ве ли ки про -
блем за про из во ђа че пред ста -
вља и не по во љан па ри тет це на
мле ка и про из во да од мле ка.
Ако је це на мле ка у ма ло про -
да ји у Ср би ји 88,52 ди на ра, на
осно ву по да та ка из „Ме сеч ног
ста ти стич ког бил те на” за март,
а це на си ро вог мле ка 34 ди -
на ра и ма ње, не ра чу на ју ћи
пре ми ју, ко ја из но си се дам ди -
на ра по ли тру, за ви сно од от -
ку пљи ва ча, он да при мар ни
про из во ђа чи гу бе еко ном ску
за ин те ре со ва ност за да љу про -
из вод њу бу ду ћи да они са ми
не мо гу да фи на ли зу ју свој
про из вод кроз пре ра ду –
истиче Ми ле тић.

И по ред чи ње ни це да др жа -
ва за ква ли тет на при плод на гр -
ла (у чи стој ра си и под кон тро -
лом про из вод них осо би на) у
млеч ном го ве дар ству да је суб -
вен ци ју у из но су од 25.000 ди -
на ра по ума ти че ном гр лу, број
го ве да у Ср би ји се сма њу је. Да
би се са чу ва ло тра ди ци о нал но
мле кар ство у Ср би ји, Ми ле тић

под вла чи да би ак це нат мо жда
тре ба ло ста ви ти на ма ну фак -
тур ну про из вод њу ау тох то них
про из во да са за шти ће ним ге о -
граф ским по ре клом, али за то
је нео п ход но удру жи ва ње про -
из во ђа ча у удру же ња (за дру ге)
и њи хо во за јед нич ко на сту па -
ње на тр жи шту.

Сма ње ње тро шко ва не ко
ре ше ње

И Ми ро слав Ју го вић, ди пло -
ми ра ни ин же њер сто чар ства, с
по за ма шним ис ку ством у ве зи

с про из вод њом и пла сма ном
мле ка, сла же се да се тре ба ба -
зи ра ти што ви ше на пре ра ђе -
ви на ма, ко је у ве ли кој ме ри
уво зи мо, а у тр го вин ским лан -
ци ма има и мно го мле ка из
Бо сне, Хр ват ске и Сло ве ни је.

– Док је чи ње ни ца да број гр -
ла опа да, има по ма ка, исти на

не ве ли ког, у по гле ду ра ста про -
сеч не ко ли чи не мле ка по кра -
ви. На жа лост, мно ги од у ста ју
за то што је ово јед на од нај те -
жих про из вод њи у сто чар ству,
ко ја 365 да на у го ди ни тра жи
при су ство це лог чо ве ка. С друге
стра не, иа ко је пад бро ја кра ва
не сум њив, ка да је реч о те ри то -
ри ји Пан че ва, и да ље има мо два
ве ћа про из во ђа ча у Но вом Се -
лу, као и ви ше ма лих фар ми са
до де се так кра ва, од ко јих са мо

де сет у гра ду, од Мар ги те до
Вој ло ви це – ка же Ју го вић.

По ње го вом ми шље њу, глав -
ни про блем је што про из во ђа -
чи ма от ку пљи вач од ре ђу је це -
ну мле ка, за ко ју се, као осно -
ва, узи ма ма сна је ди ни ца.

– Ве ли ке мле ка ре зах те ва ју
од ре ђе ни број со мат ских ће -
ли ја у мле ку, ко је при том не
сме да са др жи остат ке ан ти би -
о ти ка и пе сти ци да. Тач но је да
ути цај има и ка па ци тет при -
мар ног про из во ђа ча, јер што
је ве ћа ко ли чи на, ви ша је и це -
на. За оне ма ње по сто ји и мо -
гућ ност удру жи ва ња, али је
озбиљ ни јим от ку пљи ва чи ма та -
да те шко да од ре де ква ли тет
мле ка. На ши про из во ђа чи у ју -
жном Ба на ту ра ди је се тру де
да, на раз не на чи не, сма ње це -
ну про из вод ње – од оп ти ми за -
ци је фик сних тро шко ва до упо -
тре бе из ба лан си ра них обро ка
у ис хра ни, ка ко би би ли јеф -
ти ни ји. Мо гу ће је, ре ци мо, упо -
тре бом си ла же и дру гих спо -
ред них про из во да пре храм бе -
не ин ду стри је сни зи ти це ну
обро ка и на тај на чин сма њи ти
про из вод ну це ну мле ка. У том
по гле ду, ва жан сег мент је и ис -
па ша, што до но си ве ли ку уште -
ду. Ми слим да је то бо ље и за
кра ву, ко ја је, по ред оста лог, и
здра ви ја кад се кре ће. Но про -
блем је и то што ов де не ма пу -
но ква ли тет них па шња ка – ис -
ти че овај струч њак.

Он, на по слет ку, на во ди и да
ве ли ки тр го вин ски лан ци тра -
же што ве ће ко ли чи не и што

ни жу це ну, али и ра зно вр сност,
па отуд у ра фо ви ма и то ли ко
ра зних брен до ва, а мно го их је
из дру гих др жа ва.

Иа ко то, на жа лост, не га тив -
но ути че на до ма ћу про из вод -
њу, за сад не ма ни на го ве шта ја
др жав не за шти те од ино стра не
кон ку рен ци је, што и прак тич -
но и ни је мо гу ће от ка да су пре
не ко ли ко го ди на уки ну те так -
се за уби ра ње раз ли ке у це ни
из ме ђу до ма ће и стра не ро бе.

Петак, 10. јул 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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У КА КВОМ ЈЕ СТА ЊУ НА ШЕ МЛЕ КАР СТВО

ЗА САД ИМА НЕ КЕ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ, 
НЕ И ПРЕ РА ДЕ

По зна то је да је До ло во до брим
де лом на сло ње но на Пе шча ру,
пре пу ну ба гре ма, а окру же но
је и мно гим ата ри ма на ко ји -
ма се уз га ја сун цо крет. Са мо
при су ство ових две ју ме до но -
сних би ља ка отва ра со лид не
мо гућ но сти за пче лар ство у том
се лу, иа ко је ве ћи ни од око два -
де сет пе то ро љу ди то углав ном
до пун ски по сао или хо би.

Они су се у су бо ту, 5. ју ла,
оку пи ли с ци љем да фор ми ра -
ју соп стве но удру же ње. Је дан
од ини ци ја то ра те иде је, Ра до -
ван Шо феј, ко ји је члан Из вр -
шног од бо ра Асо ци ја ци је ба -
нат ских удру же ња, ка же да се
на по ме ну том са стан ку као глав -
на те ма из дво ји ло то што је
пре ви ше пче ла ра са стра не на
ов да шњим по љи ма сун цо крета.

– Вре ме цве та ња те биљ ке
ујед но је и до ми нант на пче ли -
ња па ша на овом про сто ру, када

ова мо на ва ле ко ле ге из це ле
Ср би је. Ка ко би смо из бе гли
пре на се ље ност у не ким де ло -
ви ма ата ра и у бли зи ни ста ци -
о на ра до ма ћих пче ла ра, прибе -
гли смо рас по ре ђи ва њу го сту -
ју ћих пче ли ња ка сход но

адекват ним про пи си ма и пра -
ви ли ма. Ти ме до би ја мо мак -
си мал ну ис ко ри шће ност по тен -
ци ја ла сун цо кре то ве па ше, бољу
оплод њу усе ва и ми ни мал ну
мо гућ ност пре но ше ња пче ли -
њих бо ле сти – ка же Шо феј.

Он до да је да до ло вач ки пче -
ла ри фор ми ра њем удру же ња
до би ја ју на прав ном зна ча ју, а
по ред оста лих пла но ва на ме -
ра ва ју и да по кре ну озе ле ња -
ва ње сад ни ца ма ме до но сног
др ве ћа та мо где је по треб на
хла до ви на и за шти та од ве тра
и сне жних на но са, као и на ме -
сти ма ко ја су с вре ме ном пре -
тво ре на у ди вље де по ни је.

– Што се из бо ра пред сед ни -
ка и остат ка ру ко вод ства ти че,
то ће се до го ди ти на ско ра шњој
осни вач кој скуп шти ни. По ред
то га, мо рам да ис так нем и по -
моћ ко ју нам је пру жио Дом
кул ту ре омо гу ћа ва њем по вре -
ме ног ко ри шће ња про сто ра, а
у са рад њи смо и с ло кал ним
удру же њем ов ча ра и ко њич -
ким клу бом, да не би смо јед ни
дру ге оме та ли, већ да ра ди мо
за до бро бит се ла – на во ди до -
ло вач ки пче лар.

У ТО КУ ФОР МИ РА ЊЕ НО ВОГ УДРУ ЖЕ ЊА ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА МЕ ДА

До лов ци за јед нич ки за до бро бит пче ла ра и се ла

На кон што су 21. ју на у шест
на се ље них ме ста одр жа ни ре -
дов ни из бо ри за са ве те ме -
сних за јед ни ца, ве ри фи ко ва -
ни су и но ви чла но ви ко ји ће
у на ред не че ти ри го ди не пред -
ста вља ти сво је гра ђа не.

По зна то је и то да су ли сте
Срп ске на пред не стран ке сву -
где убе дљи во осво ји ле ап со -
лут ну ве ћи ну, јер су све га три
„ме сне сто ли це” оти шле у руке
дру гих оп ци ја. Под се ћа ња ра -
ди, у Стар че ву, Ка ча ре ву и Но -
вом Се лу по ме ну ти ме сни орга -
ни вла сти бро је по пет на ест
чла но ва, док их је у Бре стовцу,
Гло го њу и Ива но ву по де вет.

Та мо са да сле де кон сти ту -
тив не сед ни це и све до јед не

би ће ор га ни зо ва не у пе так,
10. ју ла, а на њи ма ће би ти
иза бра ни пред сед ни ци и дру -
го ру ко вод ство.

Тре ба ис та ћи и да сви они
ра де во лон тер ски, али то не
ума њу је њи хо ву од го вор ност
пред за ко ном, ка ко у по гле ду
фи нан сиј ских над ле жно сти,
та ко ни ка да је реч о по што -
ва њу ста ту та за сно ва них на
град ској од лу ци о осни ва њу
са ве та ме сних за јед ни ца.

Ба нат ски Бре сто вац: По на -
ло гу Ме сне за јед ни це у то ку
је фар ба ње мо би ли ја ра на деч -
јем игра ли шту у цен тру, а на
спорт ским те ре ни ма у школ -
ском дво ри шту, на ко ји ма је
не дав но по ста вље на ра све та
та мо где је би ло по треб но,
сла би ји ре флек то ри су за ме -
ње ни ја чим. Пре да те су пла -
стич не фла ше са ку пље не од
гра ђа на на ини ци ја ти ву уче -
ни ка сед мог раз ре да и њи хо -
ве раз ред не, а још увек тра је
и ак ци ја са ку пља ња пла стич -
них че по ва. Рад ни ци ЈКП-а
„Ком брест” за ме њу ју сва до -
тра ја ла вра та алу ми ни јум -
ским на ка пе ли и са ли на гро -
бљу. Ма тур ско ве че свр ше них
осно ва ца упри ли че но је у су -
бо ту, 4. ју ла, а Ме сна за јед -
ни ца је, по тра ди ци ји, на гра -
ди ла ђа ка ге не ра ци је.

Ба нат ско Но во Се ло: Рад ни -
ци ко му нал ног пред у зе ћа ко -
се цен тар се ла и ка на ле, као
и оба гро бља, а има ли су и
не ко ли ко ин тер вен ци ја 
због ква ро ва на во до вод ној 
мрежи, али и на кућ ним
прикључ ци ма.

До ло во: Ак ци ја уре ђе ња игра -
ли шта на Тр гу Ми те Ву ко са -
вље ва, ко ји ме шта ни зо ву Учи -
тељ ски парк, упри ли че на је у
су бо ту, 4. ју ла, а истог да на су
до ло вач ки пче ла ри при ре ди -
ли ини ци јал ни са ста нак за
осни ва ње ло кал ног дру штва
про из во ђа ча ме да. На ред ног
да на је одр жа на „Фи ја ке ри ја -
да” у ор га ни за ци ји удру же ња

„До ло вач ки ли пи ца нер”. Сви
за ин те ре со ва ни да као ста ти -
сти уче ству ју у фил му Дра га -
на Бје ло гр ли ћа о То ми Здрав -
ко ви ћу мо гу да се ја ве на „Вај -
бер” 060/068-26-87, а у при -
ја ви тре ба да у јед ној по ру ци
на ве ду име, пре зи ме, го ди -
ште, број те ле фо на, ви си ну,
те жи ну, кон фек циј ске бро је -
ве оде ће и обу ће, као и да

доста ве две фо то гра фи је (јед -
на – ли це, дру га – це ло те ло).

Гло гоњ: 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. Због епи де ми о ло -
шке си ту а ци је се о ска сла ва
Пе тров дан би ће обе ле же на
мно го скром ни је не го до сад,
а за сад су у пла ну са мо ре за -
ње ко ла ча и до де ла злат ни ка.

Ива но во: Тра је уре ђе ње пла -
тоа, то јест те ра се ис пред До -
ма кул ту ре, а тре нут но је у
то ку бе то ни ра ње и ре но ви ра -
ње огра де.

Ја бу ка: По на ло гу Ме сне за -
јед ни це по ста вље на је „пе чур -
ка” на пр вом ау то бу ском ста -
ја ли шту. Пла ни ра ни деч ји ма -
скен бал од ло жен је због ак -
ту ел не епи де ми о ло шке си ту -
а ци је, а ве ро ват но ће се исто
до го ди ти и ка да је у пи та њу
тра ди ци о нал ни тур нир у ма -
лом фуд ба лу на отво ре ном,
по во дом се о ске сла ве.

Ка ча ре во: Рад ни ци ко му нал -
ног пред у зе ћа на пу ни ли су је -
зе ро и по ста ви ли упо зо ре ња за
ко ри сни ке, а мон ти ра ли су и
то бо ган за игра ли ште у центру.

Омо љи ца: За вр ше на је са на -
ци ја фа са де До ма кул ту ре, а
у то ку су ра до ви на кро ву.
Окон чан је и „Ви дов дан ски
тур нир” у ма лом фуд ба лу, а
пр ва три ме ста осво ји ле су
еки пе „Бре сто вац”, „Срб стајл”
и ГП „Га јић Маг”.

Стар че во: Из ви ђа чи су би ли
на Ста рој пла ни ни, а по том и
у Ко ва чи ци на бр ђан ским су -
сре ти ма. 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 9. ју ла од 13 до 15 са -
ти, у пе так 10. ју ла од 18 до
21 и у су бо ту 11. ју ла од 18.30
до 21.30. Тре ба ло би да дру ги
„Стар че вач ки да ни књи ге”
буду одр жа ни у До му кул ту -
ре, по чев од пет ка, 10. ју на,
од 18 са ти, и да тра ју до утор -
ка, 14. ју на, иа ко је мо гу ће
од ла га ње због епи де ми о ло -
шке си ту а ци је.

Месне актуелности

У ПЕ ТАК У ШЕСТ МЕ СНИХ ЗА ЈЕД НИ ЦА

Кон сти ту и са ње 
свих са ве та

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ИЗ ВОЗ ВЕ ЋИ КО ЛИ ЧИН СКИ, АЛИ МА ЊИ НОВ ЧА НО

Пре ма ре чи ма Алек сан дра

Ми ле ти ћа, на осно ву по да та -

ка Ин сти ту та за еко но ми ку

по љо при вре де, у Ср би ји је у

2019. го ди ни уку пан број му -

зних кра ва из но сио 427.000.

По му зе но је 1.509 ми ли -

јар ди ли та ра кра вљег мле -

ка и укуп но из ве зе но

99.873.256 ки ло гра ма мле -

ка и млеч них про из во да у

вред но сти од 84.102.579

евра. Исто вре ме но је у на шу

зе мљу уве зе но 84.966.735

ки ло гра ма мле ка и па вла ке,

мле ка у пра ху, ки се ло млеч -

них про из во да, су рут ке, ма -

сла ца и млеч них на ма за,

си ра и ур де у вред но сти од

95.446.756 евра.

За кљу чак је го то во по ра -

жа ва ју ћи – из ве зли смо ви -

ше не го што смо уве зли, али

смо у фи нан сиј ском ми ну су,

због то га што је удео пре ра -

ђе ви на ве ћи у уво зу.

И у Качареву биће бирано руководство...

Како да дају више квалитетног
млека а да се не потроше прерано?

Одлучили да оснују друштво
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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, • 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 29. 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 



ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs12 Петак, 10. јул 2020.

Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

• Два часа вожње гратис



СТАНОВИ

ПОНУДА
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

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

ОПЕЛ астра 1,3 дизел,

2009, караван, тек увезен.

061/267-72-30. (293088)

ЛАГУНА, продајем/мењам

регистрован, ДТИ, тренутно

није у возном стању.

060/143-62-10. (293066)

АСТРА г 1.6, бензин, гас,

2002. годиште. Тел.

063/813-08-06. (292998)

ГРАНДЕ пунто 1.9, 2007.

петора врата, фул опрема,

шест брзина, власник.

064/130-36-02. (293111)

ПРОДАЈЕМ пасат 1.9 ТДИ,

1997. гдоине, одличан.

061/366-03-92. (293103)

ПУНТО 3, 2011/12, петора
врата, атестиран плин, вла-
сник. 064/587-50-24.
(293111)

ПОЛО 1.4, ТДИ, 2003, пето-
ра врата, клима, кука, рег-
ситрован гопдину. 064/587-
50-24. (293111)

ПУНТО 2, 12, 8 В, 2002, пе-
тора врата, клима, серво.
064/587-50-24. (293111)

ЈУГО 55, 1997. у добром
стању, регистрован.
064/587-50-24. (293111)

ЈУГО темпо бензин/гас,
2000. годиште, атестиран,
дуго регистрован, 600 евра.
062/856-17-38. (293188)

ЗАСТАВА 101, 2006, атести-

ран гас, тек регистрован,

очуван, 750 евра. 063/140-

62-92. (293195)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ пежо

607, аутоматик, 20052.7,

регистрован, није увезен,

2.200 евра. 069/263-42-97.

(293185)

ПУНТО 1.2, 2001, металик

зелен, клима, серво, цен-

трална, власник. 064/142-

55-93. (293139)

ДЕЛОВИ југо, суза, кец, мо-

тори, петостепени мењачи,

остало. 0647856-60-65.

(293139)

ПЕЖО 106, бензинац, 44 кв,

2001, други дизел 2002, 42

кв, голф 5, 1.4/75, 2004.

064/176-91-85. (293148)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, катализа-

тора, продаја делова, дола-

зим на адресу. 069/203-00-

44, 066/409-991. (291663)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било

ком стању од 70 до 2.000

евра. 062/193-36-05. (293064)

Продајем/издајем гаражу,

Котеж 2. 062/222-553 (СМС)

ПРОДАЈЕМ гаражу, Котеж

1, или мењам за мањи ауто.

Моб. 062/339-299. (293067)

КОТЕЖ 1, гаража, 18 квм,

9.000 евра. 060/321-70-20.

(293037)

ЗИДАНУ гаражу на Котежу,

15 квм, издајем повољно.

063/122-55-22 (293207)

ПОВОЉНО продајем маши-

ну за производњу папирних

џакова. 064/424-95-10.

(293104)

ПРОДАЈЕМ хитно комплет

кухињу дужине 2,20 м, ви-

сећи и радни делови, шпо-

рет, судопера, фрижидер.

Погледајте на купујем-про-

дајем. 069/251-57-57.

(293041)

ПРОДАЈЕМ јагњад.

064/611-37-09. (292779/р-

4872)

ПРОДАЈЕМ шест пчелињих

друштава у ЛР наставцима

и други прибор. 064/271-

63-26. (292972)

АЛФА плам пећ, нова, туча-

на пећ словеначка. Тел.

064/290-44-46. (292984)

ПРОДАЈЕМ вилерове гобле-

не, хеклерај, нутрија бунду,

цептер усисивач. 0647311-

41-68. (293023)

ПРОДАЈА новог намештаја:

столице од 1.600, столови

од 4.500, лежајеви од

15.300. 060/600-14-52.

(600-14-52. (293026)

ЈАРИЋИ и дебела свиња на

продају. 061/277-87-99.

(293055)

ПРОДАЈЕМ термо-пећ

елинд, 4.5 кв, алулминијум-

ска врата 220 х 100 и излог

180 х 160 за локал.

064/853-83-50. (293071)

ЈЕФТИНО продајем стари

цреп, металну ограду. Тел.

061/252-51-92. (293082)

ПРОДАЈЕМ јефтино два

белгијска овчара малиноа.

060/142-22-13. (293096)

ПРОДАЈЕМ аргонски и ау-

тогени апарат са боцама,

велику и малу брусилицу и

бушилицу. 064/169-93-75.

(293062)

ИНВАЛИДСКА колица, ком-

биновани фрижидер, дво-

моторац, уградна рерна,

фотеља, телевизор.

063/861-82-66. (293149)

СУДОПЕРА с висећим, кауч,

фотеља мојца, оман с ципе-

ларником, сто, столице.

063/861-82-66. (293149)

ПРОДАЈЕМ судоперу, оста-

ле кухињске елементе, су-

доперу 3.000, нова.

0637773-45-97. (293132)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, за-

мрзиваче, веш-машине, те-

левизоре, долазим на адре-

су. 064/158-44-10, 063/101-

11-47. (292391)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, новац, сатове, пен-

кала. 013/313-458, 063/199-

60-36, 064/481-14-77.

