
ПОЧЕЛА БЕРБА У БРЕСТОВЦУ

Паприка је добро родила, 
цена од 80 до 100 динара

Град
Поред

напредњака, 

„за” гласали и

социјалисти 

и СВМ

» странa 2

цена 40 динара

Здравље
Корона угрожава и

ментално здравље

» страна 6

Записи

Милена Предић:

Уметност не може 

без новца

» страна 12

Фото-репортажа

Миље – последње

уточиште аласа

» страна 29

Спорт

Борковић освојио

титулу

» страна 30

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  11.  СЕПТЕМБРА 2020.
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ТРЕНУТАКТРЕНУТАК

Отварање нових фабрика и заинтересованост становника 
главног града разлози за поскупљење квадрата

страна 9

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

Заљубљени у планине
страна 11

КАО ДА КОРОНА НИЈЕ ДОВОЉНА стр. 3

АЛЕРГИЈЕ НА АМБРОЗИЈУ
ОВИХ ДАНА НА ВРХУНЦУ

ЦЕНЕ НОВИХ СТАНОВА У ПАНЧЕВУ
ПРИБЛИЖАВАЈУ СЕ БЕОГРАДСКИМ

Како ђаке заштитити
од заразе

» страна 5

Сви наши председници
у Белој кући

» страна 4



допу на ма Пла на ге не рал не ре гу ла ци -
је на се ље ног ме ста Ка ча ре во и с
Пред ло гом од лу ке о до но ше њу Пла на
де таљ не ре гу ла ци је за ма ги страл ни
во до вод Ка ча ре во – Ба нат ско Но во
Се ло. Раз лог је ја сан: ре а ли за ци јом
ових од лу ка за о кру жи ће се во до вод -
ни си стем на це лој те ри то ри ји гра да,
што сва ка ко сви ма иде у при лог.

Ве о ма ва жне су би ле и две фи нан -
сиј ске тач ке: за вр шни ра чун за 2019.
го ди ну и из ве штај о из вр ше њу Од лу -
ке о бу џе ту гра да за пе ри од ја ну ар –
јун 2020. Пре ма пр во по ме ну том до -
ку мен ту, укуп но оства ре ни при хо ди,
при ма ња и пре не та сред ства из но се
6,1 ми ли јар ду ди на ра, а то ком про -
шле го ди не из вр ше ни су рас хо ди и
из да ци у ви си ни од ско ро 5,3 ми ли -
јар де ди на ра.

Град ски бу џет је у пр вих шест ме -
се ци ове го ди не оства рио при хо де и
при ма ња с пре не тим не у тро ше ним
сред стви ма из ра ни јих го ди на у
укуп ном из но су од не што ви ше од
три ми ли јар де ди на ра. Те ку ћи при -
хо ди су из но си ли ско ро 2,1 ми ли јар -
ду ди на ра, што је за де вет од сто ма ње
у од но су на ди на мич ки план.

У окви ру оства ре них при хо да по
по себ ним про пи си ма нај зна чај ни ји
су тран сфе ри од АП Вој во ди не у из -
но су од 14,3 ми ли о на ди на ра, из бу -
џе та Ре пу бли ке Ср би је у из но су од 15
ми ли о на ди на ра, при хо ди од за ку па
по љо при вред ног зе мљи шта – 16,8
ми ли о на ди на ра и од нов ча них ка зни
за са о бра ћај не пре кр ша је – 16,1 ми -
ли он ди на ра.

О по сло ва њу град ских фир ми

Од бор ни ци ло кал ног пар ла мен та до -
би ли су и Ин фор ма ци ју о сте пе ну
ускла ђе но сти пла ни ра них и ре а ли зо -
ва них ак тив но сти из про гра ма по -
сло ва ња 16 јав них пред у зе ћа за пр ва
три ме се ца ове го ди не.

ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци ја” је
од 1. ја ну а ра до 31. мар та 2020. го ди -
не, ка ко сто ји у Ин фор ма ци ји, оства -
рио гу би так у из но су од 25 ми ли о на
ди на ра, што је у нај ве ћој ме ри по сле -
ди ца об ра чу на те амор ти за ци је, као и
од но са не на пла ће них по тра жи ва ња
ста ри јих од 90 да на. Пред у зе ће је по -
тро ша чи ма у гра ду и у осам на се ље -
них ме ста фак ту ри са ло 1.703.593
куб на ме тра во де. Про се чан сте пен
на пла те по тра жи ва ња за во ду и от -
пад ну во ду из но си 93 од сто.