(293051)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

веш-машине, фрижидере,

шпорете, ТВ уређаје.

061/130-44-33, 063/196-54-

56. (293070)

КУПУЈЕМ веш-машине, гво-

жђе, фрижидере, пећи и

све остало. 061/627-07-31.

(293078)

КУПУЈЕМ исправне и неис-

правне ТА пећи, полован

намештај и белу технику.

061/641-36-36, 066/641-30-

36. (293093)

НА ПРОДАЈУ 10 ари плаца

у Пелистерској улици.

064/364-83-18 (СМС)

ИЗДАЈЕМ плац на Куде-

љарцу, 28 ари. 064/256-61-

64. (СМС)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу

са пратећим објектима у

Иванову. 062/415-359,

064/828-36-26. (292281)

ПРОДАЈЕМ плац. 063/895-

85-79. (292440)

КУЋА, нова, Војловица, 180

квм, укњижена, 58.000

евра. 063/784-71-34,

063/771-75-96. (292821)

ПРОДАЈЕМ викендицу на

Јабучком путу, близу Ал-

мекса, на плацу од 8 ари.

064/499-13-04. (292901)

СТАРЧЕВО, усељива кућа,

помоћни објекти, полац 9.5

ари, укњижено. 063/725-99-

37. (292843)

КУЋА, 125 квм, 27 ари, гр.

плаца, Иланџа, јужни Банат,

18.500 евра. Тел. 065/342-

23-91. (292978)

ПРОДАЈЕМ кућу у низу, за-

вршни радови, нова Миса.

Власништво. 064/221-36-12.

(292986)

ПРОДАЈЕМ кућу са 19 ари

плаца, Банатско Ново Село.

066/887-84-00. (292992)

ПЛАЦ 17 ари, 10 х 170, Ку-

дељарац, уз „Техномаркет”,

инфраструктура. 063/729-

72-86. (292993)

КУЋА 140 квм, центар Илан-

џе,, 17 ари, помоћни објек-

ти, замена, доплаћујем.

064/075-23-67. (292996)

КУЋА 120 квм, две једини-

це, помоћни објекти, 5,5

ари, Цара Душана.

064/075-23-67. (292996)

КУЋА на продају са помоћ-

ним објектима, на 30 ари,

Баваништански пут, могућа

замена или издавање.

061/366-03-92. (293017)

КУЋА, Бања Врујци, 60 квм,

6 ари, продајем/мењам.

011/274-80-67.ч (293028)

ДВОСОБАН, 53 квм, високо

приземље, на Тесли, рено-

виран у фулу. Контакт

060/629-41-50. (292985)

ЛЕПА модерна кућа, 150

квм, Баваништански пут, 58

ари. „Дива”, 064/246-05-71.

(293106)

ПРОДАЈЕМ кућу у Качаре-

ву. 065/207-64-46. (293042)

КУДЕЉАРАЦ, нова кућа,

200 квм, приземље, послов-

ни простор, спрат, четворо-

собан стан, 3.7 ара, 75.000.

(398), „Кров”, 060/551-64-

50. (293075)

ГРАЂЕВИНСКИ плац, нова

Миса, продајем. 060/155-

59-30. (293088)

БАВАНИШТАНСКИ пут,

плац 15 ари, кућа 100 квм,

85.000. (188), „Una Dal li”,

064/255-87-50. (293091)

КУЋА, нова Миса, 220 квм,

70.000. (188), „Una Dal li”,

064/255-87-50. (293091)

ПРОДАЈЕМ три ланца зе-

мље, преки пут. 060/153-25-

15. (293124)

СТАРЧЕВО, 15 ари, кућа са

локалом, 44.000. Црепаја, 7

ари, 220 квм, 42.000. „Јан-

ковић”, 348.925, (283151)

ЗЕМЉА, парцела од два

ланца и парцела 1.4 ланца

на Новосељанском путу, уз

друм. 064/443-07-07.

(293118)

НА ПРОДАЈУ викендица на

Девојачком бунару близу

Аква центра. 064/450-78-

91. (293162)

ПЛАЦ 27 ари на Кудељар-

цу, у близини „Родића”.

064/443-07-07. (293118)

ПРОДАЈЕМ кућу на Бавани-

штанском путу, 83 квм, са

помоћним објектом и ба-

штом, 15.000 евра. Могућ

договор. 065/561-01-50.

(293161)

КУЋА, Омољица, 85 квм, 7

ари, укњижена, помоћни

објекти. 064/961-00-70.

(193158)

ПЛАЦ, Новосељански м, 13

ари, 19.500, Стари Тамиш,

5,25 ари, 8.000. (67), „Мил-

ка М”, 063/744-28-66.

(293217)

КУЋА, Миса, ПР + ПК, 250
квм, 6.13 ари, озакоњена,
сива фаза. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (293217)

ФАРМА пилића, три етаже,
12.000 комада +објекти +
стан,. Мешаона, 75 ари, до
пута. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (293217)

ОМОЉИЦА, започет обје-
кат, гаража, струја, вода,
бунар, 11.5 ари плаца.
064/260-05-34. (293209)

БЛИЗУ центра, кућа две
стамбене јединице, 2 ара,
63.000. (376), „Лајф”,
061/662-91-48. (293210)

ВИКЕДНИЦА, Новосељан-
ски, 28 ари, 25 квм, воће,
само 9.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(293217)

ПРОДАЈЕМ плац, Долово,
16 ари Лоле Рибара.
061/654-50-08. (293211)

КУЋА, касарна 5000, 59
квм, 17.59 ари, 27.000 евра.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (293217)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 3 етаже,
циглом зидана, 5 ари, до-
бро место. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (293217)

ПЕСАК, плац, ограђен, воћ-
њак, 57 ари, 7.500. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(293217)

ПРОДАЈЕМ стан 52 квм,

други спрат, Котеж, 41.000

евра. 065/339-97-23 (СМС)

НА ПРОДАЈУ стан, опре-

мљен, 65 квм,  у Улици Лава

Толстоја 20, Куткова зграда

063/856-31-61 (СМС)

ЦЕНТАР, једнособан, сре-

ђен, усељив, 21.000.  (188),

„Una Dal li”, 064/255-87-50.

(292812)

ПРОДАЈЕМ трособан стан,

72 квм, строги центар, тре-

ћи спрат, две ерасе, лифт,

ТА, могућност ЦГ, 70.000,

договор. Звати после 17 са-

ти. Тел. 064/119-60-06.

(293043)

НОВА МИСА, једнособан,

33 квм, ТА, ВП, усељив,

22.000. (336), „Олимп”,

351-061, 064/234-36-01.

(293127)

СОДАРА, двоипособан, 74

квм, XI, ЦГ, усељив, 47.000.

(336), „Олимп”, 351-061,

064/234-36-01. (293127)

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. (292767)
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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

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.

Taksam investd
.o

.o
.

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

Продајем ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

од 1.500 квадрата на површини 

земљишта од 52 ара.

Тел. 063/247-346. 
(6/293022)

ПОТРЕБАН ВОЗАЧ

Ц категорије

за рад на стоваришту

„Голија”

063/776-56-58

ТЕСЛА, трособан, стан, ЦГ,

IV, 85 квм, усељив, 52.000.

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

55. (292962)

ЦЕНТАР, једнособан, сре-

ђен, усељив, 21.000. (188),

„Una Dal li”, 064/255-87-50.

(293091)

СТРОГИ центар, салонски

једнособан, 24 квм, 19.000

евра. „Дива”, 064/246-05-

71. (293106)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж 2, 43

квм, сређен, 33.000 евра, IX

спрат.„Дива”, 064/246-05-

71. (293106)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан

до улице, засебно двори-

ште, Жарка Зрењанина,

власник. 061/382-88-88.

(293101)

МИСА, 42 квм + тераса, ре-

новирано, 26.500. „Јанко-

вић”, 348-025. (293151)

КОТЕЖ 1, 34 квм, ЦГ, полу-

сутерен, одличан, укњижен,

24.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (293217)

СТРЕЛИШТЕ, 62, IV, ЦГ, од-

личан, 46.000, празан. (67),

„Милка М”, 063/744-28-66.

(293217)

СОДАРА, двособан, III,
празан, 47, одличан, 40.000.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (293217)

КОТЕЖ 1, двособан, III 50

квм, ЦГ, 36.000. (353),

„Премиер”, 063/800-44-30.

(293208)

МИСА, трособан, I, 73, ЦГ,

45.000, тераса. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66. (293217)

ЦЕНТАР, реновиран тросо-

бан, I, 59.000< ;etvo ro so -

ban, iyvor no sta we, 65.000.

(376), „Лајф”, 061/662-91-

48. (293210)

МИСА, дуплекс, 61 квм,

празан, две терасе, клима,

26.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (293217)

ЦЕНТАР, лукс, I, 93, две те-
расе, 100.000 евра. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(293217)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”, хит-
но потребни станови, куће,
брза реализација. 063/744-
28-66. (293217)

АГЕНЦИЈИ за промет не-

кретнина „Лајф” потребне

куће и станови. 061/662-91-

48. (293210)

КУПУЈЕМО станове на свим

локацијама, брза исплата.

(353), „Премиер”, 063/800-

44-30. (293208)

ИЗДАЈЕМ два стана по 50

квм, у центру, са коришће-

њем дворишта, 10 ари,

предност са децом.

064/948-71-22. (293025)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Содари, први спрат, ЦГ.
061/658-49-85. (293138)

ЗА ИЗДАВАЊЕ дворишни
стан, звати после 17 сати.
069/226-83-91. (293165)

ИЗДАЈЕМ на дуже једнои-
пособан нов стан у Глогоњу
са терасом, фунционалан,
посебан објекат, све одвоје-
но, прелепа околина, ас-
фалтни пут. 063/106-05-47
(СМС)

ИЗДАЈЕМ четворокреветни
апартман за раднике. Тел.
063/233-558. (292869/р-4873)

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

ПРОДАЈЕМ једнособан стан
на Содари, власник.
064/893-98-32, 064/837-96-
75. (292732/р-4872)

ИЗДАЈЕМ стан преко пута

Биг парка. 013/631-423,

066/631-42-31. (293213)

ДУПЛЕКС куће у низу, 99

квм, 100.000 евра издајем.

341-789, 063/818-36-99.

(293214)

ИЗДАЈЕМ стан у најстро-

жем центру за пословни

простор. 063/892-08-35.

(293215)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру наме-

штену на Тесли. Тел.

063/805-59-36. (293173)

ИЗДАЈЕМ стан у центру, 34
квм. 064/134-06-08.
(293175)

СТАН, издавање, центар,

трособан, намештен, ЦГ.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-66. (293217)

НАМЕШТЕН једнособан

дворишни, ТА, код Хотела

„Тамиш”, 90 евра. 064/122-

48-07. (293203)

ИЗДАЈЕМ једноипособан

стан, Котеж 1, ЦГ, наме-

штен, на дуже. 064/137-63-

19. (293137)

ИЗДАЈЕМО двособан одли-

чан стан, ПВЦ столарија,

купатило ново, делимчно

намештен, Котеж 1, младим

паровима, депозит.

064/255-87-50. (292999)

ОД 1. августа 2020. издајем

гарсоњеру на Содари, II

спрат, централно грејање.

Моб. 064/311-39-64.

(293166)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан у

центру, 120 евра. Тел.

064/314-00-68. (293167)

ИЗДАЈЕМ двоипособан стан

на Котежу 1, први спрат,

стан је празан. Тел.

066/664-61-12. (293170)

ИЗДАЈЕ се намештен стан

од 40 квм, у Книћаниновој

улици. Тел. 064/224-16-25.

(293172)

МАЊИ трособан, Тесла,

комплетно намештен, ЦГ,

ПВЦ, интернет, одличан.

064/005-10-85. (293178)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру самци-

ма, радницима, намепште-

ну, центару. 061/131-79-04.

(293190)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан

код Нове поште, строги

центар, празан, ЦГ.

064/193-00-76. (293197)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-

нике, самце, студенте. Рад-

нички смештај. Центар.

063/502-211. (293039)

ИЗДАЈЕМ полунамештен

стан на Тесли, 38 квм. Тел.

065/405-40-12. л(293049)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ дво-

собан стан и намештену

гарсоњеру. 062/208-828.

(293015)

ИЗДАЈЕМ се стан 50 квм, на

Стрелишту, близу Микине

школе. 060/152-10-51.

(293004)

ИЗДАЈЕМ собу и кухињу,

Маргита, Светозара Шеми-

ћа 70-а, 26000, Панчево.

Тел. 013/354-703. (293003)

ИЗДАЈЕМ двоипособан стан
на Котежу 2. 064/810-62-
29. (293206)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан. 063/246-509.
(292991)

ИЗДАЈЕМ намештен двосо-
бан стан на Котежу 2, 180
евра, плус депозит. Тел.
064/130-26-34. (293029)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту, VII спрат, нена-
мештен, 120 евра. 060/732-
62-61. (293107)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан, Котеж 2.
064/339-06-76. (293112)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту, други спрат, Цг,
празан. Тел. 064/255-62-32.
8293126)

СТАН, Содара, рафинериј-
ске зграде, 46 квм, ЦГ, ка-
бловска, интернет, наме-
штен, издајем. Тел.
063/281-464. (293120)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

штен стан, Котеж 2, 150

евра. 063/319-498. (293065)

ИЗДАЈЕМ једноипособан

намештен, лифт, ЦГ, клима,

Котеж. 065/544-79-79,

013/251-41-08. (293076)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-

собан стан, Котеж 1.

065/681-31-47. (293085)

ИЗДАЈЕМ стан за раднике.

060/142-22-13. (293096)

ИЗДАЈЕМ стан. 060/011-96-

66. (293096)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ на-

мештен стан на новој Миси.

013/370-398, 063/839-56-

81. (293072)

ИЗДАЈЕМ стан, кућа, поче-

так Кудељарског, 80 квм,

намештен, ненамештен.

013/318-654, 064/152-88-

46. (293099)

ИЗДАЈЕМ локал 18 квм,

угао Светог Саве и Браће

Јовановић. 064/231-07-33.

(292685)

ПОТРЕБАН магацин, 100

квм, обавезан камионски

прилаз. 063/213-797.

(292903)

ПРОДАЈА, центар, пословни

простор 220 квм, са власти-

тим паркингом. 064/143-52-

98. (293152)

ПРОДАЈА, центар, пословни

простор 650 квм, са власти-

тим паркингом од 2.5 ара.

064/143-52-98. (293152)

ЛОКАЛ издајем, Аутобуска

станица-пијаца, Ослобође-

ња 3, све намене, употребна

дозвола. 063/372-124.

(293207)

ЛОКАЛ за издавање, 17

квм, Стрелиште. 063/478-

480. (292791)

ЛОКАЛ, продаја, центар, 18
квм, сређен. 063/489-958.
(293034)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм,
Војводе Петра Бојовића бр.
19. 066/314-803. (293035)

ИЗДАЈЕМ луксузне канцела-
рије 76 квм, први спрат Та-
миш капије, ненамештено.
063/399-498. (292977)

ИЗДАЈЕМ у Јабуци магацин-
ски простор са двориштем,
инфраструктурно решено,
све ново. 063/351-709.
(293002)

ИЗДАЈЕМ сутерен 110 квм,

висина 3 м, на Новосељан-

ском путу. 063/179-01-78.

(293156)

ХИТНО, локал, Зелена пија-

ца, 10.5 квм, само 7.500

евра. (67), „Милка М”, 744-

28-66. (293217)

ИЗДАЈЕМ локал, Стрели-

ште, центар, код Go me xa

smar tblok, 35 квм. 064/006-

43-33. (293121)
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GP „STILL-NET” из Панчева потребни

мајстори грађевинско-занатске струке.

Тел. 013/333-311. 
(2/293061)

GP „STILL-NET”
из Панчева

ПОТРЕБНИ МАЈСТОРИ
фасадерске струке.

Тел. 013/333-311. (3
/2

9
3

0
6

1
)

DOK TRAJE VANREDNO STANJE, SREDNJA STRUČNA ŠKOLA NEĆE RADITI

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Леков-Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04
(4/293090)

ИЗДАЈЕМ два локала код
Зелене пијаце. 063/217-130.
(292995)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (293019)

МАГАЦИНСКИ простор на
Баваништанском путу, сув,
осветљен, 40 квм. 060/428-
73-83. (293113)

АУТО-ПЛАЦ издајем на Но-
восељанском путу. 063/179-
01-78. (293156)

ПОТРЕБНИ хигијеничари у
Агенцији „Fen si 013” Pan če -
vo. CV слати на мејл fen -
si013pan ce vo@g mail.com
или на телефон 065/894-11-
80 (СМС)

ПОТРЕБАН возаЧ Ц и Е ка-
тегорије са искуством за
превоз Житарица .Пријава,
сталан посао. 063/884-22-
71 (СМС)

ПИЦЕРИЈИ MA MI потребни
радници. 063/691-169.
(293119)

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

ПОТРЕБАН физиотерапеут
са средњом школом, три го-
дине радног искуства.
062/161-09-52. (293179)

ПОТРЕБАН доктор медици-
не, смер небитан, три годи-
не радног искуства.
062/161-09-52. (293179)

ПОТРЕБНЕ раднице за ши-
вење на индустријским ма-
шинама. Тел. 064/127-22-
48. (293038)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари и радница у произ-
водњи. 062/404-144.
82902971)

ПОТРЕБАН piz za  мајстор у
пекари. 063/130-75-40.
(292994)

ПОТРЕБНИ конобари и ко-
нобарице за новоотворени
локал. 066/345-063.
(293129)

ДОМУ за стара лица по-
требна медицинска сестра
са радним искуством. За
све остале информације по-
звати 065/523-05-95. (ф)

ПОТРЕБНИ радници без ис-
куства, за производњу пет
амбалаже у Старчеву.
063/263-341. (293146)

ПОТРЕБАН возач Ц катего-
рије за рад у Панчеву.
063/376-820. (293189)

ЕСТЕТИК студиу IN LI NE
потребни радници на пози-
цији фризера и маникира-
педикира. Све заинтресова-
не девојке могу да се јаве
на mail: este tik stu di o in li -
ne2@gmail.com (292983)

НОВООТВОРЕНОМ објекту
„Буба” потребна спремачи-
ца. 063/248-599. (293183)

ПОТРЕБНА продаваица у
пекари. 063/130-75-40.
(292994)

ПОТРЕБАН радник ДОО

„Зоки стакло”. 064/131-72-

85. (293114)

ПИЦЕРИЈИ БОРНЕО по-

требна радница за рад у ку-

хињи са искуством.

065/205-10-52, 063/870-17-

50. 8293212)

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.

(293069)

ПОТРЕБНИ радници за бра-

ње малина. Обезбеђени

стан и храна, дневница

2.500 динара. 060/086-10-

37. (293083)

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. (293069)

ПОТРЕБАН радник за ноћ-
ну смену у трафици код
Спортског центра. 0647853-
83-50. (293071)

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

ПОТРЕБАН помоћни рад-
ник у пекари. Пожељно са
искукством. 061/209-79-70.
(293092)

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.
(293036)

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

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

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

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

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

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

НЕМАЧКИ: часови свим уз-
растима, преводи, припре-
ма за полагање свих нивоа
знања. 061/656-04-04, 352-
892. (293001)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, поставка ламината.
064/390-00-87, 0671/283-
66-41. (2923205)

ОЗБИЉНА жена чистила би
станове, пеглала веш у по-
подневним сатима и викен-
дом. 064/461-38-95.
(293184)

КИПЕРОМ превозим: песак,
шљунак, сејанац, одвозим
шут. 064/354-69-94.
(293194)

ВОДИНСТАЛАТЕР ради: по-
правке славина, бојлера,
водокотлића, вентила, фина
монтажа, адапртације ста-
рих инсталација, нове ин-
сталације, одгушења свих
одвода, повољно. 064/586-
85-39. (293142)

КОМБИ превоз робе, селид-

бе. 064/243-82-85. (293140)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шења канализације, адапр-
тације купатила, сервис, по-
вољно. 063/115-71-67.
(293142)

ОДГУШЕЊЕ канализације,
купатила и кухиња машин-
ским путем. 062/640-741.
(293136)

РУШЕЊА објеката, зидова,
бетонирања, кошења, три-
мером, одношење ствари,
ископи. 060/035-47-40.
(293150)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења кућа, шупа,
бетона, бетонирања, коше-
ње траве, итд. 064/122-69-
78. 8293150)

НЕГА и помоћ старијим
особама, неговатељица са
искуством. Оливера.
060/037-20-81. (293133)

ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (293204)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ оште-
ћених када. 064/354-08-09.
(293080)

РАДИМ физичке послове,
утовар/истовар, шут, угаљ,
дрва, итд. 060/143-62-10.
(293066)

КЛИМА: сервиос и уградња.
065/305-73-92. (293068)

ВРШИМ превоз, чистим по-
друме, таване, дворишта,
шупе, гараже, избацујем
старе ствари и намештај,
рушим куће и старе објекте.
Повољно. 061/130-44-33,
063/196-54-56. (293070)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: рено-
вирање купатила, поправке,
славине, одгушење канали-
зације. 061/193-00-09.
(293074)

ЧИСТИМ подруме, таване,
дворишта, станове, селидбе
и све остало. 061/627-07-
31. (293078)

НЕГА старих, болесних и
инвалидних лица. 063/868-
451. (293086)

МОЛЕРСКИ радови, гип-
сарски радови. 061/134-97-
11. (293094)

ТВ и сателитске антене, мон-
тажа, дигитализација ТВ-а.
064/866-20-70. (293105)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако дрво
које смета. 063/369-846.
(293087)

ПРЕВОЗ камионом дипером
до 2 кубика, шљунак, песак,
сејанац, ризла. Утовар и од-
воз шута. 064/505-62-44.
(292990)

КОМПЈУТЕРИ: сервис, по-
правка, инсталација нових
компоненти, одржавање.
Брзо, повољно. Л060/351-
03-54. ()293012)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена
поломљеног црепа. Висин-
ски радови. 065/535-24-56.
(293005)

МОЛЕРАЈ: глетовање, кре-
чење, лепљење тапета, фар-
бање столарије, повољно.
064/174-03-23, 062/790-
881. (293021)

КЛИМЕ, монтажа, демонта-
жа, сервис, антибактеријско
чишћење, сервис беле тех-
нике. 060/521-93-40.
(293033)

МОЛЕРАЈ, фасаде, столари-

ја, гипс, обраде око прозо-

ра, комплетне адаптације.

063/893-39-94. (293058)



ТУРИЗАМРАЗНОПОСАО

ПОТРАЖЊА

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsПетак, 10. јул 2020.16

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 УРБАНИСТИЧ-
КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за из-
градњу вишепородичног стамбеног објекта, П+4+Пс,
на катастарској парцели топ.бр.6273/2 КО Панчево,
ул. Максима Горког бр.94, израђен од стране „Арт
Пројект”, Београд, за инвеститорa „Gem Properties”
ДОО, Вршац, 2. октобра 49.

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 10. 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 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 УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на ка-

тастарској парцели топ.бр.5222/1 КО Панчево, за

планирану изградњу А. Вишепородичног стамбеног

објекта, спратности П+2+Пс, и Б. Вишепородичног

стамбеног објекта, спратности П+2+Пс, у улици Ца-

ра Душана бр. 73, израђен од стране „Archi Tec”, за

инвеститорa Вучковић Мирослава из Панчева, Ак-

сентија Максимовића бр. 4-д.

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 10. 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. 

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

катастарске парцеле топ.бр.4010 КО Панчево, за

планирану изградњу вишепородичних стамбених

објеката, Објекат 1, спратности П+2+Пк и Објекат

2, спратности П+1+Пк, у Улици Светозара Миле-

тића бр. 22, са обухватом УП-а и дела улице Све-

тозара Милетића, део кат.парцеле бр.8043 КО

Панчево, израђен од стране „Amber Pro”, ДОО

Панчево, за инвеститорa „Amber Pro” ДОО, Пан-

чево, Војводе Радомира Путника бр. 1.

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 10. 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.

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

на катастарској парцели топ.бр.2677/1 КО Панче-

во, ул. Милке Марковић бр.21, за потребе изград-

ње вишепородичне стамбене зграде са 17 стам-

бених јединица, спратности По+П+3+Пс, израђен

од стране „Студио 3”, за инвеститорa Костић Ива-

на из Алексинца, Саве Ковачевића 16.

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 10. 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.

Поштованом

РАТОМИРУ ГАЈИЋУ

последњи поздрав куму Јоци од породице

ЈАЊОВИЋ

(95/293193)

После кратке и тешке болести преминуо је 5. јула

2020, наш вољени

РАТОМИР ГАЈИЋ ЈОЦА
1941–2020.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

МИЛА, ВЕСНА, ВЕСКО, ГОЦА, 

МИЛАН, НИКОЛА и МИЛОШ

(75/293160)

Последњи поздрав драгом пријатељу

РАТОМИРУ ГАЈИЋУ ЈОЦИ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Прика ДРАГУТИН и прија ДОРИНА
(76/293160)

Последњи поздрав брату

РИМ ЈАНО
1955 – 6. VII 2020.

Ожалошћени: сестра КАТА, братаница МИРЈАНА

(92293187) БОЖИЋ и ЈОВАН БОЖИЋ

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

за изградњу стамбено-пословног објекта, улаз 1:

По+П+6+Пс, улаз 2: По+П+6, на кат.парцели

топ.бр.4248/1 КО Панчево, у Улици Браће Јовано-

вића бр. 34-36, израђен од стране „Active House”,

Панчево, за инвеститорa „Vit Invest” ДОО, Панче-

во, Петра Прерадовића бр. 29.

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 10. 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.

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (8
/2

9
2

0
9

1
)

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)

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

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

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

ШЉУНАК, песак, сејанац,
ризла, превоз већим камио-
нима, ископ мањим и већим
багерима, рушење кућа.
063/218-894.(292728)

РАЗБИЈАЊЕ и сечење бето-
на, зидова са одвозом шута,
набијање терена вибро пло-
чом. 064/648-24-47.
(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.
(293020)

РОЛО-НАЈ уграђује: хармо-
врата, туш-кабине, зебра
завесе. Најповољније.
013/344-594, 063/894-21-
80. (293109)

РОЛО-НАЈ вам нуди по-
правку,уградњу, ролетна,
тенда, роло-челична врата.
Најповољније. 013/344-594,
063/894-21-80. (293109)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу, ме-
талне подупираче, мешали-
це за бетон. 064/351-11-73.
(293011)

ТЕПИХ СЕРВИС Путник, ду-
бинско прање тепиха и на-
мештаја.а 302-820,
064/129-63-79. (293169)

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. (293135)

КЛИМЕ свих типова и про-
извођача, сервисирамо, по-
прављамо и уграђујемо са
гаранцијом. Овлашћени
сервис. „Фриготехник”,
013/361-361, 064/122-68-
05. (293216)

РОЛО-НАЈ уграђује: вене-
цијанре, тракасте завесе,
роло-комарнике, најповољ-
није. 013/344-594, 063/894-
21-80. (293109)

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

МОМАК, 1975, неожењен,
инвалидски пензионер, упо-
знао би девојку ради брака.
064/520-62-98 (СМС)

ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство VII разреда
ОШ „Стевица Јовановић”,
на име Ковачки Маријана.
060/052-40-05. (293182)

ПРИВАТНИ базен за изда-
вање на дан, за ваше су-
срете и прославе. 060/428-
73-83. (293113)

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)

АПАРТМАНИ на главном
језеру у Белој Цркви.
061/153-95-58. (293122)

СМЕШТАЈ за 2-4 особе, 
Бања Врујци. 
Слоба. 064/438-12-35. 
(292820)

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, де-
мит фасаде, повољно, пен-
зионерима попуст. 061/626-
54-06. (293048)

ПАРКЕТ и ламинат, постав-
ка, хобловање и лакирање.
065/314-90-18, 601-892.
(293047)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шења судопере, купатила,
адаптације, поправке, тза-
мене, повољно. 013/331-
657, 064/495-77-59.
(293108)

ПРАЊЕ тепиха, дубинско
прање намештаја, аутомо-
била. Наташа. 060/361-47-
41, 066/361-474, 013/361-
474. (293117)

УСЛУГЕ

300-820, 300-830
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5. јула напустила нас је наша

НЕВЕНКА КЕНДЕРЕШКИ

Сахрана ће бити обављена у среду, 8. јула 2020, у 12.30, на

гробљу Котеж.

Ожалошћена породица: супруг ЈЕФТА, син НЕНАД

и ћерка СНЕЖАНА са породицом

(21/293027)

Преминула је

МЕРИ СТАНКОВИЋ

Колектив ЈП „Урбанизам” Панчево изражава

саучешће колеги Јовану и породици.

Вољени не умиру док живе они који их воле.

(37/293057)

ДРАГИЦА

РАЗДОЉАЦ
1958–2020.

Мајко, нисмо те могли
сачувати од смрти, али
ћемо те сачувати од за-
борава. 

Твоја деца: ТАЊА, 

ВЛАДИМИР и МИЛЕН

(41/1293073)

ДРАГИЦА
РАЗДОЉАЦ

1958–2020.

Последњи поздрав драгој

баки
ЛЕНА и МИЛОШ

(42/293073)

Последњи поздрав драгом пријатељу и великој жени

ДРАГИЦИ РАЗДОЉАЦ
1958–2020.

Зет ВОЈА, прија МАРА, ОЉА и МАКА
(47/293081)

Тужна срца се опраштамо од нашег вољеног

ИЛИЈЕ МИЛУТИНОВА
1953–2020.

Његови најмилији: супруга СЛАВИЦА, син

ВЛАДИМИР, ћерка ИЛИНКА, зет ПЕТАР и

унуке ТЕОДОРА и НАТАЛИЈА

(50/293089)

Последњи поздрав

синовцу

ИЛИЈИ

МИЛУТИНОВУ
1953–2020.

Поносу наше поро-

дице.
Стрина МИЛА

(51/2193098)

Последњи поздрав

вољеном брату

ИЛИЈУ

МИЛУТИНОВУ
1953–2020.

Сестре ЉИЉА

и ЦАЦА

са породицама
(52/293098)

Последњи поздрав сестри

НЕВЕНКИ КЕНДЕРЕШКИ

од брата ПЕРИЦЕ, снаје СЛАВИЦЕ,

братанаца ДЕЈАНА и БОЈАНА са породицама

(53/2193095)

МЕРИ СТАНКОВИЋ

Мила моја Мери, не могу да верујем да те ви-

ше нема, да си отишла, а обећала си да ћеш се

јавити чим се одмориш после болнице.

Хвала ти за дивно пријатељасство, а ја ћу се

знам узалуд надати да ћеш ми махнути са тво-

је терасе у знак поздрава, као што си свих

ових педесет година, када смо се растајале. 

Чуваћу те у свом срцу до краја живота.

Твоја РАДА

(56/293110)

Последњи поздрав

НЕНИ

од ЈОВЕ и БРАНКЕ
са породицом

(91/293186)

СТАНИЦИ ДАКИЋ

Нано, иако те нема, знамо да си ту, да си са нама

и у добру и у злу.
Твоји мали ШУЉАГИЋИ

(97/293198)

Последњи поздрав вољеној мами

СТАНИЦИ ДАКИЋ

Хвала за сву љубав и нежност коју си нам

пружила.

Ћерке ДУШИЦА и ЈЕЛЕНА, 

зетови НЕМАЊА и ДАВИД и унуке

ЕМИЛИЈА, АНГЕЛИНА, САРА и ТАРА

(102/293201)

СТАНИЦА

ДАКИЋ

Последњи поздрав

заови од МИЛЕНЕ

(98/293198)

СТАНИЦА

ДАКИЋ

Увек ћеш бити са на-

ма.

Последњи поздрав –

породица ШУЉАГИЋ

(99/293198)

3. јула 2020. преминуо је мој брат

БРАНИСЛАВ МАРТИНОВИЋ

Живот ти није био лак, надам се да ћеш сада

наћи свој мир.

Ујна РУЖА и ДРАШКО

(66/293143)

Мом другу, пријатељу и
сараднику

БРАНКУ

МАРТИНОВИЋУ

ГИГИЈУ
последњи поздрав са
ове стране дуге.

С љубављу и поштовањем
БОЈАНА АДАМОВИЋ

(103/293202)

Са великим болом и тугом опростили смо се од

АЏАИП РАДОВАНА АЏО
1958–2020.

Никада те нећемо заборавити.

Отац БРАНКО, супруга РУЖИЦА, син ЗОРАН,

снаја ДРАГАНА, унуци СТЕФАН и БРАНКО

(30/293053)

Последњи поздрав дра-
гом

РАДОВАНУ

АЏАИПУ
Никада те нећемо забо-
равити.

ДРАГАН, ЦВЕТАНКА,
ДРАГАНА и ВЛАДА

са породицом

(35/293054)

Последњи поздрав вољеном брату и ујаку

ИГОРУ ВАБРИКУ
1985–2020.

Драги брате, заувек ћеш живети у нашим срци-

ма. Никада те нећемо заборавити.

Нека те анђели чувају.

Воле те: твоја сестра СУЗАНА и сестрић ЖЕЉКО

(4/292982)

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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6. јула 2020, у 91. години, преминула је наша

МАРИЈА ПЕТРУШЕВИЋ
1930–2020.

Сахрана је обављена 7. јула, на гробљу у Јабуци.

Ожалошћени: синови РАДОМИР и МИЛЕ с породицама

(44/2903079)

Последњи поздрав нашој драгој

МАРИЈИ ПЕТРУШЕВИЋ

од сина РАДОМИРА, снаје НЕЛЕ

и унука ДЕЈАНА и СТЕФАНА

(45/203’79)

Последњи поздрав нашој драгој

МАРИЈИ ПЕТРУШЕВИЋ

од сина МИЛЕТА, снаје ЗОРИЦЕ, 

унука МИРОСЛАВА, ДРАГАНЕ, 

МАРИНЕ и ДЕЈАНА и праунука

АНДРЕЈА, ДАВИДА, АЛЕКСЕЈА

и АНАСТАСИЈЕ

(46/293079)

Напустио нас је наш вољени и племенити

БОРИВОЈЕ АБРАМОВИЋ

Отишао си из наших живота, али остајеш у

нашим срцима и души.

КЕВА, РАДА, ВИШЊА и ВАЊА са породицом

(14/298010)

Последњи поздрав

БОРИВОЈУ АБРАМОВИЋУ

од сина СИНИШЕ, снаје САЊЕ, унуке ДЕЈАНЕ

са породицом и унука АЛЕКСЕ
(36/293056)

СЛАВИЦА

РИСТИЋ
1959–2020.

Славка, увек си у на-
шим срцима, мислима и
сећањима.
Збогом...

Твоја ЉИЉА и бака
(61/193130)

4. јула 2020. напустила нас је наша драга

СЛАВИЦА РИСТИЋ
1959–2020.

Вечно ћеш бити у нашим срцима, нека те анђели

чувају.

Твоји најмилији: ДУЛЕ и САЛЕ

(62/293130)

Драгој мајци

СЛАВИЦИ РИСТИЋ

Вечно ћеш бити у нашим срцима...

Твоји најмилији: ћерка САНДРА, 

зет АЛЕКСАНДАР и унуци АКИ и ВЕЉКО

(63/293131)

23. јуна 2020. године, са
тугом и болом напустио
нас је вољени супруг и
отац

ЈАНОШ

БАРТИШ

Ожалошћени: супруга

АНКА, свастика ВЕРА

и ћерка НАТАША
(70/293154)

ЈАНОШ

БАРТИШ

Оче мој, сунце моје, са-
да си са анђелима.
Заувек ћу да те волим и
памтим.

Твоја ћерка ХЕЛЕНА
са унукама и зетом

БРАНИСЛАВОМ
(71/293154)

Последњи поздрав

драгом куму

БАРТИШ

ЈАНОШУ

од кумова ЈАНИЈА

и ЈУЛИЈЕ

са породицама

(69/293154)

ИШТВАН ШОТИ

Последњи поздрав.

Ожалошћени: сестра ЕРЖЕБЕТ, 

зет ДИМИТРИЈЕ, сестричине МАРИЈА

и ИСИДОРА са породицама

(54/293097)

АНЂЕЛКА МАТИЗОВИЋ
1929–2020.

Било је лепо живети са тобом читаву деценију и

ништа нам није било тешко да урадимо за тебе,

осим да те пустимо да одеш.

Породица СФЕРА

„Vil la Sfe ra”
(65/293141)

Тужна срца обавештавам сву родбину и пријатеље да
је 4. јула 2020. године, у 73. години, после краће и те-
шке болести преминуо наш драги

ЧЕДО БАБИЋ МИЋА
1947–2020.

Сахрана драгог нам покојника обављена је 6. јула 2020.
на војловачком гробљу.

Захвални и вечно ожалошћени: супруга МАРИЈА, ћерка
АНДРИЈАНА, син НИКОЛА, зет МИША, снаја САЊА,
унучад СТЕФАН, ЛУКА, ЈОВАНА и МАТЕЈА

(83/293177)

Последњи поздрав драгом брату, ујаку, стрицу и

деверу

ЧЕДИ БАБИЋУ МИЋИ

од сестара МИРЈАНЕ и АНКЕ, зетова ЖИКЕ и

ЦВЕТИНА, сестричине МИРЕ, зета ГАШЕ, унука

ДУШАНА, снаха ЕСТЕРЕ и НАДЕ и синовца

ДАНИЈЕЛА
(85/293177)

Драги наш

ДЕДА

Опрости нам сузе наше,
али јако боли...
Са нама и у нама до веч-
ности и назад.

Твоји поноси и дике:
СТЕФАН, ЛУКА, 

ЈОКА и МАКИ

(84/293177)

Последњи поздрав
стрицу и пријатељу

ЧЕДИ БАБИЋУ

МИЋИ

од братанца ДЕЈАНА,
снаје МОНИКЕ, унуке
МИЉАНЕ и пријатеља
ЈОЖИКЕ и прије АНКЕ

(86/293177)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

ЧЕДИ

БАБИЋУ

од прије ЈОВАНКЕ,

ВЕСНЕ, ВУЛЕТА

и ИВЕ

(87/293177)

Последњи поздрав

ЧЕДОМИРУ

БАБИЋУ
Куму од кума ИВЕ
с породицом

(64/293134)

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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СЕЋАЊЕ
11. јула 2020. навршавају се
две године откако нас је на-
пустио наш драги

СТЕВАН

МАРТИНЧЕВИЋ
11. VII 2018 – 11. VII 2020

Вољени никад не умиру.
Остаћеш заувек у срцима
своје породице

(22/293030)

Двогодишњи помен
сестри

ГРОЗДАНИ

ЈОВАНОВИЋ

„Мицо”, отишла си зау-

век, чежња за тобом не

престаје...

ДРАГАН и ЗОРАН ЈОВА-

НОВИЋ са породицом
(16/293014)

ПЕТАР РАДИВОЈЕ

БЛАГОЈЕВИЋ БЛАГОЈЕВИЋ
1952 – 23. VII 1996. 1922 – 20. VII 2003.

Са захвалношћу и поштовањем

ЈОВАНКА и ЛИДИЈА са породицом

(43/293076)

ЗОРИЦА

КРЦАНОВИЋ

Време пролази, љу-

бав и сећање према

теби никада неће

престати.

Твоји најмилији

(2/292980)

Година је прошла, туга
и бол је све већа за мо-
јом вољеном мајком

МАРИЈОМ

ПЕТРЕВСКИ
1933–2020.

Ћерка РУЖИЦА
са породицом

(32/293053)

Последњи поздрав

МАРИЈИ

ПЕТРЕВСКИ

Син ДРАГАН, снаја

ЦВЕТА, унука ДРА-

ГАНА и унук ВЛАДИ-

МИР са породицом

(34/293054)

11. јула навршава се го-
дина

РАДИВОЈЕ

СТОЈАНОВСКИ
1954–2019.

Отишао си у вечни мир,
али си остао у нашим
мислима.

Твоји: супруга ИЛИНА
са децом и унуцима

(40/293077)

СЕЋАЊЕ

ВИКТОР

ЛЕВЕР
1996–2020.

Време пролази, а успо-
мена на тебе је заувек у
нашим срцима.
Волимо те заувек.

Супруга МИЛЕВА и
ћерке ВЕСНА и ЈАСНИЦА

(79/293164)

СОФИЈА

ГОЛУБОВИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји најмилији

(93/293191)

11. јула 2020. навршава
се двадесет пет година
драгом оцу

ДУШАНУ

ЂУРОВИЋУ
заувек у нашим срцима.

Воли те твоја
ћерка МИЛАНКА

са породицом
(94/293192)

Навршава се једана-
ест година откако
нас је напустила на-
ша никад непрежа-
љена

МИЛЕНА

ВЕСЕЛИНОВИЋ

Твоји најмилији

(96/293196)

1989–2020.

НЕМАЊА

ДАКИЋ

С поштовањем

твоји најмилији

(100/293199)

11. јула 2020. године, у
11 сати, обележавамо
шест месеци од смрти
нашег вољеног

РАДЕТА

ВИШНИЋА
Увек ћеш бити у нашем
сећању.

Твоји најмилији
(101/293200)

10. јуна навршава се година откада више није са

нама наша вољена мама

ВЕРОНИКА НИКОЛИЋ

Љубав је вечна. 

Увек ћеш бити у нашим срцима и души.

Твоји МИЛАН и ЈЕЛЕНА

(26/293044)

ВЕРОНИКА НИКОЛИЋ

Прошла је година откако ниси са нама.

Твоје речи пуне љубави и мудрости нам пуно не-

достају.

Твоји: СЛОБОДАН, ЈОВАНКА

и БОБА са породицом

(73/293157)

После дуге и тешке болести 5. јула 2020. преминула је

наша драга

МИЛАНКА РАДОСАВЉЕВИЋ
1948–2020.

Њени најмилији

(82/293176)

Последњи поздрава

МИЛАНКИ

РАДОСАВЉЕВИЋ

од комшија у Моравској 3

(67/293144)

Поштовани

ДОБРИВОЈЕ ДЕНЧИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији
(74/293159)

ЛАЗАР ПЕЈИЋ

Чика Лази последњи поздрав.

СТАНОЈЕ, ГИЛЕ, ВАСКЕ и ПАВКЕ
(29/293052)

2. јула 2020. преминуо је наш драги супруг, тата

и дека

ЈАНКО НИКОЛИЋ

Бол за тобом не престаје.

Недостајеш и јуче и данас и сутра... Заувек....