ЈКП „Хи ги је на” је у пред мет ном
пе ри о ду ре а ли зо ва ла уку пан при ход у
из но су од 134 ми ли о на ди на ра, што је
око 92 од сто од пла ни ра ног. Рас хо ди
су би ли у ви си ни од 140 ми ли о на ди -
на ра. Ис ка за ни гу би так је у нај ве ћој
ме ри по сле ди ца уво ђе ња ван ред ног
ста ња по што је пре ки ну та на пла та
пар ки ра ња пу тем СМС-а, као и због
из да та ка по осно ву на кна де трошко ва

из гу бље них суд ских спо ро ва – они се
до ми нант но од но се на спо ро ве у ве зи
са ује ди ма па са лу та ли ца.

ЈКП „Зе ле ни ло” је оства ри ло не то
гу би так у из но су од 16.778.000 ди на -
ра; то је по сле ди ца ма ње ре а ли за ци је
при хо да од про да је ро бе на до ма ћем
тр жи шту, као и услу га ко је то пред у -
зе ће пру жа фи зич ким ли ци ма. Укуп -
ни при хо ди ре а ли зо ва ни су 66 од сто
у од но су на пла ни ра не.

Пан че вач ка ау то тран спорт на
фир ма ЈКП АТП, ко ја је у ме ђу вре -
ме ну про ме ни ла вла сни ка, у пр ва
три ме се ца ове го ди не оства ри ла је
до бит од 5.878.000 ди на ра. У из ве -
штај ном пе ри о ду и при хо ди и рас -
хо ди ре а ли зо ва ни су око 50 од сто у
од но су на пла ни ра но.

ЈКП „Мла дост” за кључ но с 31.
мар том оства ри ла је при хо де у из но -
су од око 87 од сто у од но су на план.
Овај из ве штај ни пе ри од обе ле жа ва
ве ћа ре а ли за ци ја при хо да у од но су
на рас хо де, ко ји су оства ре ни у

мањем про цен ту. Ово је ре зул ти ра ло
ти ме да је пред у зе ће оства ри ло по -
слов ни до би так ма ло ви ше од осам
ми ли о на ди на ра.

Из ве шта ји, пла но ви и про гра ми

Пла ни ра ни укуп ни при хо ди ЈП-а
„Ур ба ни зам” ре а ли зо ва ни су у из но су
од 67 од сто, а рас хо ди у ви си ни од 78
од сто; пред у зе ће је на кра ју пр вог
квар та ла ове го ди не ис ка за ло не то
гу би так од 2.336.000 ди на ра. На ис -
ка за ни по слов ни ре зул тат ути ца ле су
по сле ди це ван ред ног ста ња: об у ста ва
ра да деч јег од ма ра ли шта на Див чи -
ба ра ма, успо ре но при ба вља ње до ку -
мен та ци је по треб не за из ра ду пла но -
ва, пот пи си ва ње уго во ра с тре ћим
ли ци ма од ви ја ло се с ве ли ким за ка -
шње њи ма...

ЈП Град ска стам бе на аген ци ја ре а -
ли зо ва ла је у пр ва три ме се ца ове го -
ди не 48 од сто од пла ни ра ног из но са,
а укуп ни рас хо ди су на ни воу од 59
од сто у од но су на план; не то гу би так
из но си 4.396.000 ди на ра. Гу би так је
ре зул тат по ве ћа них тро шко ва по сло -
ва ња ко ји се од но се на оба ве зу по
осно ву ПДВ-а за фак ту ри са ње услу га
за оба вља ње де лат но сти из град ње и
да ва ња у за куп ста но ва.