Твоја ДУДА, РИЧА и ЛЕЛА са породицама

(48/293084)

Последњи поздрав поштованом и драгом

пријатељу

ЈАНКУ НИКОЛИЋУ

Породице МАЈСТОРОВИЋ и БОБИЋ

(49/293084)

Последњи поздрав

нашој мами

ОЛГИ ТЕРЗИЋ

Остаће у трајном се-

ћању.

Ћерке МИЛЕНА

и БРАНКА

са породицама
(77/293163)

Последњи поздрав на-

шој баки

ОЛГИ ТЕРЗИЋ
Живећеш вечно у на-
шим срцима.

Унуке ДЕЛОРИЈА, 

ВЕСНА, ВИОЛЕТА

и ВИКТОРИЈА

са породицама
(78/293163)

После кратке и тешке болести преминула

је наша

ТОМАНИЈА

РАДОСАВЉЕВИЋ
рођ. 18. VI II 1938 – 2020.

Ожалошћени: супруг ДУШАН, 

сестре ЛАЛА, МИЛИЦА и ЈОРДАНКА

и заова ЈАДРАНКА и ДУШАН

са породицом

(81/293171)

Последњи поздрав

вољеном брату

ДМИТРУ

КАЛИНИЋУ

од сестре НАДЕ

и зета МИЛУТИНА

(27/293045)
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11. јула навршава се шест тужних месеци отка-

ко ниси са нама

МИРА СОФТИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Супруг и ћерке са децом

(13/193009)

ИЛИНКА ЖИВКОВ

Прошла је година туге и сећања... недостајеш...

С љубављу чувамо успомену на тебе.

Твоји: ВИДА, СТЕВА, ВЕСНА, ПЕЂА и НИКОЛА
(15/293013)

РУЖИЦА АРСИЋ

Време брзо пролази, али ти остајеш у нашим ср-

цима.
Отац РАДА и супруга РУЖА

(18/293018)

РУЖИЦА

АРСИЋ

Прошла је година туге и
бола, а сећање на тебе
живи и живеће вечно
јер имаш нас који те чу-
вамо од заборава.

Син ДЕЈАН
са породицом

(19/293018)

9. јула навршава се три-
наест година од смрти
наше вољене

ДРАГЕ ЛАЛИЋ

Вољени никад не умиру.
Твоји: син МИЛАН

ЛАЛИЋ и ћерка
МИРЈАНА

ДИМИТРОВСКИ
са породицама

(23/293031)

ВИДОСАВА ГРУЈИЋ

Време пролази, бол и туга не престају. 

Пуно нам недостајеш.

Твоји најмилији

(24/293032)

11. јула 2020. навршава се девет година откада

ниси са нама

ДУШАН РАШЕТА

Поносни смо што смо те имали, чуваћемо

успомене на тебе, твој лик, љубав, доброту.

Знао си колико те волимо, али нећеш знати ко-

лико нам недостајеш.

Твоји најмилији: супруга ДРАГИЦА, 

син МАРКО, ћерка МАРИЈАНА, снаја ИВАНА,

зет ДРАГАН и унучад: ИСИДОРА, 

ЕМИЛИЈА, ДАНИЛО, ЛАЗАР и ДУШАН

(28/293080)

Десетогодишњи помен

БРАНКО

АЏАИП АЏО
2010–2020.

Време пролази, а бол за
тобом остаје. Никада те
нећемо заборавити.
Мајка РУЖИЦА, брат
ЗОРАН и деда БРАНКО

(31/293053)

Десет година није са нама

БРАНКО

АЏАИП
Време пролази, а бол и
туга остају.

Ујак ДРАГАН, 
ујна ЦВЕТА, сестра

ДРАГАНА и брат
ВЛАДА са породицом

(33/293054)

11. јула 2020. је годишњи помен

ИЛИНКИ ЖИВКОВ

Година празнине, тихе туге. Без тебе више ништа није исто.

С тобом у мислима и лепим сећањима на пожртвованост и

доброту.

Чуваћу те од заборава.

Супруг ЖИВОЈИН

(39/293063)

СЕЋАЊЕ

ДЕСАНКА

МАРКОВИЋ
16. VII 2012 – 16. VII 2020.

Твоји најмилији:

(12/193008) ЖИКА, АЦА и ВУК

СЕЋАЊЕ

ДУШАН

РАШЕТА

Нека те у тишини веч-

ног мира прати наша

љубав јача од заборава. 

Твоји: НИНА, ДЕНЧИЋИ

и САВАНОВИЋИ
(55/293102)

У петак, 10. јула навршава се четрдесет дана от-

када ниси са нама

ВЕСНА СИРИШКИ

Мајка ЗДЕНКА, брат ВЕЛИБОР, снаја ЗОРАНА

и братићи ДУШАН и ДЕЈАН

Волећемо те заувек.

(58/293116)

У петак, 10. јула навр-
шава се тужних четрде-
сет дана без тебе

ВЕСНА

СИРИШКИ

Супруг ДАНИЛО, 

синови ЂОРЂЕ и ПЕТАР

и ћерка МАРИЈА

(59/293116)

У петак, 10. јула 2020. даваћемо четрдесетодневни помен

НЕДЕЉКИ ВУГДРАГОВИЋ

Прошло је четрдесет тужних дана без тебе. Док сам жив

живећеш у мом срцу.

Супруг ДУШАН

(68/293145)

Прошло је шест тужних месеци откако је

преминуо наш драги

МИЛОМИР ЦВЕТИЋ

Много нам недостајеш.

Помен ћемо давати на Новом гробљу.

Супруга ГОРДАНА, 

син АЛЕКСАНДАР са породицом

и ћерка АНЂЕЛИЈА са породицом

(80/293168)

Последњи поздрав драгом брату

БЕРДАНУ МУТАВЏИЋУ
1962–2020.

од браће: ТОМИСЛАВА, СВЕТОМИРА, МОМЧИЛА и

ГОЛУБА са породицама (89/293181)

Са нама сте свакога дана

МОМЧИЛО ИЛИЈА

КОСТИЋ ДОШЕН
30. VI II 1939 – 1. VII 2015. 15. VI II 1940 – 10. VII 2020.

Породице: КОСТИЋ, ДОШЕН и БЛАГА

(90/293184)

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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Прошло је шест месеци

КОСОВКА ИЛКИЋ
рођ. Драгојевић

Недостајеш нам.

ВЕСНА и ДУШИЦА са породицама

(1/292979)

15. јула 2020. навршава се пет година

откако нас је напустио наш

СВЕТЛАН БОЖИЋ

Оставио је трагове који се не бришу, се-

ћања која не бледе, доброту која се памти

и тугу која не пролази.

Породица БОЖИЋ

(3/292981)

МИЛЕ

ЦВЕТКОВСКИ

На Петровдан је пет

година откако те нема.

Волимо те.

Син АНДРЕЈА, мајка

СНЕЖА, брат САША

и отац БОБАН
(6/292987)

МИЛЕ

ЦВЕТКОВСКИ

12. јула је пет година,

тебе нема, чувамо те

у срцима од заборава.

Сестра БИЉА

и зет ГАГИ

(5/292987)

СЕЋАЊЕ

БРАНКО ПОКРАЈАЦ

У суботу, 11. јула навршава се година од смрти

нашег драгог супруга, оца и деде. 

Остаћеш нам у дубоком сећању.

Ожалошћени: супруга СНЕЖАНА, ћерка САЊА

с породицом, син ЖЕЉКО с породицом, шурак

ЗОРАН и пријатељи
(7/292988)

СЕЋАЊЕ

8. јула навршило се шест година од смрти мога брата

СЛОБОДАН НЕСТОРОВСКИ ЦОБА
1951–2014.

(8/29298)
                                                                                           АЦА и ДАЦА

На Петровдан навршава се година откада није са нама наша вољена

МИЛКА НИКОЛИЋ
1950–2019.

Туга не пролази, на бол се навикавамо, не и на недостајање.

Помислимо – ту си, позваћеш, доћи ћеш, а дођеш само у сан.

Увек онако лепа, насмејана, нежна, отмена, јака а скромна каква

си била. Волимо те бескрајно.

Захвални: супруг ЈОВАН, ћерке ЗОРАНА и ЉИЉАНА, 

унучице СОФИ и МИЛА, зетови АРПАД и ЛАЗАР
(9/292997)

Четворогодишњи помен

СИНИШИ МАРИНКОВИЋУ САШИ
1967–2016.

Колико снаге треба да се туга и бол издржи, да

се суза заустави.

Тугује за тобом твоја мајка ЈЕЛИЦА, 

син АЛЕКСАНДАР и кум СВЕТА са породицом

(10/293000)

СЕЋАЊЕ

НЕВЕНКА МИЈАТОВИЋ
1941–2008.

Заувек захвални: породица МИЈАТОВИЋ

(11/293007)

СЕЋАЊЕ

МИЛАНОВИЋ

МИЛИВОЈЕ ЉУБИНКА
2. IX 2013. 7. VII 2017.

Тугу у нашим срцима не може време да избрише. 

У срцу те чувају твоји најмилији.

Ћерке с породицама
(17/293016)

9. јула 2020. године, на гробљу у Баваништу,

даваћемо четрдесетодневни помен нашој

драгој

СТОЈАНКИ СЕКУЛИЋ

Син САВА, ћерке СЛАЂАНА ТАДИЋ

и СПОМЕНКА НИКОЛИЋ са породицама

(20/293024)

Четрдесетодневни

помен вољеном сину

ДУШАНУ

КРСТИНУ

ДУДИ

Неутешна мајка

НАДА
(25/293040)

Душо наша

САЛЕ
2011–2020.

Сваким даном све више недостајеш.

СУКИ, СТАША, ПЕЂА и ЦЕЦА са породицом
(57/293115)

МИЛКОВИЋ

ТОДОРА ЂУРО
Године пролазе, а бол и туга у нашим срцима остају
вечни.

Ваши најмилији
(60/293125)

АЛЕКСАНДАР

РИСТИЋ

ДАЦА

Прошло је шест месеци
а осећања су и даље
иста... Бол, туга...
Знај да недостајеш пуно.

Твоја ВЕРИЦА са децом

(72/293155)

12. јула, у 11 сати, на војловачком гробљу, дава-

ћемо годишњи помен

ДУШАНУ КРСМАНОВИЋУ
1940–2019.

Заувек ћеш живети у нашим срцима и мислима.

Твоји најмилији

(88/293180)

ДОБРОСАВА ЈОВАНОВИЋ
1933–2012.

Осам година како ниси са нама, пуно недоста-

јеш, бол и туга заувек остају.

С поносом те се сећају син СЛОБОДАН са поро-

дицом и ћерка ЉИЉАНА са породицом као и

блиска родбина и пријатељи
(38/293059)
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Ло тус Ма ри на Ба бић, 

же на ко ја жи ви сво ју 

при ро ду, осни вач хо ли стич ког

цен тра „Сми сао”

КЊИ ГА: У на ма се стал но од -
ви ја ју уну тра шњи ди ја ло зи,
уме мо ли уоп ште да раз го ва -
ра мо са ми са со бом, раз у ме -
мо ли сво је емо ци је, стра хо -
ве. Пра ти мо ли онај глас ко ји
нас усме ра ва, а ка да га за и -
ста по слу ша мо, све бу де до -
бро. Шта је ин ту и ци ја, ви зу а -
ли за ци ја, има мо ли фо кус на
оном што зна мо да за и ста же -
ли мо. Од ау тор ке Шак ти Га -
вејн из два јам књи гу „Раз ви -
ја ње ин ту и ци је”, да мо жда
кроз њу за ро ни мо ис под на у -
че них уло га ко је жи ви мо,
обра за ца по на ша ња и уви ди -
мо ко ли ки по тен ци јал у се би
но си мо.
СЕ РИ ЈА: Ка др о ви не так ну те
при ро де, гу сте шу ме и по то -
ци бу квал но ме во де да осе -
тим та ме ста, као да жи вим с
глав ном ју на ки њом се ри је „Ту -
ђин ка” („Outlander”), ко ја од -
ла зи у Шкот ску да се по ве же
по но во са сво јим су пру гом и
од мо ри од кр во про ли ћа Дру -
гог свет ског ра та, бур них ис -
ку ста ва као ме ди цин ске се -
стре. Та ман ка да по ми сли да
је ко нач но до шао ред на ти -
ши ну и мир, то ком шет ње у

шу ми на и ла зе на древ ни ри -
ту ал дру и да. Оп чи ње на сви -
ме што је ви де ла, на ред ног
ју тра по но во до ла зи на то ми -
стич но ме сто, ода кле је тре -
ну так био по тре бан да се на -
ђе у осaмнаестом ве ку, баш
ка да су у жа ру су ко би цр ве -
них мун ди ра и Шко та. Ко ли -
ко јој зна ње свог вре ме на чи -
ни жи вот лак шим или не, има
ли по врат ка на зад, да ли се
исто ри ја мо же про ме ни ти...
Већ с не стр пље њем иш че ку -
јем ше сту се зо ну.
МУ ЗИ КА: У по след њих пар
го ди на за и ста це ним ти ши -
ну, зву ке при ро де, али ка да
по же лим да се раз мр дам, че -
сто слу шам мо ју вр шња ки њу
Фа ту ма ту Ди ја ва ру (Fatouma-
ta Diawara). Оба ла Сло но ва -
че је из не дри ла же ну ко ја и
те ка ко жи ви сво ју свр ху, а
ал бум „Фен фо” ме је оча рао.
Мла да умет ни ца ко ја сва ка -
ко за слу жу је па жњу.

Раз ви ја ње ин ту и ци је

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

НА ИЗ ЛО ЖБИ У БЕ О ГРА ДУ

Атлас че сти ца
У Умет нич ком па ви љо ну
„Цви је та Зу зо рић” у че твр так,
2. ју ла, отво ре на је из ло жба
под на зи вом „Атлас че сти ца
– Да ли си пред ви дљив/а?”,
на ко јој је у се лек ци ји че тр -
де се так ау то ра свој рад из ло -
жи ла и Је ле на Ла лић, умет -
ни ца из Пан че ва.

Из ло жба „Атлас че сти ца –
Да ли си пред ви дљив/а?” пр -
ва је из ло жба ко ју сек ци ја
про ши ре них ме ди ја Удру же -
ња ли ков них умет ни ка Ср би -
је (УЛУС) ор га ни зу је у про -
сто ру Умет нич ког па ви љо на.

„Ор га ни за ци о ни од бор из
сек ци је про ши ре них ме ди ја
УЛУС-а (Ми ли ца Лап че вић,
Ми лош Пе шкир и Ду шан Ра -
до ва но вић) на сто јао је да пру -

жи увид у спек тар ме то да и
по е ти ка, по сма тра ју ћи ау то -
ре као че сти це. Пре у зе те као
мо дел из са вре ме не квант не
фи зи ке, по не кад без ма се или
бр зи не, ко ри сте ћи дру ге па -
ра ме тре маг нет не, све тло сне
или енер гет ске ег зи стен ци је,
че сти це про жи ма ју на шу пер -
цеп ци ју и са мо по сто ја ње у
без број раз ли чи тих и на уч но
је два до ка зи вих на чи на. Оту -
да и са ма по став ка из ло жбе
на сто ји да у ди на ми ци раз -
ли чи тих из ра за и фор ма та
ство ри код гле да ла ца хи брид -
ни, мул ти ме ди јал ни ути сак”,
на ве де но је у опи су из ло жбе
Ор га ни за ци о ног од бо ра.

Из ло жба ће би ти отво ре на
до 25. ју ла.

НА СНИ МА ЊУ ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ СЕРИЈЕ

О ЖИ ВО ТУ КРА ЉА АЛЕК САН ДРА I
КА РА ЂОР ЂЕ ВИ ЋА

СА МО СТАЛ НА ИЗ ЛО ЖБА У КО ВИ НУ

Ди ги тал не гра фи ке Ми ла на Ма ни ћа
У Цен тру за кул ту ру Ко вин у
че твр так, 2. ју ла, отво ре на је
са мо стал на из ло жба ди ги тал -
них гра фи ка пан че вач ког умет -
ни ка Ми ла на Ма ни ћа.

„Ко ри сте ћи про ши ре не ме -
ди је и њи хо ву ин тер ак ци ју,
кон крет но у окви ру ди ги тал не
гра фи ке, Ма нић сво ја де ла не
ства ра на тра ди ци о на лан на -
чин бо ја ма на плат ну или па -
пи ру, већ их ства ра по мо ћу
ком пју те ра. Он сво јом ин ту и -
ци јом и сво јим осе ћа њи ма уно -
си од ре ђе не ге о ме триј ске об -
ли ке, ли ни је и бо је у ком пју -
тер, где ства ра ко нач ну сли ку
по мо ћу да тих ала та ком пју тер -
ских про гра ма. Основ ко начно

од штам па них сли ка са ста вљен
је од ње го вог сен зи би ли те та
уса гла ше ног с тех нич ком ве -
шти ном и уну тра шњег осе ћа ја
и све га оно га што га окру жу је
и што се до га ђа у са вре ме ном
све ту. За хва љу ју ћи све му то ме
ње го ва ди ги тал но на ста ла де -
ла по ка зу ју нам ра ци о нал ност
и осе ћај ност ко ји ма са гле да ва
свет. И то је основ ње го вог ства -
ра ла штва”, на пи са ла је у ка та -
ло гу Мир ја на Ши му но вач ки
Шу ње ва рић, ака дем ска сли -
кар ка и чла ни ца Умет нич ког
са ве та Га ле ри је Цен тра за кул -
ту ру Ко вин.

Из ло жба ће би ти отво ре на
до 18. ју ла.

Културни телекс
Те мат ски про грам
Пе так, 10. јул, 18 са ти, га ле ри ја „Бо ем” у Стар че ву: све ча но
отва ра ње фе сти ва ла „Стар че вач ки да ни књи ге”.

Пе так, 10. јул, 20 са ти, пла то До ма кул ту ре у Стар че ву: књи -
жев на по ле ми ка „Ети ка и по е ти ка Бо ри сла ва Пе ки ћа”. Го во -
ре Алек сан дар Јер ков и Алек сан дар Га та ли ца.

Су бо та, 11. јул, 20 са ти, пла то До ма кул ту ре у Стар че ву: пе -
снич ки ка ра ван „Пе сни ци о Пе ки ћу”.

Не де ља, 12. јул, 20 са ти, пла то До ма кул ту ре у Стар че ву: књи -
жев но ве че и про мо ци ја ро ма на Дар ка Је ши ћа „Via Dolorosa”.

По не де љак, 13. јул, од 12 до 15 са ти, пла то До ма кул ту ре у
Стар че ву: ба зар књи га под на зи вом „Трг Бо ри сла ва Пе ки ћа”.

Уто рак, 14. јул, 20 са ти, Кре а тив ни кул тур ни клуб у Стар че -
ву: књи жев но ве че Ја сми не Ах ме та гић „Ан тич ки мит у про зи
Бо ри сла ва Пе ки ћа”.

РЕ ВИ ЈА ФИЛМ СКОГ СТВА РА ЛА ШТВА ДЕ ЦЕ И ОМЛА ДИ НЕ СР БИ ЈЕ

Се дам на гра да за Пан чев це
На 49. ре ви ји филм ског ства -
ра ла штва де це и омла ди не Ср -
би је, ко ја је одр жа на пр ви пут
у ди ги тал ном окру же њу због
пан де ми је ко ро на ви ру са, под
сло га ном пр ве ре ви је из дав не
1961. го ди не: „Бо ље да се де ца
игра ју фил мом не го филм де -
цом”, пан че вач ки ау то ри су по -
но во осво ји ли број не на гра де.
Ор га ни за тор ре ви је је Цен тар
ама тер ског фил ма.

Струч ни жи ри ко ји је иза брао
нај бо ље филм ске ау то ре од се -
дам до де вет на ест го ди на ра -
дио је у са ста ву: Гра ди мир Стој -
ко вић, пи сац, Зо ран Сте фа но -
вић, пи сац, Стра хи ња Са вић,
ре ди тељ, Сне жа на Тр сте њак, ре -
ди тељ и ани ма тор, и др Мар ко
Сто ја но вић, ет но лог. Пан чев ци
су на гра ђе ни у ви ше обла сти.

У ка те го ри ји де це до пет на -
ест го ди на пр ву на гра ду је

освојио Ла зар Бач ко ња за филм
„Где је ме да?”, док су за нај бо -
љу ре жи ју иза бра не Но ра Аб -
ци и Ла на Сто ја ди нов за филм
„Ка ме ра око”.

У ка те го ри ји мла дих од пет -
на ест до де вет на ест го ди на пр -
ву на гра ду је осво ји ла Ми ља на
Миљ ко вић за филм „При јат но”,
а дру гу на гра ду је до био Ду шан
Цви је тић за оства ре ње „Чо век
ко ји је кре нуо на ме сец”. Пе тар
Бач ко ња је на гра ђен за нај бо љу

иде ју за филм „До ли на ди но са -
у ру са”, а за нај бо љу ре жи ју на -
гра ђе ни су Бо ја на Џан тов ски и
На та ли ја Сто јо ска за филм
„Прин це зе у ак ци ји”.

На гра да Ет но граф ског му зе -
ја у Бе о гра ду до де ље на је На -
та ли ји Сто јо ској и Бо ја ни Џан -
тов ској за филм „Ле ген да о Де -
во јач ком бу на ру”.

Ре ви ја се ор га ни зу је с ци љем
пред ста вља ња, по пу ла ри са ња,
афир ми са ња и уна пре ђе ња

филм ског ства ра ла штва нај -
мла ђих филм ских ства ра ла ца,
а пу бли ка је има ла при ли ку да
по гле да све фил мо ве бес плат -
но пу тем сај та filmskarevija.com
сва че ти ри фе сти вал ска да на.

Пр ва ре ви ја је одр жа на 1961.
го ди не као Ре ви ја фил мо ва пи -
о ни ра Ју го сла ви је, под ге слом
„Бо ље да се де ца игра ју фил мом
не го филм де цом”. Ре ви ја филм -
ског ства ра ла штва де це и омла -
ди не Ср би је је њен прав ни на -
след ник. По след њих осам на ест
го ди на одр жа ва на је у Бе о гра ду,
у Му зе ју ју го сло вен ске ки но те -
ке. Тра ди ци о нал но је по ма жу
Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор -
ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, Филм -
ски цен тар Ср би је и Ју го сло вен -
ска ки но те ка, а ове го ди не ге не -
рал ни по кро ви те љи ре ви је су
Фон да ци ја за мир и ре ша ва ње
кри за и асо ци ја ци ја „Civis”.

Пре ма ро ма ну 
Ву ка Дра шко ви ћа

Филм ска еки па с ре ди те љем
Здрав ком Шо тр ом на че лу про -
шле не де ље сни ма ла је у На -
род ном му зе ју у Пан че ву де -
ло ве се ри је и фил ма о кра љу
Алек сан дру I Ка ра ђор ђе ви ћу
по ро ма ну Ву ка Дра шко ви ћа
ко ји но си на зив „Алек сан дар
од Ју го сла ви је”. Се ри ја од пет -
на ест епи зо да ра ди се у про -
дук ци ји ме диј ске ком па ни је
„United Media” и би ће еми то -
ва на на те ле ви зи ји „Но ва С”.
Би ће сни мљен и игра ни филм.

Здрав ко Шо тра је у крат ком
раз го во ру за „Пан че вац” ис -
при чао о са мим мо ти ви ма за
сни ма ње се ри је.

ПАН ЧЕ ВАЦ: За што је ва жно
ба ви ти се овим исто риј ским
пе ри о дом?

ЗДРАВ КО ШО ТРА: Ми сла -
бо шта зна мо о се би и о сво јој
исто ри ји, а на ро чи то ма ло зна -
мо о Алек сан дру, ко ји је део
на ше исто ри је. Он је био не са -
мо за бо ра вљен не го је у вре ме
ко му ни зма и на па дан, као не -
ко ко ни је био ко му ни ста, а
про гла ша ван је и за дик та то -
ра. То ком ни за де це ни ја ства -
ра не су при че о ње му, а за пра -
во је Алек сан дар био чо век ко -
јем је суд би на на ме ни ла ве о ма
те шке за дат ке. Већ са два де сет
че ти ри го ди не пре у зео је ко -
ман ду над срп ском вој ском у
Пр вом бал кан ском ра ту, па у
Дру гом бал кан ском ра ту, он да
це лу кра љев ску власт, јер ње -
гов отац ви ше ни је мо гао да
вр ши ту функ ци ју. Ко ман до -
вао је у Пр вом свет ском ра ту
уз све ужа се ко ји су се та да де -
ша ва ли. То су би ле Ко лу бар -
ска и Цер ска бит ка, пре лаз

преко Ал ба ни је, Крф, па по -
вра так у Со лун... Он да је усле -
ди ла сјај на по бе да на Кај мак -
ча ла ну, по сле че га је до шао у
Бе о град, где је по ку шао да
оства ри сан из де вет на е стог ве -
ка да се Ју жни Сло ве ни ује ди -
не у јед ну др жа ву. На рав но,
про тив то га су би ли мно ги, што
му је на кра ју до шло гла ве, јер
су га уби ли у Мар се љу. Он је
био пр ва жр тва фа ши зма.

l Ко ји сег мент ње го вог жи -
во та об ра ђу је те?

– Ми се ба ви мо пе ри о дом од
ње го вог три јум фал ног до ла ска
у Бе о град па све до са ме смрти.

l За што сте иза бра ли
панчевач ки му зеј и шта сте
сни ма ли ов де?

– У овој ле пој згра ди европ -
ске ар хи тек ту ре ко ју нам је
оста ви ла Ау стри ја сни ма ли смо

до ста сце на. Ра ди ли смо и 
неке ко је се ти чу па ри ских
ентери је ра.

Глу мач ка еки па

О сво јој уло зи је го во рио глу -
мац Фра но Ла сић, ко ји игра
ен гле ског пре ми је ра Џор џа Лој -
да, ко ји је био у пре го во ри ма
са Жор жом Кле ман со ом, Ни -
ко лом Па ши ћем, Ан том Тру -
ми ћем и кра љем Алек сан дром.

– Сни ма ње је за и ста до бро
ор га ни зо ва но. Због окол но сти
сви но се ма ске, осим глу ма ца,
на рав но, ко ји су у ка дру. Сви ма
нам је на кон па у зе ко ју смо има -
ли ди ван осе ћај да ко нач но ра -
ди мо. Са Шо тр ом је по себ но ве -
ли ко за до вољ ство са ра ђи ва ти.
Он тач но зна шта хо ће, пун је
енер ги је и ка др о ви су фан та -
стич ни – ре као је Фра но Ла сић.

Он је до дао да је бит но да се
мла дим љу ди ма и они ма ко ји
не ма ју до вољ но са зна ња пред -
ста ве не ка исто риј ска де ша ва -
ња и ка ко су се не ке ства ри у
про шло сти раз ви ја ле.

Глу мач ку еки пу чи ни пре ко
сто три де сет глу ма ца. У уло зи
кра ља Алек сан дра је Љу бо мир
Бу ла јић, а кра љи цу Ма ри ју глу -
ми Та ма ра Алек сић. Ту су и
глум ци Пе тар Стру гар, Бра ни -
слав Ле чић, Жар ко Ла у ше вић,
Сер геј Три фу но вић, Та на си је
Узу но вић, На да Ма цан ко вић,
На та ша Нин ко вић, Не ла
Михаи ло вић, Да ни ца Мак си -
мо вић, Ани ца До бра, Је ли ца
Сре те но вић...

Се ри ја ће би ти сни ма на на -
ред на два и по ме се ца на ло ка -
ци ја ма у Ср би ји, Цр ној Го ри и
Фран цу ској.
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ЛЕК ЗА ДУ ШУ, МИ ЛИ НА ЗА ОЧИ
Не ки од нас су ро ђе ни са умет нич -
ким та лен том, али нас жи вот ни пут
из раз ли чи тих раз ло га од ве де на дру -
гу стра ну. Ме ђу тим, кад је же ља ја ка,
умет нич ке ду ше про на ђу на чин да
све ту по ка жу свој дар. А не ки, опет,
за до во ље се ти ме да им умет ност оста -
не са мо хо би.

Ма гич на ди мен зи ја

Ма ја Пе шић (31) по за ни ма њу је астро -
те ра пе ут и во ди блог по име ну „Пур -
пур ни ме сец”. Умет ност је у ње ном
жи вот би ла при сут на то ком чи та вог
од ра ста ња.

– Сту ди је на Фи ло ло шком фа кул -
те ту би ле су зах тев не, тре ба ло ми је
ма ло опу шта ња и та ко сам по че ла да
сли кам на сви ли. По ха ђа ла сам шко -
лу „Пе ро арт цен тар” у Бе о гра ду –
при ча Ма ја.

Ка же да сли ка ње за њу пред ста -
вља пре ла зак у дру гу ди мен зи ју и
да, док то ра ди, као да ни је истин -
ски при сут на.

– У гла ви имам иде ју шта же лим
да на сли кам и то ме се пре пу штам, а
сли ка ње ми мно го по ма же и да се
осло бо дим су ви шних емо ци ја, ка ко
сво јих, та ко и оних ко је на ку пим у
ра ду са сво јим кли јен ти ма. Не кад
сам сли ка ла људ ске ли ко ве, али су
пти це и при ро да са да по ста ли не из -
о став ни део мо јих кре а ци ја. По ред
то га, мно го во лим ви ле и јед но ро ге
– об ја шња ва.

У по след ње вре ме ма ње сли ка на
сви ли јер је то ду го тра јан про цес, па

се че шће дру жи с бо ји -
ца ма и во де ним

фло ма сте ри ма, и
ви ше цр та не го
што сли ка.

– Цр та ње и сли ка ње за ме не пред -
ста вља ју пот пу но опу шта ње, пре пу -
шта ње и у не ку ру ку узе мље ње мо је
кре а тив но сти, ко ја ми је по треб на и у
по слу. Не ка да сам осли ка ва ла и про -
да ва ла еша р пе, али се то ни је ис пла -
ти ло, јер су ква ли тет не ма ра ме ја ко
ску пе и тре ба уло жи ти пу но ра да. За -
то са да сли кам са мо за се бе – при ча
Ма ја.

На да се да ће ње на ћер ка Ле о но ра
на сле ди ти скло ност ка сли ка њу, ко је
је за Ма ју ипак са мо хо би и по вре ме -
ни бег у ма гич ну ди мен зи ју.

Ап стракт но кон крет но

Гор да на Ца ран (61) це лог жи во та ужи -
ва ла је у гле да њу умет нич ких де ла, а
пре три го ди не по же ле ла је да их и
са ма ства ра.

– Иде је су ми до ла зи ле спон та но, и
од њих су на ста ја ле нај леп ше сли ке.
Мо гла бих да ка жем да сли кам екс -
пло зив но, у жа ру, а не кад као из ина -
та, бр зо. Ни са ма не умем да об ја -
сним то. Про сто, као да имам по тре -
бу да што ви ше на сли кам у јед ном
тре нут ку. Мо ти ви су нео бја шњи ви –
при ча Гор да на.

Ве о ма це ни де ла ма ке дон ског сли -
ка ра Бо ре Ми но ва, у чи јим де ли ма
про на ла зи ин спи ра ци ју.

– Са да сам за о ку пље на плат ни ма
ве ли ких ди мен зи ја, јер је у њи ма не -
што ча роб но. И све то што бу дем на -
сли ка ла оста ви ћу сво јој де ци. За ме -
не сли ка ње пред ста вља нео пи си ву сло -
бо ду – за кљу чу је Гор да на.

Умет нич ка ду ша

Ве сна Мун ћан (55) тр го вац је у пен -
зи ји. За во ле ла је цр та ње још у основ -
ној шко ли. Де ци из ком ши лу ка је по -
ма га ла да на сли ка ју шта тре ба из ли -
ков ног, а ње не ра до ве су стал но сла -
ли на так ми че ња.

– Цр там и сли кам ка да имам сло -
бод ног вре ме на. Нај че шће олов ком
на па пи ру, а не ка да ко ри стим тем пе -
ре – при ча она.

С об зи ром на то да је ве ли ки кре а -
ти вац, Ве сна се ба ви и де ку па жем,
пра ви раз не де ко ра ци је, ша ра тор те,
а не дав но је осли ка ла и је дан ве ли ки
зид ај нфо ра у Омо љи ци.

– При ја тељ мог си на же лео је ве -
ли ку сли ку на зи ду и син му је пред -
ло жио да ја то ура дим. Ни сам ни ка -
да до та да ра ди ла ова ко ве ли ке по -
вр ши не, па сам пр во на пра ви ла ски -
це на па пи ру, за тим сам фло ма сте -
ром из ву кла кон ту ре на про вид ној
фо ли ји, да бих цр теж по ко јем сам
ра ди ла пре не ла на зид. Ду га чак је
де сет ме та ра и до ста се ра ди ло на
ске ли, а ја имам про блем с кич мом.
Али на кра ју сам ипак ус пе ла да
оства рим оно што сам за ми сли ла –
об ја шња ва.

Рад у овом ај нфо ру тра јао је де се -
так да на, а за до во љан до ма ћин са да
же ли да му осли ка и дру гу стра ну.

– Око ме не мо же све да го ри док
сли кам! Ис кљу чим се и не за ни ма ме
шта се око ло де ша ва. Исто та ко, кад

по же лим да не што
пра вим, као ско ро

ка мин, за чи ју из -
ра ду сам на шла
упут ство на „Ју -
тју бу”, не ста јем
по не ко ли ко да -
на док по сао не
за вр шим – при -
ча Ве сна.

Она во ли
да по сма тра ту -
ђе ра до ве и да
та ко учи и уса -
вр ша ва се у
свом ра ду. А кад
за вр ши сво ју
сли ку, увек ми -
сли да је мо гла
мно го бо ље.
Ипак, у се ћа њу
јој је остао је дан
аква рел из

средње шко ле, ко ји сма тра сво јим нај -
бо љим ра дом.

Бож ји дар

Жив ко Нов ко вић (68) по за ни ма њу је
же ле знич ко- ма шин ски тех ни чар и
то ком рад ног ве ка увек је тра -
жио по сло ве ко ји ће му оста -
вља ти до вољ но вре ме на за сли -
ка ње.

У основ ној шко ли га је под -
у ча вао сли кар Или ја Пан ду ро -
вић, а у мла до сти су на ње га
нај ја чи ути сак оста ви ли ра до -
ви Ва си ли ја Чи ко ша, ко ји се
ба вио со бо сли кар ством – осли -
ка вао је ај нфо ре и уну тра шњост
ку ћа.

– Пре по ру чи ва ли су ми да
упи шем не ку умет нич ку шко -
лу, али мо ји та да ни су има ли
сред ста ва да ме по ша љу у Бе о -
град. Ме ђу тим не жа лим. Спек -
тар мо јих ин те ре со ва ња је ши -
рок, а сли кар ством се све вре -
ме ак тив но ба вим – ка же Жив -
ко.

Он је у по чет ку сли као на
ле со ни ту и ке ра мич ким пло -
чи ца ма, а ка сни је је на ба вљао
плат на. Учио је сам, чи та ју ћи
струч ну ли те ра ту ру, оби ла зе -
ћи га ле ри је и по се ћу ју ћи ли -
ков не ко ло ни је. Сре ди ном де ве де се -
тих га је фир ма по сла ла у Мо скву и
тај бо ра вак је ис ко ри стио да из у ча ва
ру ско пеј за жно сли кар ство.
– Мо је сли ке су пу не то пли не, бо ја,
са др жај не су, има ју не ку сво ју при чу.
По себ но во лим да при ка жем жи вот
се ла – при ча Жив ко.

Ње го ви че сти мо ти ви су се ћа ње на
род но се ло Ду пе ље во, у око ли ни Вра -
ња, али и Ба нат и До ло во, где са да
жи ви.

– Пре де се так го ди на по чео сам да
сли кам мо ти ве До ло ва на цре по ви -
ма. По че ло је у јед ној ли ков ној ко ло -
ни ји код Ђор ђа Ста ји ћа, као део при -
пре ма за „Ви на ри ја ду”, јер сам хтео
да има мо не што са ет но при зву ком.
Та ко ђе, ра дим маг не те ко ји ма про -
мо ви ше мо на ше се ло – при ча.

Ра до ве нај че шће по кла ња јер би во -
лео да што ви ше ње го вих при ја те ља и
по зна ни ка има ње го ва де ла, и да она
оста ну у До ло ву, као се ћа ње да је жи -
вео и ства рао у том ме сту.

– Сли ка ње ми слу жи да из ра зим
оно што но сим у се би. Од ма ра ме и
сми ру је. Та ко ђе, вра ћа ми са мо по у -
зда ње и сна гу. Че сто ка жем се би да,
ако ми је Бог дао дар да мо гу из гла ве
не што да пре не сем на плат но, за што
ја то не бих не ко ме по кло нио. За то
во лим да ра дим с де цом ко ја же ле да
на у че да сли ка ју – об ја шња ва.

Ко ло ни је ко је по се ћу је ор га ни зу ју
Клуб за од ра сла и ста ра ли ца, Стре -
љач ка дру жи на „1813”, као и Удру -
же ње ин ва ли да ра да и осoба са
инвали ди те том.

– Сре ћем ве ли ки број љу ди и имам
ши ро ки круг по знан ста ва по це лој
Ср би ји. А то је не про це њи во бо гат -
ство – за кљу чу је.

Кре а тив ни дух

Сне жа на Ми ла но вић На у мо вић (64)
еко ном ски је тех ни чар, али сли ка од
ра ног де тињ ства. До са да је има ла
три са мо стал не из ло жбе и уче ство ва -
ла на ви ше ко лек тив них.

– На став ник ли ков ног ми је био
Бо жи дар Јо во вић, при зна ти ва јар,
ко ји је пре по знао мој та ле нат и
прире дио ми пр ву са мо стал ну из ло -
жбу у ОШ „Ђу ра Јак шић” – при ча 
она.

Ипак, жи вот ју је од вео у Еко ном -
ску шко лу, па је рад ни век про ве ла 
у ко мер ци ја ли „ХИ П–А зо та ре” 
Пан че во.

– У јед ном тре нут ку, због по ро -
дич них оба ве за, пре ста ла сам да сли -
кам, али сам стал но цр та ла и по се -
ћи ва ла из ло жбе. У га ле ри ји „Ма дам”
слу чај но сам сре ла Сте ва на Уро ше -
ва, ко ји ме је по звао на ли ков ну сек -
ци ју ко ју је во дио Ал фред Пе зељ

Фре ди, ар хи тек та, чо век ши ро ког
обра зо ва ња и зна ња ко је је не се бич -
но де лио с дру ги ма. Он је то исто
ра дио и у Клу бу за од ра сла и ста ра
ли ца у ко ји сам убр зо пре шла. По -
сле ње га сек ци ју у Клу бу во ди ла је
Ксе ни ја Ми ло са вље вић, а њу је за -

ме нио Емил Сфе ра.
Укљу че на сам и у

Ли ков ну сек ци ју
ин ва ли да ра да и
осо ба са ин ва ли -
ди те том, где с
на ма ра ди Је ле -
на Бад ње вац
Ри стић – прича.

Да ни ка да је
пра во с по сла
ишла на сек ци -
ју у Клуб, за њу
су би ли по себ -
ни и ко ле ге су
су тра дан увек
при ме ћи ва ле да
из гле да за до -
вољ но.

– Пре леп је
осе ћај док сли ка те. Ду го сам слу ша -
ла те при че, а он да ми се у јед ној ко -
ло ни ји де си ло да сам мо гла да сли -
кам чи та ву ноћ. Сли ка ње је лек за
ду шу, по себ но ка да упо зна те то ли ко
не се бич них љу ди од ко јих учи те и
ко ји ни су оп те ре ће ни су је том – ка же
Сне жа на.

Мо ти ви ко ји се мо гу ви де ти на ње -
ним де ли ма су ра зно вр сни: мр тва при -
ро да, пеј за жи, а по не кад и пор тре ти.
Во ли све тех ни ке сли ка ња, али је за -
љу бље на у аква рел.

Сне жа на се по ред цр та ња и сли ка -
ња у окви ру Клу ба за од ра сла и ста ра
ли ца ис ка за ла и у глу ми, у пред ста -
ва ма ко је је при пре ма ла Ксе ни ја Ми -
ло са вље вић.

Иа ко је рад ни век про ве ла као еко -
но ми ста, у ра ди о ни ца ма ва ја ња, ико -
но пи са, ка ли гра фи је, ду бо ре за, пу -
сто ва ња ву не, зла то ве за ус пе ла је да
оства ри сво ју же љу и да се умет нич -
ки из ра зи.

Ре до ван је по се ти лац кул тур них до -
га ђа ја и из ло жби у на шем гра ду.

Мир ја на Ма рић

Живко Новковић

Маја Пешић

Гордана Царан

Весна Мунћан

Сне жа на Ми ла но вић На у мо вић

КЊИ ЖЕВ НА НА ГРА ДА

Ма ти ћев шал

На род на би бли о те ка „Ду шан Ма -
тић” из Ћу при је рас пи са ла је кон -
курс за до де лу књи жев не на гра де
„Ма ти ћев шал” за 2020. го ди ну.

Пра во уче шћа на кон кур су има -
ју мла ди пе сни ци до два де сет се -
дам го ди на жи во та са сво јом пр -
вом књи гом пе са ма ко ја је об ја -
вље на у пе ри о ду из ме ђу 1. сеп -
тем бра 2019. и 31. ав гу ста 2020.
го ди не.

По треб но је по сла ти по пет при -
ме ра ка књи ге пе са ма на адре су:
На род на би бли о те ка „Ду шан Ма -
тић” (за „Ма ти ћев шал”), Ми ли це
Це нић 15, 35230 Ћу при ја.

Кон курс је отво рен до 31. 
ав гу ста.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
шта под ра зу ме ва би ти во љен. Књи -
ге из „Ла гу не” до би ће ау то ри сле -
де ћих по ру ка:

„Би ти во љен под ра зу ме ва до би -
ти лу бе ни цу у по ла но ћи кад ти се
при је де, јер ње му ни је те шко да
скок не до су пер мар ке та.”
064/2123...