ЈКП „Гре ја ње” је пла ни ра не при -
хо де за из ве штај ни пе ри од оства ри -
ло у из но су од 281.441.000 ди на ра,
што чи ни 88 од сто од уна пред оче ки -
ва ног; рас хо ди су би ли у ви си ни од
321.550.000 ди на ра, што је 72 од сто
у од но су на план. За кључ но с 31.
мар том ове го ди не, пред у зе ће има
по слов ни гу би так у из но су од
40.109.000 ди на ра, што је по сле ди ца
ве ли ких тро шко ва го ри ва ко ји по -
сто је у пр вом квар та лу, док се на пла -
та услу га пред у зе ћа вр ши то ком це ле
го ди не.

Се о ска јав на ко му нал на пред у зе -
ћа по сло ва ла су с ма лом до би ти
или не ве ли ким гу бит ком. У осам
по сто је ћих до бит је „по бе ди ла” пет
пу та.

Од бо р ни ци су гла са ли и за из ме -
не и до пу не про гра ма и по сло ва ња
за 2020. го ди ну у не ко ли ко се о ских
и град ских јав них пред у зе ћа. На
днев ном ре ду су би ли и из ве шта ји о
ра ду уста но ва кул ту ре на те ри то ри -
ји гра да и Ту ри стич ке ор га ни за ци је
Пан че во у про шлој го ди ни, као и
пла но ви и про гра ми ра да не ко ли ко
њих за 2021.

На кра ју је усво јен Ак ци о ни план
гра да Пан че ва за уна пре ђе ње по ло -
жа ја же на и род не рав но прав но сти
од 2020. до 2022.

С. Трај ко вић

Во до вод ни си стем на целој
те ри то ри ји гра да пред
заокру жи ва њем

То ком про шле го ди не у
гра ду су из вр ше ни рас хо ди
и из да ци у ви си ни од скоро
5,3 ми ли јар ди дина ра

Јавнa ко му нал на предузећа
у пр вом квар та лу нај че шће
у ми ну су

Пре ко осам де сет та ча ка днев ног ре да
на шло се пред од бор ни ци ма на дру -
гој сед ни ци Скуп шти не гра да Пан че -
ва у но вом са зи ву у сре ду, 9. сеп тем -
бра. Оно што је при ме ће но прет ход -
ни пут, по но ви ло се и са да: за усва ја -
ње свих пред ло га од лу ка, по ред на -
пред ња ка, ко ји би и са ми мо гли да
фор ми ра ју власт, гла са ли су и со ци -
ја ли сти и пред став ни ци СВМ-а, док
су ра ди ка ли и од бор ни ци из ре до ва
гру пе гра ђа на „Пан чев ци 2020” – „За
свој град” углав ном би ли уз др жа ни.

То је по твр да, по ред чи ње ни це да
је је дан већ ник члан СПС-а, да су
власт у Пан че ву фор ми ра ли на пред -
ња ци и со ци ја ли сти.

Три но ве од бор нич ке гру пе

На по чет ку за се да ња пред сед ник
Скуп шти не гра да Ти гран Киш ре као
је да су фор ми ра не три од бор нич ке
гру пе – Срп ске на пред не стран ке
(пред сед ник је Са ша Лев на јић, за ме -
ник Мар ко Мла де но вић), Со ци ја ли -
стич ке пар ти је Ср би је (пред сед ник
др Дар ко Ја ћи мов ски, за ме ни ца др
Ста ни сла ва Ми ло ше вић) и ли сте „За
свој град” (пред сед ник Бог дан Ми ло -
вац, за ме ни ца Те о до ра Стан ко вић).

Киш је ка зао и да су остав ке на од -
бор нич ка ме ста под не ле Ма ја Вит -
ман из СНС-а и Је ли ца Пе тро вић из
СРС-а, а но ви од бор ни ци су Ти на
Гра нић из СНС-а и Пе тар Јо јић из
СРС-а.

Тре ба ло је да про ђе де це ни ја да не -
ка од лу ка у ло кал ном пар ла мен ту бу -
де усво је на јед но гла сно, од но сно да
„за” гла са ју и власт и опо зи ци ја: то се
до го ди ло на овој сед ни ци у ве зи с
Пред ло гом од лу ке о из ме на ма и

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 11. септембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Спре чи ти
нај го ре

Сва ке го ди не са мо у би ство је
ме ђу два де сет во де ћих узро ка
смр ти у све ту ме ђу љу ди ма
свих уз ра сних до ба. Од го вор -
но је за пре ко 800.000 смрт -
них слу ча је ва, што је екви ва -
лент но јед ном са мо у би ству
на сва ких 40 се кун ди. Ова
ста ти сти ка из го ди не у го ди -
ну ма ње-ви ше оста је иста, а
на њу струч ња ци нај ви ше
упо зо ра ва ју баш ових да на,
бу ду ћи да се 10. сеп тем бра
обе ле жа ва Свет ски дан пре -
вен ци је са мо у би ста ва.