„То под ра зу ме ва да си чо век ко -
ји зна за што жи ви. Мо ја све кр ва
де фи ни тив но не спа да у ту ка те го -
ри ју љу ди.” 064/1177... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 15. 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: „За ким би сте по кре ну ли хај -
ку?”, 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 ди-
нара у Вип мрежи, 39,60 динара у Те-
ленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

У нај бо -
љем ма ни -
ру ро ма на
Ага те Кри -
сти, ро ман
е н  г л е  с к е
књи жев ни -
це Лу си
Фо ли „Хај -
ка” го во ри
о гру пи
при ја те ља
из Лон до -
на ко ји пу -
ту ју у изо -
ло ва ну ло -
вач ку ко ли бу у шкот ској ди вљи ни
ка ко би про сла ви ли Но ву го ди ну.
То је не ка вр ста њи хо ве тра ди ци -
је, али ове го ди не изо ла ци ја и ди -
вљи на – за ко је ни су пот пу но
спрем ни – из вла че из њих не што
мрач ни је и све озбиљ но крећe по
злу. У по чет ку је све игра и за ба -
ва: ис пи ја ње шам пањ ца, жур ке,
ево ци ра ње успо ме на. Али уско ро
на по вр ши ну ис пли ва ва ју скри ве -
не тај не. Ју тро на кон до че ка, то -
ком нај ве ћих сне жних па да ви на
ко је су ика да за де си ле овај 
предео, про на ђе но је те ло... ко је
уби ца?

Фо ли је ва ко ри сти не ко ли ко при -
по ве да ча, што ни је ла ко из ве сти,
али успе ва да са вр ше но жон гли -
ра пер спек ти ва ма ли ко ва. По ред
Ми ран де, при чу пра ти мо и кроз
Кеј ти, Да га, Хе дер и Ему. Схва та -
мо да се Даг кри је од мрач не про -
шло сти, Хе дер бе жи од тра ге ди је,
а Ми ран да и Џу ли јен ни су то ли -
ко „са вр шен” пар. Ема се свој ски
по тру ди ла да ор га ни зу је ово оку -
пља ње и тру ди се да све про ђе у
нај бо љем ре ду. Она је та лен то ва -
на ку ва ри ца, али са свим си гур но
ни је пла ни ра ла да на је лов ни ку
бу де уби ство. Или је сте?

„Хај ка” 
Лу си Фо ли

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА
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Ми о драг Ми ка Ви до вић (58)
ро ђен је у Бе о гра ду, где је за вр -
шио По мор ску шко лу. Пр во је
по ла гао за по руч ни ка, а ка сни -
је и за ка пе та на тр го вач ке мор -
на ри це. Ра дио је као ка пе тан
бро да од 1983. до 1987. го ди не,
ка да се пре се лио у Пан че во и
за по слио у ко манд но-опе ра тив -
ном цен тру он да шње ва тро га -
сне бри га де. Брод је на пу стио
јер је пло вид ба зах те ва ла ду ге
пе ри о де од су ство ва ња од по ро -
ди це. Пр во је по стао ва тро га -
сац, а ка сни је је, са сти ца њем
ис ку ства, по стао ко ман дир во -
да. Од 2009. го ди не био је је -
дан од осни ва ча кур са за рад
на ин тер вен ци ја ма са опа сним
ма те ри ја ма ка да про це ду ре и
не ка зна ња из ове обла сти ни су
ни по сто ја ли. Је дан је од пи са -
ца при руч ни ка из ове обла сти,
тре нер и пре да вач у на ци о нал -
ном тре нинг-цен тру Ми ни стар -
ства уну тра шњих по сло ва. Члан
је Аме рич ког CSB-a (US Che-
mical Safety Board), асо ци ја ци -
је за ис тра гу и ис пи ти ва ње уде -
са у хе миј ској ин ду стри ји и ра -
ду са опа сним ма те ри ја ма те
до но ше ње си гур но сних про то -
ко ла у за ко ни ма и про це ду ра -
ма ве за ним за њих.

Ама тер ски се ба ви сли кар -
ством, ди зај ном, спо р том и
осни вач је пр вог и је ди ног ори -
јен ти ринг клу ба у ју жном Ба -
на ту, ко ји се зо ве ОСА и ни же
за па же не ре зул та те на до ма ћим
и ино стра ним так ми че њи ма у
ори јен та ци о ним спор то ви ма.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Прет ход ног ви -
кен да на Пр вен ству Ср би је у
ори јен ти рин гу до де ље но вам је
нај ве ће при зна ње Ори јен ти ринг
са ве за Ср би је – Злат ни ком пас
за жи вот но де ло и про мо ци ју
ори јен ти рин га у Ср би ји. Ко ли -
ко вам зна чи ово при зна ње?

МИ О ДРАГ ВИ ДО ВИЋ: Зна -
чи ми мно го пр во је дан под -
стрек ка да љем ома со вље њу
ори јен ти рин га као спор та ко ји
пред ста вља је ди ни спорт ко ји,
по ред фи зич ких, раз ви ја и ин -
те лек ту ал не спо соб но сти.

l Ка да вас је ори јен ти ринг
за ин те ре со вао и за што?

– Ори јен ти рин гом се ба вим
ја ко ду го, пр во је то би ла љу бав
пре ма ра дио-ори јен ти -
рин гу. Пр во так ми че ње
на ком сам уче ство вао
би ло је 1987. го ди не.
Тре ни рао сам од основ -
не шко ле, у окви ру сек -
ци је. Ка да је био осно -
ван Са вез за ори јен та -
ци о не спор то ве, он да сам
се при кљу чио њи ма. У
су шти ни сам од у век био
ра до знао и љу би тељ при -
ро де. Ни сам на ви као да
се дим у ку ћи. Као ма ли
смо стал но би ли на ули -
ци, до ка сно уве че игра -
ли жмур ке, све док нас
ро ди те љи не по зо ву. По -
сто ја ла је мо гућ ност да
се од ла зи у кам по ве са
из ви ђа чи ма, ори јен тир -
ци ма, ра дио-ама те ри -
ма, а би ло је по пу лар но
би ти у кам пу Фе ри јал -
ног са ве за. Ро ди те љи су
нас гу ра ли да иде мо по
раз ли чи тим кам по ви ма
и да што ви ше бо ра ви мо у
приро ди. То је би ло ве о ма до -
бро и ко ри сно, јер је на ше нај -
при род ни је окру же ње упра во
при ро да.

Пр ви ус пе си у ори јен ти рин -
гу до шли су још 2008. го ди не
на „То јо та ку пу” у Де ли блат ској
пе шча ри, ка да су мо ји так ми -
ча ри од не ли пр во ме сто у се -
ни ор ској шта фе ти. Ори јен ти -
ринг је из у зе тан спорт, а приву -
као ме је јер се де ве де сет од сто
так ми че ња од ви ја у при ро ди,
ко ју смо за бо ра ви ли. То је спорт
ко ји из ра зи то раз ви ја ког ни -
тивне и фи зич ке спо собно сти

так ми ча ра, учи вас да сто ји те
иза сво јих од лу ка да не кри ви -
те дру ге за сво је не у спе хе и ра -
ду је те се сво јим ус пе си ма. По -
ред так ми чар ског де ла, сва ко
се мо же ба ви ти ори јен ти рин -
гом и ре кре а тив но. Бит но је
про ве сти бар део вре ме на у
при ро ди, ко ју смо, на жа лост,
за бо ра ви ли.

l Ко ли ко је ори јен ти ринг за -
сту пљен у на шој зе мљи и на
ко ји на чин се нај бо ље про мо -
ви ше?

– У Ср би ји је ори јен ти ринг
ја ко за сту пљен, има се дам на -
ест ја ких клу бо ва, од то га у Вој -
во ди ни има са мо пет, ме ђу ко -
ји ма је и на ша ОСА. Вој во ђа ни

ни су баш за ин те ре со ва ни пу но
за овај спорт, ве ро ват но за то
што је од ско ра на овим про -
сто ри ма. Обич но је у по чет ку
то би ло у пла ни нар ским клу -
бо ви ма, као ве шти на пла ни -
нар ске ори јен та ци је, али так -
ми чар ски мо ме нат ма ло стаг -
ни ра иа ко је ово из у зет но јеф -
тин спо рт. По бољ ша ње у сег -
мен ту упо зна ва ња са ори јен ти -
рин гом по че ло је 2017, ка да је
ори јен ти ринг ушао у све основ -
не и сред ње шко ле у Ср би ји
као из бор ни спо рт. Он се нај -
бо ље про мо ви ше кроз так ми -

че ња, а са да и кроз школ ска
пр вен ства Ср би је.

l Ви тре ни ра те де цу и од ра -
сле из Пан че ва. Ко ли ка је за -
ин те ре со ва ност у на шем гра ду
и ка кви су вам ре зул та ти?

– Тре ни рам и де цу и од ра -
сле из Пан че ва, али и из окол -
них ме ста. Не рет ка је си ту а -
ци ја да се це ла по ро ди ца ба ви
овим спор том, те је пре ле по
ви де ти та кву по ро ди цу ко ја ви -
кенд про во ди у при ро ди. Мо ји
так ми ча ри су осва ја чи мно гих
ме да ља и ти ту ла од пр ва ка Ср -
би је до пр ва ка Бал ка на. Већ
три го ди не др жи мо при мат за

же не у ка те го ри ји од три де сет
пет до че тр де сет го ди на, у ко -
јој је на ша Је ле на Стан ко вић
не при ко сно ве на пр ва ки ња др -
жа ве, а има мо и др жав не школ -
ске пр ва ке у ори јен ти рин гу.
Тре нут но се Ду ња Шор бан из
До ло ва ак тив но так ми чи, а
основ но школ ског уз ра ста је и
би ла је осва јач мно гих ме да -
ља. Ме ђу тим, не до ста так сред -
ста ва спре ча ва нас да овај спорт
до ве де мо на још ви ши ни во.

l Ра ди те и с де цом ко ја има -
ју смет ње у раз во ју. Шта је спе -
ци фич но у овом сег мен ту?

– Да, ра дио сам с де цом из
удру же ња „На по ла пу та” и сада
се ле по дру жим с њи ма. Де ца

са смет ња ма у раз во ју се овим
спор том под сти чу да бу ду све -
сни ја свог окру же ња у при ро -
ди, да са мо стал но до но се од лу -
ке и да сто је иза од лу ка ко је су
до не ли, што је нео бич но ва жно
за њих. Уче де ло ве ге о гра фи је,
астр о но ми је, фи зи ке, ма те мати -
ке, а све то кроз игру и за ба ву.

l Ви сте цео рад ни век би ли
ва тро га сац. Ко ли ко је то те жак
и иза зо ван по сао?

– Би ти ва тро га сац је из у зет -
но те шко и опа сно за ни ма ње.
Ва тр о га сац се на гле да људ ских
не сре ћа и тра ге ди ја за де сет

сво јих жи во та и, ако не
на ђе не ки вен тил да сав
тај стрес из ба ци из се бе,
ПТСП (пост тра у мат ски
стре сни по ре ме ћај) не -
ми но ван је. Ја сам на -
шао вен тил у спор ту...
То је пле ме нит и опа сан
по сао. Ва тро га сац је
стал но под лу пом јав но -
сти оних ко ји уоп ште
ни су упо зна ти са овим
за ни ма њем. Че сто за ва -
тро га сце ка жу да се де и
не ра де ни шта и за то
при ма ју пла ту... Ни је
баш ви со ко ми шље ње о
овом за ни ма њу, док се
не де си не ка ка та стро -
фа. На жа лост, еко ном -
ска си ту а ци ја и не бри га
о ва тр о га сци ма и њи хо -
вој опре ми усло ви ле су
дра сти чан пад бро ја ва -
тр о га са ца и рад из у зет -
но до тра ја лом опре мом,
те су ва тр о га сцу у бор би

с ва тр ом оста ли још са мо ср це,
сре ћа и ње го во зна ње и хра -
брост. Те шко је сва ком ва тро -
га сцу ка да не ма чи ме да ра ди,
већ се сна ла зи. Он да су ва тро -
га сци пр ви на уда ру ка да се до -
го ди не ка ве ћа ха ва ри ја или ка -
да не ко стра да. Бес по моћ ност
да се не ко ме по мог не, над људ -
ски на по ри да се са вла да ва -
тре на сти хи ја, а за тим не пра -
вед на кри ти ка, то је нај те же
свим ва тро га сци ма.

l Ко је вр ли не од ли ку ју
доброг ва тр о га сца?

– То је за ни ма ње ко је се заво -
ли без об зи ра на све. На рав но,

тре ба би ти хра бар и до бро фи -
зич ки спре ман за ра зно ра зне
иза зо ве, али и сва ки ва тро га -
сац тре ба да бу де спре ман на
уче ње и при хва та ње но вих ис -
ку ста ва и зна ња дру гих, ка ко
ста ри јих, та ко и мла ђих ко ле -
га. На по слу се про во ди по два -
на ест са ти у сме ни, што зна чи
да је је дан ва тро га сац ви ше са
сво јом сме ном не го с по ро ди -
цом код ку ће. Дру гар ство ме ђу
ва тро га сци ма је од кључ ног зна -
ча ја у је ди ни ци, јер на ин тер -
вен ци ји су је дан тим и за јед но
про ла зе кроз све ри зи ке овог
по сла.

l Шта је нај леп ше, а шта нај -
те же у том по слу?

– Нај ве ћа сре ћа је ка да спа -
се те људ ски жи вот и ма те ри јал -
на до бра. То ће сва ки ва тро га -
сац ре ћи. Сви ко ји ра де овај по -
сао су та ко ре ћи хе ро ји. Ва тро -
га сци иду та мо ода кле сви бе же
да би спа сли стан, ку ћу, из ву -
кли не ко га из олу пи не ау то мо -
би ла... Нај те жи су са о бра ћај ни
уде си, ин тер вен ци је са опа сним
ма те ри ја ма и ве ли ки по жа ри.
Сви они има ју те жи ну и ве ли ки
су иза зов за сва ког мла дог ва тр -
о га сца. Да би се ра ди ло на та -
квој ин тер вен ци ји, по треб но је
до ста ис ку ства и зна ња ко је пре -
но се ста ри ји ва тро га сци, али и
тре не ри у на ци о нал ном тре нинг-
цен тру МУП-а.

l За сво ју пле ме ни тост и по -
жр тво ва ност до би ли сте и при -
зна ње.

– За свој рад ни век до био
сам пу но на гра да, пла ке та и
ди пло ма, за тим злат не знач ке
Син ди ка та Срп ске по ли ци је и
сре бр не ме да ље. Но си лац сам
спо ме ни це Ва тр о га сног са ве за
Ср би је и Вој во ди не, али ми је
нај дра жа ме да ља ча сти ко јом
ме је од ли ко вао пред сед ник
Грч ке Кар лос Па пу љас за не -
се бич ну по моћ и спа са ва ње грч -
ког на ро да у ве ли ким по жа ри -
ма 2007. го ди не.

l По ред спо р та и по сла ва -
тр о га сца ко јим сте се ба ви ли,
из ра же на вам је и умет нич ка
цр та. На и ме, ба ви те се и бо ди-
-пејн тин гом. Ка да сте по че ли
да ра ди те то и ка ко сте до шли
на ту иде ју?

– Бо ди-пејн тинг ми је са -
свим слу чај но пао под ру ку,
за хва љу ју ћи мо јој ћер ки. По -
што је она ба ле ри на и ко ре о -
граф, не бро је но пу та је тре ба -
ло да јој се за не ке на сту пе
ура ди сли ка ње де ло ва те ла. На -
рав но, ни је ми то био про блем
по што се од ма ле на ба вим сли -
кар ством, та ко да је све то кул -
ми ни ра ло и так ми че њи ма на
сај мо ви ма ко зме ти ке, где сам
за у зи мао од че твр тог ме ста до
зва ња ви це шам пи о на у са рад -
њи с Бо ди-пејнт асо ци ја ци јом
Ср би је.

l Ко је вас још кре а тив не ства -
ри за ни ма ју?

– Па углав ном за мо ју кре а -
тив ност на по љу бо ди-пејн та
кри ва је Сан дра (ћер ка), ка сни -
је се то пре тво ри ло и у из ра ду
ко сти ма и сце но гра фи ја за
„IDJVideos”, али и рад на сли -
ка ма, јер обо жа вам да сли кам.

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

– Нај ви ше сам по но сан на
сво ју де цу. Су пру га Рад ми ла и
ја смо огро ман труд и рад уло -
жи ли у њих. Сан дра је ба ле ри -
на и ко ре о граф и жи ви и ра ди
на по те зу Шпа ни ја –Тај ланд.
Сте фан је сту дент ДИФ-а, ба -
лет ски играч ко ји има сво је
спорт ско-ба лет ско удру же ње
ко је је из у зет но успе шно. Нај -
мла ђи Стра хи ња тре ба да ди -
пло ми ра ту ри зам, ра ди и спре -
ма се за упис на IT ака де ми ју.
Сви ра де и уса вр ша ва ју се, до -
бри су спор ти сти и та ко ђе но -
си о ци мно гих ме да ља, при зна -
ња и на гра да.

Мир ја на Ма рић

Не ве ли ка Ули ца
др Ма ри је При те
на ла зи се на Те сли,
а до 2002. то је био
без и ме ни со как.
Же на по ко јој је
ова пан че вач ка
ули ца до би ла име,
ме ђу тим, слу жи на
част не са мо Пан -
че ву већ чи та вом
срп ском ро ду.

Ро ђе на је 16.
апри ла 1866. го ди -
не у ју жно ба нат -
ском се лу Се ле у -
шу, у бо га тој и углед ној по -
ро ди ци, од оца Ђор ђа, вла -
сни ка ве ли ког има ња и углед -
не тр го вач ке рад ње у Пан че -
ву, и мај ке Ми ле ве, до ма ћи -
це. Ње на же ља из ра же на већ
у ра ним го ди на ма да, кад по -
ра сте, бу де ле кар, за жен ско
де те оног вре ме на би ла је пу -
ка фан та зи ја. Ме ђу тим, она
је свој сан оства ри ла.

Као од лич на уче ни ца, за -
вр ши ла је основ ну шко лу,
1880. го ди не, а по том и Ви -
шу шко лу за де вој ке у Пан че -
ву, пр ву та кву уста но ву Ср ба
у Угар ској. Али то јој ни је би -
ло до вољ но да упи ше сту ди је
ме ди ци не, јер ни је има ла по -
ло же ну ма ту ру. За то је у Ци -
ри ху пр во ма ту ри ра ла, а он -
да се упи са ла на та мо шњи
Ме ди цин ски фа кул тет. Не по -
сред но пре по ла ска у Ци рих
на сту ди је Ма ри ји је умро
отац, али јој је ве ли ку по др -
шку пру жа ла мај ка. Ис пи те
је по ла га ла са од лич ним оце -
на ма и на вре ме, та ко ђе и др -
жав ни ис пит и док то рат, ко ји
је чак и штам па ла као књи гу,
за па же ну у та да шњој ме ди -
цин ској ли те ра ту ри.

У ме ђу вре ме ну се ве ри ла
са др Ни ко лом Ву че ти ћем,
ко ји се, по ред ме ди ци не, ба -
вио пи са њем по е зи је. Пан че -
вач ки „Ве сник” је у бро ју од
28. ју ла 1893. пи сао: „Као што
чу је мо, ових да на про мо ви -
са на је на Ци ри шком све у чи -
ли шту го спо ђи ца Ма ри ја При -
та за док то ра це ло куп не ме -
ди ци не. Ово је пр ва Срп ки ња
из Уга р ске ко ја је по ста ла док -
то ром, то је зна чај но, али је
за нас уто ли ко зна чај ни је што
је го спо ђи ца Ма ри ја Пан чев -
ка. Че сти та мо јој од ср ца”.

Исти лист у сле де ћем бро -
ју об ја вио је вест: „Го спо ђи ца
др Ма ри ја При та ве ри ла се у
про шлу не де љу, 31. ју ла 1893,
с го спо ди ном Ни ко лом Ву че -
ти ћем, оп штин ским леч ни -
ком у Шап цу. Че сти та мо и
же ли мо им сва ку сре ћу у бу -
ду ћем брач ном жи во ту”.

Ма ри ја је по ста вље на за ле -
ка ра у бол ни ци у Шап цу и
убр зо се про чу ла по зна њу и
пред у сре тљи во сти, а же не су
има ле ви ше сло бо де да се по -
ве ре њој не го што би му шком
ле ка ру. На це лом сло вен ском
ју гу та да је ра ди ла још са мо
јед на же на ле кар, др Дра га
Љо чић Ми ло ше вић, ко ја је и
би ла Ма ри јин узор.

Уса вр ша ва ла се на углед -
ној ги не ко ло шкој кли ни ци у
Бе чу, и утом ро ди ла сво је пр -
во де те, Је ли цу. Дру гу кћер,
Ду ши цу, ро ди ла је пет го ди -
на ка сни је, у Бе о гра ду.

Ра то ва ње у бол ни ци

Брач ни пар Ву че тић пре шао
је 1896. го ди не у Бе о град, где
је она до бал кан ских ра то ва
во ди ла при ват ну прак су. Ка -

да су по че ли бал кан ски ра то -
ви, док јој је муж био на фрон -
ту, она га је за ме њи ва ла на
ме сту оп штин ског ле ка ра.

А у Пр вом свет ском ра ту ак -
тив но се при кљу чи ла вој сци.
Пр во је, за јед но са су пру гом
др Ни ко лом Ву че ти ћем, ра ди -
ла у бол ни ци у Кра гу јев цу сме -
ште ној у две ве ли ке ка сар не
XI и XII пе ша диј ског пу ка,
пре пу не срп ских вој ни ка и за -
ро бље ни ка обо ле лих од пе гав -
ца. Рад у рат ним усло ви ма био
је ве о ма на по ран, бо ле сни ци
су да но ноћ но при сти за ли и
оста вља ни су да ле же у вој -
нич ким уни фор ма ма, пр ља ви,
ва шљи ви, зби је ни на го лим по -
до ви ма по со ба ма.