На пи та ње за што не ко из вр -
ши са мо у би ство не ма пра вог
од го во ра, јер је овај чин, твр де
струч ња ци, ре зул тат за јед нич -
ког ути ца ја ге нет ских, пси хо -
ло шких, со ци јал них, кул тур -
них и дру гих ри зич них чи ни -
ла ца, по не кад удру же них са
ис ку ством тра у ме и гу бит ка.

Уко ли ко при ме ти те да осо -
ба ко ју по зна је те гу би во љу за
жи во том, у За во ду за јав но
здра вље Пан че во пре по ру чу ју
да јој по ну ди те раз го вор и да
јој по ка же те да ни је са ма. Не
кри ти куј те је, не мо ра ли ши те,
не са жа ље вај те. По ка жи те да
са о се ћа те с њом, бу ди те то пли
и стр пљи ви и схва ти те је
озбиљ но. Не мој те се устру ча -
ва ти да по ста ви те пи та ње о са -
мо у би ству. Не мој те по ку ша -
ва ти да је „раз ве се ли те”, ни ти
да је уте ши те та ко што ће те
ома ло ва жи ти про блем. Не -
мој те де ли ти са ве те и ука зи ва -
ти на при ме ре дру гих у слич -
ним си ту а ци ја ма и не мој те
др жа ти сло во о вред но сти жи -
во та и пра ву на са мо у би ство.

Ако сум ња те или по у зда но
зна те да је осо ба су и цид на,
вр ло је ва жно да утвр ди те да
ли има план са мо у би ства и да
ли има сред ства да га оства ри,
јер то го во ри о ви си ни су и -
цид ног ри зи ка. Не оста вљај те
је са му. Скло ни те све пред ме -
те ко ји ма би мо гла се бе да по -
вре ди. По мо зи те јој да схва ти
да су про бле ми ре ши ви и да
по сто је дру ге ал тер на ти ве по -
ред само у би ства.

Број на ци о нал не ли ни је за
пре вен ци ју су и ци да у Кли -
ници за пси хи ја триј ске бо ле -
сти „Др Ла за Ла за ре вић” је
011/77-77-000 и до сту пан је
нон-стоп. У цен тру „Ср це”
сва ког да на од 14 до 23 са та
ра ди број 0800/300-303, а по -
др шку мо же те до би ти и пу тем
меј ла vanja@centarsrce.org,
као и пу тем чет ру бри ке на
сај ту www.centarsrce.org.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Драгана Кожан

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ОДР ЖА НА ДРУ ГА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА У НО ВОМ СА ЗИ ВУ

Најважнија споредна ствар на свету.

На СЦ-у „Младост”, у петак, 4. септембра

Снимио: Милан Шупица

Требало је да прође
деценија да нека одлука 
у локалном парламенту 
буде усвојена једногласно,
односно да „за” гласају и
власт и опозиција: то се
догодило на овој седници.

ОД НО ВЕ ГО ДИ НЕ ЗА БРА ЊЕ НА 

УПО ТРЕ БА ПЛАСТИЧ НИХ КЕ СА

Од бор ни ци Скуп шти не гра да до не -

ли су од лу ку о усло ви ма ко ри шће -

ња ке са за ис по ру ку ро бе на ме сту

про да је ро бе и услу га; ра ди се о

пла стич ним и па пир ним кеса ма,

као и о тор ба ма за купови ну.

Пре ма овој од лу ци, тр гов ци су у

оба ве зи да огра ни че упо тре бу ла -

га них пла стич них ке са и по сте пе но

сма њу ју њи хо во ко ри шће ње: на

ме сту про да је мо ра ће по тро ша чи -

ма да на рас по ла га ње ста ве па -

пир не ке се или тор бе за ви ше крат -

ну упо тре бу. Кон тро лу ће вр ши ти

Ко му нал на ин спек ци ја, а за не по -

што ва ње овог про пи са за тр гов це

су пред ви ђе не ка зне од 10.000 до

60.000 ди на ра.