По том је 1915. пре шла у
ре зер вну вој ну бол ни цу у Ни -
шу, у ко јој је бук та ла епи де -
ми ја ти фу са.

Све стра хо те Пр вог свет -
ског ра та и сва ко днев ну бор -
бу за жи вот ра ње них пре жи -
ве ла је Ма ри ја за јед но с ко -
ле га ма из чи та ве Евро пе у
рат ној бол ни ци.

А кад је 1915. по че ло по -
вла че ње на ше вој ске пре ко Ал -
ба ни је, с це ло куп ним осо бљем
бол ни це и је ди ни цом од 500
ре гру та мо рав ске бол нич ке че -
те, и „са ви ше хра не за љу де и
сто ку не го ли бол нич ких ства -
ри”, по шла је и др Ма ри ја
При та. И то ком гол го те пре ко
ал бан ских пла ни на, и на Кр -
фу и Со лун ском фрон ту, Ма -
ри ја је би ла по жр тво ва на као
ле кар Ни шке бол ни це.

Ту лон, Бе о град...

Прет крај Пр вог свет ског ра та
пре се ли ла се с по ро ди цом нај -
пре у Ита ли ју, па у Ло за ну, а
1918. го ди не од ла зи у Фран -
цу ску, у Ту лон, где ра ди као
ле кар ка ту лон ског ин ва лид -
ског од ре да. Ту се ње на ћер ка
Ду ши ца, сту дент ки ња пра ва,
раз бо ле ла и умр ла.

Др Ма ри ја Ву че тић При та
по ста ла је но си лац Ал бан ске
спо ме ни це, од лич ја тре ћег
сте пе на Св. Са ве, ор де на Цр -
ве ног кр ста, Кр ста ми ло ср ђа
и Рат не спо ме ни це 1914–1918.
По по врат ку у Бе о град 1919.
ра ди ла је у Пр вој ар миј ској
бол ни ци, а за тим од 1922. до
1949. го ди не у сво јој при ват -
ној ор ди на ци ји. По себ но је
би ла по све ће на ле че њу не -
плод но сти код же на.

Умр ла је у Бе о гра ду 1954.
го ди не, и ту је са хра ње на, на
Но вом гро бљу. Вест о смр ти
Ма ри је При те, нај ста ри је же -
не – срп ског ле ка ра, те 1954.
го ди не об ја ви ле су све днев -
не но ви не у Ср би ји.

Улица др Марије Прите

НАШ ГОСТ: МИ О ДРАГ МИ КА ВИ ДО ВИЋ, ОРИ ЈЕН ТИ РИНГ ТРЕ НЕР И ВА ТРО ГА САЦ У ПЕН ЗИ ЈИ

ЖИ ВОТ ПО ПЛО ЧАН ТА ЛЕН ТИ МА 
И НА ГРА ДА МА

КО ЈЕ ДР МА РИ ЈА ПРИ ТА

Пр ва ле кар ка ме ђу
Срп ки ња ма у Угар ској
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Марија Прита
као пензионерка
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Љу ди се од дав на шњих па до
да на шњих вре ме на сна ла зе на
раз не на чи не. И та ко, у не до -
стат ку озбиљ ни јег по сла, по ку -
ша ва ју и хо би је да пре тво ре у
из вор ег зи стен ци је.

Јед на од ва ри јан ти, на ро чи -
то за да ме, све че шће је и из -
ра да ру ко тво ри на – од ку ти ја у
тех ни ци де ку паж до, ре ци мо,
пле те них кор пи или штри ка -
них лу та ка. Мно го је ту тру да
и вре ме на нео п ход но, али иа -
ко све то ни је ла ко на пра ви ти,
још је те же про да ти.

Ис па да да су ма ни фе ста ци -
је, као што је ак ту ел ни „Лет њи
ба зар” на Кор зоу, мо жда нај -
бо ље при ли ке да ове су гра ђан -
ке вред них и кре а тив них ру ку
при ка жу про дук те свог уме ћа,
а и да за ра де ко ји ди нар.

Још од по чет ка ју на Пан чев ци
ко ји има ју та лен та и уме ћа да
сво јим ру ка ма на пра ве не што
ин те ре сант но, те сво је ра до ве
мо гу да пред ста ве на штан до -
ви ма по ста вље ним на Кор зоу у
окви ру ма ни фе ста ци је „Лет њи
ба зар”. Ка ко је то осми слио
глав ни ор га ни за тор, Ту ри стич -
ка ор га ни за ци ја Пан че ва, из -
ла га чи не пла ћа ју за куп те зги,
али се за то у од ре ђе ним ин -
тер ва ли ма сме њу ју, углав ном
сед мич но, ка ко би што ви ше
њих мо гло су гра ђа ни ма да при -
ка же сво је ру ко тво ри не и не -
што за ра ди.

Ло ка ци ја је ве ро ват но нај -
при клад ни ја бу ду ћи да је реч о
оми ље ном ше та ли шту мно гих,
а про дав ци су за шти ће ни над -
стре шни ца ма, као и де бе лом
хла до ви ном.

А шта ну де, ка ко то пра ве и
ка кве су ре ак ци је ку па ца, про -
ве ри ла је еки па „Пан чев ца”
ових да на.

Има на ки та, кор пи ца, 
ку ти ја...

Јед на од њих је Ве сна Нај дов -
ски, ко ја пра ви на кит, бо ље ре -
ћи ужи ва у то ме бу ду ћи да ве -
о ма во ли и да га но си.

– Имам и по лу дра го ка ме ње,
као и ра зну би жу те ри ју, а за све
то ре про ма те ри јал на ба вљам де -
лом из Грч ке, де лом из Бе о гра -
да. Ни је га та ко ла ко на пра ви -
ти, па су ми за јед ну еле гант ни -
ју и ком пли ко ва ни ју огр ли цу
по не кад по треб на и два да на
ин тен зив ног ра да. Углав ном се
то сво ди на ле пље ње ста кли ћа
на под ло гу; по том иде спа ја ње,
па уши ва ње. Це не ни су пре ви -
со ке, јер ми је же ља да што ви -
ше то га про дам, та ко да, ре ци -
мо, нај ску пља огр ли ца ко шта
от при ли ке до осам сто ди на ра.
До пу штам и цен ка ње, па ако
му ште ри ја то ра ди са сти лом,
ве о ма че сто и обо рим из нос.
Што се ти че ба за ра, не кад иде

ле по, а не кад се ни шта не про -
да. Нај бо ље иду јеф ти ни је ства -
ри за сва ко днев ну упо тре бу, по -
пут огр ли ца на ко жи ци, лан чи -
ћа с цир ко ни ма или мин ђу ши -
ца с по лу дра гим ка ме ном или
жа дом, а нај по вољ ни је су оне с
пла сти ком од 150 ди на ра. Ску -
пље ства ри евен ту ал но иду ка -
да је не ком по тре бан при го дан
на кит за ро ђен дан или ма ту ру.
Све у све му, не жа лим се, али
ово ра дим из љу ба ви, јер се, бар
до сад, од то га не мо же жи ве ти
– ис ти че Ве сна.

Слич но ми сли и Лу ци ја Ћа -
то вић, ко ја, на сре ћу, има и не -
ку пен зи ји цу, а на обли жњој
те зги из ла же ру ко тво ри не, пре
све га ку ти је из ра ђе не тех ни -
ком де ку паж, у че му има већ
со лид но ис ку ство у тра ја њу од
пет-шест го ди на.

– Љу ди ма на ши про из во ди
ко ри сте као по клон, а нај бо ље
иду у вре ме сла ва, док на овим
лет њим ма ни фе ста ци ја ма ни -
је бог зна ка ко. Вре ме нео п ход -
но за из ра ду у про се ку је од
два до три да на и за ви си од
ком пли ко ва но сти из вед бе иде -
је, на ро чи то уко ли ко до да јем
ор на мен те. Ду го тра је и су ше -
ње, па ефек тив ног ра да по ку -

ти ји бу де око шест-се дам са ти.
Ма те ри јал је при лич но скуп и
тре ба не што да се про да ка ко
би би ло нов ца за да ља ула га -
ња. Има мо за сва ког по не што,
а це не се кре ћу од 600 до 3.000
ди на ра. Мно ги ме већ зна ју, па
бу де и по руџ би на, али је нај -
леп ше про да ти кад мо жеш да
из ло жиш ро бу – ка же Лу ци ја.

У ње ној не по сред ној бли зи ни
сме штен је штанд на ко јем

Мари ја Ка ча ре вић и Сил ви ја
Нађ из ла жу про дук те њи хо ве
„Ма ле ве се ле ра ди о ни це”, углав -
ном ве се ло ди зај ни ра не пле те -
не кор пе, ко је су, ка ко њих две
ка жу, и укра сне и упо тре бљи ве.

– По чет на си ро ви на је ре ци -
кли ра ни ста ри па пир, то јест
но ви не ко је нај пре тре ба исе -
ћи, па умо та ти, од но сно на пра -
ви ти рол ни це ка ко би смо их
пле ли као тор бе од пру ћа. Те -
шко је ре ћи ко ли ко вре ме на
све то из и ску је, јер ра ди мо фа -
зно и на ве ће ко ли чи не, па пр -
во се че мо, по том ро ла мо, а он -
да пле те мо кор пе, ко је за тим
де ку па жи ра мо и фар ба мо. Ово
ра ди мо око че ти ри го ди не, пре
све га за то што мно го во ли мо,
јер не мо же пре ви ше да се за -
ра ди, бу ду ћи да је нео п ход но
мно го вре ме на: за јед ну кор пу
за шмин ку с пре гра да ма, ко ја
ко шта хи ља ду ди на ра, ми ни -
мум че ти ри са та – ис ти че Сил -
ви ја.

... као и домаће хране,
козметике, играчака...

Љи ља на Јо ва нов тре нут но пред -
ста вља ка ча ре вач ки „Ет но-ку -
так” ис пред те зге с до ма ћом
хра ном чла ни ца тог удру же ња.

– Сме њу је мо се нас не ко ли -
ко, углав ном пен зи о нер ки, јер
оне мла ђе има ју ви ше оба ве за.
Од зив Пан че ва ца ни је лош, а
нај ви ше се ку пу ју штру дле за
по три ста ди на ра, па ко ла чи и
сал чи ћи за две ста, док су па -
ко ва ња пи ти ца и по га чи це по
сто – ка же Љи ља на.

Ана Бо са нац ну ди про из во -
де за хи ги је ну из за нат ске рад -
ње ћер ке Да ни је ле: од са пу на,

уља и де зо до ран са, пре ко крема
за пе те и ру ке, и бал за ма за
сун ча ње, до сред ста ва за чи -
шће ње фле ка и одр жа ва ње гар -
де ро бе, а про да је и де ку па же
од ста ри је ћер ке Ди ја не.

– Све су то здра ви про из во ди
на ба зи ете рич них уља и би ља
без кон зер ван са, ко ји не иза зи -
ва ју алер ги је. Мла ди нај ви ше
ку пу ју уља за ко су по 200 динара,
па за тим ро ло не за 450 ди на ра,
а иду и ква ли тет ни ји са пу ни за
250 ди на ра. С об зи ром на то да
сам пен зи о нер ка, про во дим по
цео дан за те згом, јер је са свим
при јат но у хла до ви ни, али му -
ште ри ја је нај ви ше до по дне ва
и пред ве че – на во ди Ана.

Бо жа на Ко ва че вић се ба ви
из ра дом уни кат них одев них и
укра сних пред ме та тех ни ком
хе кла ња, а на штан ду је из ло -
жи ла деч је играч ке ра ђе не од
па му ка и пу ње не ан ти а лер гиј -
ском си ли кон ском сме сом.

– Ве о ма су ин те ре сант не и
во ле их де ца ра зних уз ра ста, а
мо гу по слу жи ти и као по клон,
па их ку пу ју чак и де вој ке и
мом ци. Те играч ке су, мо гу сло -
бод но да ка жем, здра ве и мо гу
се пра ти у ма ши ни на 30
степени. Из ра да уоп ште ни је

на ив на, па ми за јед ну тре ба
укуп но три до че ти ри да на или
пет-шест са ти се де ња днев но.
Све то на по чет ку бу де ко нац и
хе кли ца; нај пре се ра де удо ви
и реп, па труп и гла ва, а на
кра ју се све то спа ја. Це не су
при ла го ђе не усло ви ма – од 250
ди на ра за при ве ске до 1.800
ди на ра за ску пљу играч ку. Нај -
бо ље иду хо бот ни це од 500 ди -
на ра, за шта се де ца нај ви ше
хва та ју. Ку пу ју ма ли, али и они
ста ри ји, ко ји ма то мо же да по -
слу жи као де ко ра ци ја за со бе.
За до вољ на сам, прем да је илу -
зор но оче ки ва ти да од ово га
мо гу да се обо га тим. За пра во,
то ми је то не ка вр ста пен зи о -
нер ског хо би ја, иа ко до бро до -
ђе сва ки по ште но за ра ђе ни ди -
нар, а ка да се тру диш и упо ран
си и стр пљив, ни ре зул тат не
мањ ка – на гла ша ва Бо жа на.

Оп ште по зна то је да се упо р -
ност увек ис пла ти; још да их у
то ме не оме та „упор на” ко рона...

ШТА ЈЕ ДЕ КУ ПАЖ

Тех ни ка де ко ри са ња по зна та као де ку паж (на ста ла од

фран цу ске ре чи „decouper”, што зна чи – исе ћи, исе ца ти)

сво ди се на исе ца ње ко ма да па пи ра, као и на њи хо во ле -

пље ње и де ко ри са ње иза бра ног пред ме та.

Пре ма не ким из во ри ма, то је не ка вр ста умет но сти ко ја

по сто ји ве ко ви ма, чи ји је циљ да се обич ни или ста ри пред -

ме ти учи не леп шим.

При том, за та ко не што нео п ход но је ми ни мал но ула га ње

у ма те ри јал и мак си мал на по све ће ност у кре и ра њу тог

осли ка ног умет нич ког де ла, ка ко на по слет ку оно из гле да.

ЛЕТ ЊИ БА ЗАР – ПРИ ЛИ КА ЗА ТВО Р ЦЕ РУ КО ТВО РИ НА И ЊИ ХО ВЕ ЉУ БИ ТЕ ЉЕ

ПРО ДУК ТИ ВРЕД НИХ РУ КУ УКРА СИ ЛИ КОР ЗО

Страну припремио
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.

Бaџа
Овај ма ли ша је скло њен са ули ца Ко -
те жа 2, пре све га због ма сов ног тро ва -
ња ко је се у том на се љу до га ђа већ ме -
се ци ма.

Ба џа има око три ме се ца; раз и гран
је, здрав и спре ман да се усе ли у не чи -
ји дом и у не чи ја ср ца.

Не ма ди ле ме да ће оно ме ко га удо -
ми би ти одан при ја тељ до кра ја свог
„ма лог” жи во та. За ин те ре со ва ни од го вор ни по је дин ци (или
по ро ди це) мо гу да окре ну број те ле фо на 065/22-11-354.

Ма ли ша
У сво јим нај ра ни јим да ни ма ова њу шки -
ца спа се на је из окру же ња пред у зе ћа
„Бро до ре монт”.

Ма ли ша је је два пре жи вео уда рац ко -
ла и на кон по вре ђи ва ња су се до бри љу -
ди ста ра ли о ње му. А са да је као нов – из -
ле чен, опо ра вљен и спре ман да не ког
усре ћи.

Овај ше сто ме сеч ни ле по тан бес крај но
је за хва лан на сва кој па жњи ко ја му се
пру жи, а све ин фор ма ци је о ње му мо гу се до би ти на те ле фон
065/529-38-08.

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.

Лепе ствари се могу продати и у време короне

Деца су га обожавала, а он је због
љубави према њима дао живот

Весна прави накит, Луција – кутије, Силвија – корпе...

Љиљана продаје храну, Ана нуди здраву козметику, а Божана хекла играчке

Прича о јуначком чину за не-
заборав, у којем је спасена де-
војчица из чељусти булмасти-
фа, освојила цео свет и про-
славила наш град

Већ пет година прошло је от-
кад је откривен споменик пси-
ћу Леу, у срцу Народне баште,
као сећање на његов ретко ви-
ђен јуначки чин, када је овај
малени и доброћудни створ, не
штедећи се, помогао да се спа-
се живот једне девојчице.

Тим поводом је Друштво при-
јатеља животиња „Љубимци”
2015. године иницирало изра-
ду и постављање овог спомени-
ка, уз помоћ бројних грађана и
уз драгоцени уметнички допри-
нос вајарке Светлане Каровић
Деранић. Председник помену-
те организације, Иван Курајов,
подсећа да је овај јединствен
догађај одјекнуо у целом граду,
региону, али и широм света.

– Ту вест пренели су многи –
од локалних, преко национал-
них и регионалних, до најзна-
чајнијих планетарних медија,
попут „Њујорк тајмса”, „Ва-
шингтон поста”, као и бројних
ТВ станица широм света. Сви
они објавили су дирљиву и хе-
ројску причу из Панчева у ко-
јој је псић под именом Лео у
марту 2014. године, на Стре-
лишту, помогао да се спасе јед-
на девојчица из чељусти неу-
поредиво већег и јачег булма-

стифа. Поједини новинари при-
метили су да наш град никада
није био толико заступљен у
светским медијима као тада, и
то у крајње позитивном кон-
тексту и светлу хуманости и
препознавања универзалних
вредности и особина које кра-
се све нас – рекао је Куројов.

Малени херој је тог кобног
дана пажњу разјареног пса на
врхунцу убиственог нагона у
одсудном тренутку скренуо на
себе и тако омогућио да девој-
чица буде спасена. Овај псић,
којег је обожавао цео крај, на-
жалост је након два дана под-
легао ранама и оставио у суза-
ма многе племените људе.

Ипак, он никако није забора-
вљен, као ни његов подвиг и
храброст. Остаће у најлепшем
делу града Панчева, у зеленој
оази – надомак дечјег играли-
шта и деце коју је толико волео.
Лео је тако, поред осталог, по-
кренуо многе људе да размисле
о улози коју најбољи човекови
пријатељи имају у нашим жи-
вотима, и на то колико их често
неправедно занемарујемо, забо-
рављамо или злостављамо.

А на постаменту испод ње-
гове бисте стоји плоча с нат-
писом која говори о томе да је
споменик посвећен свима њи-
ма који страдају, али су при-
вржени и одани до последњег
тренутка. Речју – за све мале
хероје великог срца!

ПЕТ ГОДИНА ОД ПОСТАВЉАЊА СПОМЕНИКА

У ЗНАК ПОДВИГА ПСИЋА ЛЕА

За све мале хероје
великог срца



Куп Ср би је у га ђа њу
из ва зду шне пу шке

По че ла се зо на
малока ли бар ског
оруж ја

У Но вом Са ду је про шлог
викен да одр жа но дру го ко ло
Ку па Ср би је по Б-про гра му у
тро ста ву у ди сци пли ни 3 x 20
ди ја бо ла, на ко ме је у вр ло
ја кој кон ку рен ци ји уче -
ствовало и тро је ка де та Стре -
љач ке дру жи не „Пан че во
1813”.

Нај у спе шни ји пан че вач ки
так ми чар био је Алек са Ра ко -
њац, ко ји је осво јио злат ну ме -
да љу и свих два на ест бо до ва,
и то с ви со ким ре зул та том од
594 кру га, што је и ње гов лич -
ни ре корд. Имао је чак 54 по -
гот ка у цен тар и са мо шест
„де вет ки”. Алек са је у кле че -
ћем ста ву „убио” 197 кру го ва,
у ле же ћем 199, а у сто је ћем
198 кру го ва, од мо гу ћих по 200
кру го ва.

Те о до ра Кон дић се пла си -
ра ла на ше сто ме сто, али је

осво ји ла и но вих пет бо до ва за
фи нал ни меч. Она је по го ди ла

572 кру га у тро ста ву, док је
Ива Ра ко њац би ла је да на е ста,
с 555 кру го ва.

На ред но ко ло је на про гра -
му 11. ју ла, ка да ће ка де ти има -
ти но ву шан су за осва ја ње бо -
до ва за фи на ле Ку па Ср би је,
ко је ће би ти одр жа но 25. ју ла,
та ко ђе у Но вом Са ду. Алек са и
Те о до ра су већ оси гу ра ли сво ја
ме ста у дру штву нај бо љих.

Та ко ђе у глав ном гра ду на -
ше по кра ји не, про шлог ви кен -
да, одр жа но је и дру го ко ло
Ку па Ср би је у га ђа њу из ма ло -
ка ли бар ске пу шке по А-про -
гра му, и то у ди сци пли ни тро -
став, у кон ку рен ци ји ју ни о ра
и се ни о ра.

Пр ви пут је на сту пио Алек са
Ра ко њац, што је ина че на порно

за ка де та, али је он сто ич ки
из др жао меч ко ји је тра јао три
са та и ус пео још јед ном да до -
ка же сво је ква ли те те вр хун ског
спор ти сте.