Ке се ко је ни су би о ра згра ди ве

мо ћи ће да се ко ри сте до кра ја ове

го ди не, а од 1. ја ну а ра 2021. у

упо тре би ће би ти ис кљу чи во па -

пир не ке се и ви ше крат не тор бе.

ПО РЕД НА ПРЕД ЊА КА, „ЗА” ГЛА СА ЛИ 
И СО ЦИ ЈА ЛИ СТИ И СВМ
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Они ко ји су алер гич ни на ам -
бро зи ју по след њих да на не мо -
гу да ди шу, ни ти да отво ре очи
ка ко тре ба. Гу ше ње, за пу шен
нос, ка шаљ, ки ја ви ца, али и ис -
цр пље ност због ових те го ба мно -
ге спре ча ва ју и да сво је рад не
оба ве зе из вр ша ва ју на ва ља ни
на чин. Ова ква си ту а ци ја не чу -
ди, јер је са мо пр вих да на сеп -
тем бра број по ле но вих зр на ам -
бро зи је био од три до пет пу та
ве ћи од про пи са них гра нич них
вред но сти. Гор ња гра ни ца бро -
ја по ле но вих зр на је 30, а у пр -
вих пет да на овог ме се ца ре ги -
стро ва но их је и по 480.

Да ни ко ји су усле ди ли још
су го ри, оце ни ла је за ме ди је
Мир ја на Ми тро вић Јо си по вић,
ко ор ди на тор за пра ће ње алер -
ге на у Аген ци ји за за шти ту жи -
вот не сре ди не.

– Да ни ма нас љу ди зо ву и
жа ле се да има ју ужа сних про -
бле ма са алер ги јом на ам бро -
зи ју. Од пет са ти, ка ко сун це
гра не, па до ка сне ве че ри, ова
биљ ка је из у зет но ак тив на. То
по себ но сме та они ма ко ји мо -
ра ју на по ље, на отво рен про -
стор. Ни је мно го бо ље ни гра -
ђа ни ма ко ји у ку ћи не ма ју кли -
ма-уре ђа је, већ мо ра ју да отва -
ра ју про зо ре ка ко би се рас -
хла ди ли. Ни ки ша кад је па да -
ла ни је знат но оба ра ла вред -
но сти, ни ти олак ша ла му ке они -
ма ко ји су алер гич ни, јер се у
кр ви већ „на та ло жи ло” до вољ -
но алер ге на да иза зо ву ком -
пли ка ци је, по себ но за то што је
ве ћи на под ути ца јем ам бро зи -
је већ де се так да на. Због то га
је нео п ход но што пре се

посавето ва ти с ле ка ром и при -
ме ни ти те ра пи ју ко ја би ма кар
ма ло убла жи ла те го бе –
објашња ва Мир ја на Ми тро вић
Јо си по вић.

Ам бро зи ја је са да по себ но ак -
тив на, јер су по че ле да јој цве -
та ју боч не гра не. Ово је про -
блем у це лој Ср би ји: про шле
сед ми це, ре ци мо, у Вр ба су је

за бе ле же но 1.300 по ле но вих зр -
на по ме тру куб ном у јед ном
да ну. Слич но је и у Ку ли. Си ту -
а ци ја је не што по вољ ни ја са мо
у ме сти ма с над мор ском ви си -
ном из над пет сто ти на ме та ра.

Због то га би мо ра ло да се пре -
ду зме све ка ко би се у бор би
про тив ове биљ ке на пра вио је -
дин ствен „фронт” у др жа ви. По -
је ди ни гра до ви по ку ша ва ју да
се с овом ко ров ском биљ ком по -
је ди нач но из бо ре већ го ди на ма.
По ве ћа ва се број хек та ра под
њом ко ји се ко се, ви ше се хе -
миј ски тре ти ра, пра ве се пла -
но ви за ње но уни шта ва ње на пет
и де сет го ди на... Али без исто -
вре ме ног де ло ва ња у це лој Ср -
би ји из гле да да се не мо же ура -
ди ти мно го. Зр но по ле на ве тар
пре но си и до 100 ки ло ме та ра
да ле ко, а са мо јед на биљ ка ам -
бро зи је мо же да про из ве де осам
ми ли јар ди по ле но вих зр на.