От пу цао је с тре нинг-му ни -
ци јом 370 кру го ва у кле че ћем,
373 у ле же ћем и 366 кру го ва у
сто је ћем ста ву, и са 1.109 кру -
го ва пла си рао се на де ве то ме -
сто у кон ку рен ци ји ју ни о ра,
али је ус пео да осво ји и два
вред на бо да за фи на ле. Алек са
је на се ни ор ској ли сти био пет -
на е сти, што се та ко ђе мо же
сма тра ти ве ли ким успе хом, али
је тре нер Си ни ша Вељ ко вић
си гу ран да ће Алек са убр зо и у
овој те шкој ди сци пли ни ис ка -
за ти сво је ква ли те те и осва ја ти
ме да ље.
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ВЕ СТИ С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

АЛЕК СА ЗЛАТ НИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИ КА ДЕТ

Про шлог ви кен да је одр жа но
ша хов ско так ми че ње у Бе о -
гра ду, у окви ру „Спорт ских
ига ра мла дих”, на ко ме су
уче ство ва ли и чла но ви ШК-а
„Аље хин” из на шег гра да.

У гру пи де вој чи ца из ви -
ших раз ре да пр во ме сто је
заузе ла Ања Рад ма но вић и та -
ко обез бе ди ла уче шће на фи -
нал ном так ми че њу у Ср би ји.
Под се ти мо да је Ања пре две
годи не би ла по бед ник и на
ре ги о нал ном фи на лу у Сплиту.

У гру пи мла ђих де вој чи ца
Ја на Сто шић је за у зе ла тре ће
ме сто, а у так ми че њу ста ри -
јих де ча ка Вук Ка нач ки је уз
од лич ну игру осво јио дру го
ме сто.

То ком про шлог ви кен да
одр жан је и тур нир за ка де те
у ор га ни за ци ји Ша хов ске шко -
ле „Не стор”.

Над ме та ло се пет на ест
мла дих ша хи ста, а ме ђу њи -
ма и Аљо ша Ка нач ки, члан
ШК-а „Аље хин”, ко ји је с пет
по е на из пет пар ти ја за у зео
пр во ме сто.

За нај у спе шни је чла но ве
овог ко лек ти ва, ко ји су по ред
сјај них ре зул та та у ша ху ове
го ди не има ли и скроз од ли -
чан успех у шко ли, као и у
дру гим спор то ви ма, ор га ни -
зо ван је при јем у Спорт ском
са ве зу Пан че ва, где им је ди -
пло ме уру чио пред сед ник
Сло бо дан Би те вић.

ША ХОВ СКЕ НО ВО СТИ

„АЉЕ ХИН” У ЦЕН ТРУ ПА ЖЊЕ
СТАР ТО ВАО И ПАН ЧЕ ВАЧ КИ СРП СКО ЛИ ГАШ

„БР ЗИ ВОЗ” НА НО ВОМ ПО ЧЕТ КУ...

По сле остав ке ком плет ног ру -
ко вод ства, ко ја је при хва ће на
на скуп шти ни клу ба 1. ју на,
фуд ба ле ри пан че вач ког срп -
ско ли га ша Ди на ма 1945 за по -
че ли су при пре ме за пред сто -
је ћу се зо ну.

Про зив ку пр во ти ма ца из вр -
шио је шеф струч ног шта ба Жар -
ко То до ро вић, за јед но са сво -
јим са рад ни ци ма Кри сти ја ном
Сто ја но вим, Го ра ном Ко ла ри -
ћем и тре не ром гол ма на Не на -
дом Ни ко ли ћем. На пр вом тре -
нин гу је би ло при сут но 25 фуд -
ба ле ра, углав ном мла дих игра -
ча, ко ји ће то ком при пре ма по -
ку ша ти да се на мет ну тре не ру
То до ро ви ћу и из бо ре се за дрес
стар те ра „бр зог во за”. Ис пред
упра ве Ди на ма 1945 би ли су
Ми лош Ђу ка но вић, пред сед ник
рад не гру пе за при пре му но ве
скуп шти не клу ба, и ње го ви са -
рад ни ци, ко ји су фуд ба ле ри ма
по же ле ли до бро здра вље пре
све га, као и успе шне при пре ме.

– Мом ци, од да нас кре ће мо
да ра ди мо пу ним ин тен зи те -
том, а наш циљ је да ове се зо не

на пад не мо сам врх пр вен стве -
не та бе ле. Ов де су углав ном
мла ди фуд ба ле ри, али до ћи ће
још осам до де сет игра ча, ко ји
ће пред ста вља ти пра ва по ја ча -
ња. Сви ће те би ти ис по што ва -
ни, у то не мој те да сум ња те.
По штуј те ове љу де ко ји су оста -
ли у клу бу и ко ји ни су пла ће ни
све ово вре ме. Од гра да тре -
нут но не ма мо по моћ, па мо ра -
мо са ми све да из гу ра мо. Али
све ће то би ти ис пра вље но и
оно што се до го во ри мо, би ће
ис по што ва но. Во ди те ра чу на о
ви ру су, пра ти те са ве те над ле -
жних и дај те све од се бе на тре -
нин зи ма – ре као је у обра ћа њу
фуд ба ле ри ма Ми лош Ђу ка но -
вић, пр ви чо век „бр зог во за”.

Мом ци ма се обра тио и пр ви
тре нер Жар ко То до ро вић, ко ји
је и у про шлој се зо ни пред во -
дио Ди на мо 1945.

– У но ву се зо ну ула зи мо с
мно го мла дих игра ча, али то и
је сте наш циљ, да упра во мла -
ди до би ју шан су да се до ка жу
и на мет ну. Хо ће мо да на пра -
ви мо по лет ну еки пу, али до ћи

ће и не ко ли ко ис ку сних фуд -
ба ле ра од ко јих ће мла ђи мо ћи
и да уче. Пред сто ји нам на по -
ран рад, ко ји је нор ма лан у при -
прем ном пе ри о ду, а од мо ма ка
оче ку јем да мак си мал но од ра -
де сво је оба ве зе. Ком би но ва ће -
мо тре нин ге, а ја ко је ва жно да
сви схва те да са да ства ра мо
базу. Уда ра мо те мељ. Ка ко бу -
де мо ра ди ли на при пре ма ма,
та кви ће нам би ти ре зул та ти.
Сви ће до би ти шанcу да се на -
мет ну, а игре у кон трол ним

мече ви ма по ка за ће нам пра ву
сли ку ти ма и ко ли ке су на ше
пра ве мо гућ но сти у овом тре -
нут ку – ис та као је шеф струч -
ног шта ба Ди на ма 1945 Жар ко
То до ро вић.

Пр ву кон трол ну утак ми цу
„бр зи воз” ће од и гра ти 15. ју ла
с Рад нич ким из Ко ви на, а пред -
сто је му и ду е ли с Вој во ди ном
1928 из Пер ле за, по жа ре вач -
ким Мла дим рад ни ком 1926,
ОФК Бе о гра дом и Бор цем из
Стар че ва.

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ АУ ТО МО БИ ЛИ СТА НА ЈА ВИО
УЧЕ ШЋЕ НА РЕ ГИ О НАЛ НОМ ТАК МИ ЧЕ ЊУ

БОР КО ВИЋ СТАР ТУ ЈЕ ИЗ ХР ВАТ СКЕ

Срп ски ау то мо би ли ста и наш
су гра ђа нин Ду шан Бор ко вић
од лу чио је, у скла ду с це ло -
куп ном си ту а ци јом ко ју је на -
мет ну ла пан де ми ја ко ро на -
ви ру са, да ће се ове се зо не
так ми чи ти у шам пи о на ту
„TCR Eastern Europe”. Срп -
ски ас ће во зи ти ау то мо бил
„хјун даи и30Н” са „МИ РА реј -
синг ти мом”, а као и прет -
ход них се зо на за ти ту лу ће се
бо ри ти под бро јем 62.

Пре ма на ја ви ор га ни за то -
ра, пр ви тр кач ки ви кенд овог
так ми че ња тре ба ло би да бу -
де одр жан у Хр ват ској 25. и
26. ју ла, на ста зи „Гроб ник”.
У окви ру шам пи о на та
планира но је укуп но осам
тр ка то ком че ти ри тр кач ка
ви кен да.

– У ова квим окол но сти ма
из бор шам пи о на та је из ме ђу
оста лог нај ви ше био усло вљен
бли зи ном ку ће и ре ал ним мо -
гућ но сти ма да се стиг не до
ста зе без до дат них ком пли -
ка ци ја. Ово је си ту а ци ја у ко -
јој се ни ко од нас до са да ни -
је на шао и би ло је по треб но

вре ме да схва ти мо шта нам
се де ша ва и да жи во те при -
ла го ди мо но вим окол но сти -
ма. Ме ни је нај ва жни је да ова
го ди на про ђе без так ми чар -
ске па у зе, а опет да не угро -
зим здра вље ни се би ни 
својим бли жњи ма – ре као је
Бор ко вић.

По ред тр кач ког ви кен да на
„Гроб ни ку”, ор га ни за то ри су
у ка лен дар так ми че ња ста ви -
ли и ста зе у Сло вач кој (од 21.
до 23. ав гу ста) и Че шкој (од
4. до 6. сеп тем бра), а за вр -
шни ца так ми че ња пла ни ра -
на је на ма ђар ском „Хун га ро -
рин гу” од 17. и 18. ок то бра.

– Искре но се на дам да се
овај ка лен дар не ће ме ња ти и
да ће мо ус пе ти да из во зи мо
ових осам тр ка на ме ђу на -
род ној сце ни. Не до ста је ми
ста за и так ми чар ски адре на -
лин. Ра ду јем се по нов ној са -
рад њи с Нор бер том Ми хе ли -
сом, чи је ин же ње ре и ме ха -
ни ча ре до бро по зна јем, јер
смо 2015. го ди не за јед но осво -
ји ли FIA ETCC европ ску ти -
ту лу – до дао је Бор ко вић.



Иа ко је се зо на скра ће на због
гло бал не пан де ми је ко ро на ви -
ру са, чла но ви Раг би клу ба Ди -
на мо 1954 би ли су ве о ма ак -
тив ни у про те клих де се так дана.

У окви ру так ми че ња у Ку пу
Ср би је за ка де те од и гра на су
два ре ги о нал на тур ни ра, на ко -
ји ма су пр ва ме ста за у зе ли Ди -
на мо 1954 и бе о град ски Рад.

Ве ли ко фи на ле и меч за тро -
феј по бед ни ка нај ма сов ни јег
так ми че ња од и гран је у не де -
љу, 5. ју ла, на раг би те ре ну у
Стар че ву. До ма ћи клуб Бо рац
још јед ном се по ка зао као из у -
зе тан до ма ћин, а овај меч је
при ву као ве ли ки број по кло -
ни ка игре с ја ја стом лоп том...
С пра вом се оче ки ва ла ква ли -
тет на утак ми ца.

По че так су сре та је при пао
го сти ма из Бе о гра да. Већ у дру -
гом ми ну ту, по сле до бро из ве -
де ног ау та, по пу лар ни „гра ђе -
ви на ри” су бр зим па со ви ма до -
да ли лоп ту до Мар ка Па вло -
ви ћа, ко ји је по том „про био”

по кри лу и бр зим тр ком по -
сти гао есеј за вођ ство Бе о гра -
ђа на – 0:5. Игор Га јић си гурним

пре тва ра њем по ве ћа ва на 0:7,
али у тим тре ну ци ма по пу лар -
ни пан че вач ки „ди вљи ве пр о -
ви” по чи њу да се бу де и по ла -
ко пре у зи ма ју по сед лоп те.

На жа лост на ви ја ча Ди на ма
1954, ни то ни је оме ло од лич -
не Бе о гра ђа не, ко ји су у 12. ми -
ну ту још ви ше уве ћа ли сво ју
пред ност. Во јин Си мо но вић је
из вео ка зне ни уда рац, до дао
лоп ту до ка пи те на Да ни је ла
Сто ја но ви ћа, ко ји је не за др жи -
вим про до ром по сти гао есеј за
0:12, а он да је Га јић по но во био
си гу ран у пре тва ра њу – 0:14.

Од го вор пан че вач ких раг би -
ста усле дио је вр ло бр зо. Ми -
лан Ку зма но вић је ди ри го вао
на па дом ко ји су „гра ђе ви на ри”
не ле гал но за у ста ви ли, та ко да

је де ли лац прав де на овом су -
сре ту Не ма ња Ба бић до су дио
ка зне ни есеј за Ди на мо 1945,
па се на од мор оти шло с ре -
зул та том 7:14.

По че так дру гог по лу вре ме на
по но во је про те као у зна ку го -
сти ју из глав ног гра да. Нај пре
је Мар ко Па вло вић у 35. ми ну -
ту по но во про био по кри лу и
по сти гао свој дру ги есеј, а не -
по гре ши ви Га јић је тран сфор -
ма ци јом уве ћао вођ ство Ра да
на 7:21. Ди на мо је за и грао офан -
зив ни је, игра ло се углав ном на
по ло ви ни те ре на го сти ју, али у
је ку до ми на ци је до ма ћег ти ма,
у 38. ми ну ту, „сев нуо” је кон -
тра на пад раг би ста Ра да, ка да је
Ан дреј Сто јиљ ко вић пре тр чао
ско ро цео те рен и по сти гао нови

есеј за свој тим, а Га јић је још
јед ном био пре ци зан при ли ком
пре тва ра ња – 7:28.

Учи ни ло се у тим тре ну ци -
ма да ће Пан чев ци по су ста ти,
али про ра дио је не ки инат, па
су „ди вљи ве пр о ви” кре ну ли у

си ло ви те на па де. По сле две ве -
ли ке про пу ште не шан се, ка да
су лоп те ис па ле из ру ку пред
сам есеј про стор, Ла зар Алек -
сић је по сти гао есеј, а по том је
Ку зма но вић био си гу ран у пре -
тва ра њу, па је Ди на мо 1954
сма њио на 14:28. До кра ја утак -
ми це Пан чев ци ни су има ли
сна ге да на пра ве пре о крет, та -
ко да су Бе о гра ђа ни за слу же но
осво ји ли тро феј на ме њен по -
бед ни ку Ку па Ср би је.

Раг би клуб Ди на мо 1954
играо је у са ста ву: Не ма ња

Милен ко вић, Ла зар Алек сић,
Пе тар Мљач, Јо ван Ада мов, Ву -
ка шин Ва сић, Ми лан Ку зма -
но вић, Ог њен Во штић, Стра -
хи ња Аџић, Стра хи ња Гру бор,
Мар ко Ко шпић, Де јан Кр кљуш
и Мар ко Ха са но вић.
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Од и гра на пр ва
контрол на утак ми ца

Оку пи ле се и мла ђе
ка те го ри је

Фуд бал ски клуб Же ле зни чар
ра ди пу ном па ром. По сле не -
ко ли ко за јед нич ких тре нин га
но ви шеф струч ног шта ба
попу лар не „ди зел ке” из Пан -
че ва Мар ко Пе ро вић ор га ни -
зо вао је пр ву про ве ру сво јих
фуд ба ле ра.

У не де љу, 5. ју ла, на Спорт -
ском цен тру „Мла дост” од и -
гра на је пр ва кон трол на утак -
ми ца у окви ру при пре ма „Же -
ље” пред исто риј ски на ступ у
Пр вој ли ги Ср би је.

Шеф стру ке је, за јед но са
сво јим са рад ни ци ма Мар ком
Ан дре ји ћем, Вла ди ми ром Ра -
сто ви ћем и кон ди ци о ним тре -
не ром Пре дра гом До бри ћем,
про ве рио и на де лу ви део ве -
ли ки број мо ма ка ко ји кон ку -
ри шу за дрес пр во ти ма ца нај -
бо љег фуд бал ског клу ба са ових

про сто ра. „Же љи ни” мом ци су
да ва ли све од се бе, тре не ри су
ра ди ли свој по сао... Мно го то -
га је ви ђе но, а по не што је оста -
ло за пи са но и у бе ле жни ца ма.

До ста р та тр ке за бо до ве у
Пр вој ли ги Ср би је, ко ји је за -
ка зан за 15. ав густ, има довољ -
но вре ме на да се ис кри ста -

лише еки па ко ја ће по сле го -
то во две де це ни је пред ста вља -
ти наш град у ви со ком ран гу
так ми че ња.

Оно што је по себ но за ни -
мљи во, је сте чи ње ни ца да је
кон трол ну утак ми цу из ме ђу
„Же љи них” пла вих и бе лих
пратио ве ли ки број љу би те ља

нај ва жни је спо ред не ства ри на
све ту из Пан че ва и око ли не,
али и из Бе о гра да. Очи глед но
је да су се љу ди уже ле ли фуд -
ба ла, па не тре ба сум ња ти да
ће Же ле зни чар има ти ве ли ку
по др шку с три би не и ка да
почне шам пи о нат. Уко ли ко си -
ту а ци ја с ко ро на ви ру сом то
дозво ли.

Иа ко су го то во све очи спорт -
ске јав но сти Ср би је упе ре не у
но вог пр во ли га ша и пр ви тим
Же ле зни ча ра, у овом ко лек ти -
ву ве ли ка па жња по кла ња се и
мла ђим ка те го ри ја ма.

Та ко су се у по не де љак, 6.
ју ла, на Спорт ском цен тру
„Мла дост” оку пи ле и мла ђе се -
лек ци је по пу лар не „ста ре да -
ме” с Та ми ша. Из вр ше на је про -
зив ка игра ча ко јом је озва ни -
чен по че так при пре ма пред по -
че так тр ке за бо до ве у Ква ли -
тет ној ли ги Вој во ди не.

Са „Жељ ним” омла дин ци ма
ра ди тре нер Не бој ша Пе тро -
вић, ка де те пред во ди Зо ран Не -
шко вић, а о пи о ни ри ма бри гу
во ди Звон ко Ла за ров.

НАД МЕ ТА ЊЕ СТРЕ ЛИ ЧА РА

ПАН ЧЕВ ЦИ „ОСВО ЈИ ЛИ” КИ КИН ДУ

Тра ди ци о нал но над ме та ње
стре ли ча ра под на зи вом „Ви -
дов дан ски куп Ки кин де” одр -
жа но је у не де љу, 28. ју на, у
том вој во ђан ском гра ду.

Иа ко је кон ку рен ци ја би ла
вр ло ја ка, сва че ти ри так ми -
ча ра Стре ли чар ског клу ба
Пан че во ко ји су на сту пи ли,
вра ти ли су се оки ће ни ме да -
ља ма.

Ду шан Гр бић је за бли стао
у кон ку рен ци ји ве те ра на у га -
ђа њу олим пиј ским лу ком и
осво јио нај вред ни ји тро феј.
Ива на Ор лов Га јан је у ква -
ли фи ка ци ја ма за у зе ла че твр -

то ме сто, а ода тле је, кроз
ели ми на ци је, ус пе ла да се из -
бо ри за брон за но од лич је у
кон ку рен ци ји се ни ор ки ко је
су се над ме та ле у га ђа њу
олим пиј ским лу ком.

Нај мла ђи члан пан че вач ке
еки пе Те о на Јо ва но вић так -
ми чи ла се у гру пи ка дет ки ња
и за слу жи ла сре бр ну ме да љу
у га ђа њу олим пиј ским лу ком.
Сте фан Жи кић је по сле на -
пор них бор би у ква ли фи ка -
ци ја ма и ели ми на ци ја ма ус -
пео да осво ји сре бро у кон ку -
рен ци ји се ни о ра ко ји су га -
ђа ли сло же ним лу ком.

ИГРА С ЈА ЈА СТОМ ЛОП ТОМ

ТРО ФЕЈ ПРИ ПАО „ГРА ЂЕ ВИ НА РИ МА”

Стране припремио

Александар
Живковић

СВЕ СЕ ЛЕК ЦИ ЈЕ ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧА РА У ПУ НОМ ПО ГО НУ

НА ТРЕ НИН ЗИ МА СА МО ПР ШТИ...
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дб4

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК
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Милош Макевић,
студент:

     – Ове врућине
искористићу да што
више времена
проведем унутра,
учећи, пошто спремам
испите. Одвојићу време
и за тренинг. У
паузама ћу шетати псе
и изаћи с друштвом.

Лазар Влашић,
мушки фризер:

    – Викенд ћу 
провести радећи.
„Дежуран” сам и
суботом и недељом.
Након посла ћу се
одмарати.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Жеђ за летењем
Осећаш се као да некоме ниси ни до колена.

    Немој. Еј, ти, пробај да се сетиш најбоље верзије себе!

    Покушај да повратиш осећај глади.

    За самопоштовањем.

    А оно, кад те је жеђ за слободом савладавала...

    То је била само епизода.

    Па су ти у следећем трену била раширена крила.

    Сети се.

Обликуј
Креативност нема граница.

    Када треба да потрошиш време.

    Или да аранжираш, рецимо, цветну поставку.

    Можеш и из сенке да гледаш.

    Када и како треба да се поправиш.

    Не постоје оквири креативности ни у самоуништавању.

    Тек ту си на ластишу.

    Хајде да се не играмо жмурке.

Јуриш!
Свакоме се деси да у канту за отпатке баци нешто вредно.

    А да о томе нема свест.

    Барем у првом моменту.

    Онда му буде криво.

    Али никада није касно за просветљење.

    За давање гаса.

    Како би се изнивелисала унутрашња температура.

    За одбацивање тескобе неопходан је јуриш.

Милица Мартинов,
куварица:

     – Чуваћемо бебу. 
Не излазимо много.
Опрезни смо када је 
у питању вирус, 
и због нас и 
због детета.

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

Предраже, Славице, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу адресу.

                                                            Редакција

Поздрав читаоцима „Панчевца” из античке
римске царске палате Феликс Ромулијана!

Славица Арбутина

Поздрав најстаријем недељнику на
Балкану из манастира Троноша.

Предраг Лукић