По ред ам бро зи је, у ово вре ме
има још би ља ка ко је кла са ју и
пра ве про бле ме алер гич ни ма.
То су ко при ва, бо кви ца, штир…

– Број по ле но вих зр на ових
би ља ка ни је ве ли ки, али оне
за јед но са ам бро зи јом ути чу на
за си ће ност ва зду ха алер ге ни -
ма и су гра ђа ни ма до дат но оте -
жа ва ју жи вот – ис та кла је Мир -
ја на Ми тро вић Јо си по вић.

Пре по ру ка сви ма ко ји има -
ју не во ље због ам бро зи је је сте
да, ако је мо гу ће, у пре по днев -
ним са ти ма не из ла зе на по -
ље, да бо ра ве у кли ма ти зо ва -
ним про сто ри ја ма, ту ши ра ју
се и пе ру ко су по по врат ку ку -
ћи и да ни ка ко не су ше веш
на отво реном. Р. П.

МНО ГИ НА ШИ СУ ГРА ЂА НИ ИЗ ЛО ЖЕ НИ ПАТ ЊИ

АМ БРО ЗИ ЈА У НАЈ АК ТИВ НИ ЈЕМ ПЕ РИ О ДУ

УСКО РО ГО ТОВ ОБ РА ЧУН ПО ШВАЈ ЦАР СКОЈ ФОР МУ ЛИ

Ко ли ко ће пен зи је ско чи ти у ја ну а ру
Уско ро ће се зна ти ко ли ка ће
би ти по ви ши ца пен зи ја у ја ну -
а ру. По дру ги пут се об ра чу на -
ва по швај цар ској фор му ли, по
ко јој кре та ње пла та и ин фла -
ци је од ју ла про шле до ју на
ове го ди не под јед на ко ути че
на по ве ћа ње пен зи ја. Док Фи -
скал ни са вет сма тра да би раст
ве ћи од че ти ри од сто био еко -
ном ски нео прав дан, над ле жни
на ја вљу ју да ће пен зи је по ра -
сти и ви ше од оно га што сле ди
по швај цар ској фор му ли.

Про шле го ди не смо до кра -
ја ок то бра че ка ли ко на чан по -
да так да ће пен зи је по ра сти
5,4 од сто. Ове го ди не ће мо, по
све му су де ћи, знат но ра ни је
са зна ти ко ли ко се у ја ну а ру
по ве ћа ва ју пен зи је, ја вља РТС.

– Ми ће мо бу квал но у на ред -
них пар да на има ти ин фор ма -
ци ју о пла ни ра ном по ве ћа њу
пен зи ја за на ред ну го ди ну, за то
што упра во за вр ша ва мо ана ли -
зу ра ста пла та и ин фла ци је до

сеп тем бра ове го ди не, та ква је
та фор му ла – ка зао је ми ни стар
фи нан си ја Си ни ша Ма ли.

По тој фор му ли пла те и раст
це на под јед на ко ути чу на по -
ви ши цу пен зи ја.

Ва си ли је Бе ло бр ко вић из
Са ве за пен зи о не ра Ср би је
исти че да је став Са ве за да се
и да ље по шту је швај цар ска
фор му ла.

– До дат но тра жи мо и је дан
пра вед ни ји од нос из ме ђу

просеч них пла та и про сеч них
пен зи ја – на гла ша ва Бе ло -
брко вић.

Про сеч на пен зи ја од 27.700
ди на ра у овом тре нут ку је 47
од сто про сеч не пла те.

– Око 75 од сто пен зи о не ра
при ма ис под 20.000 ди на ра, то
је за и ста те шко из др жи во. Због
то га ће мо ве ро ват но ин си сти -
ра ти и до го ва ра ти с Вла дом у
скла ду с ње ним мо гућ но сти ма
да се тај ко рек тив ни фак тор

уне се и да не би тре ба ло да
пен зи ја па да ис под 50 по сто –
по ру чио је овај чел ник Са ве за
пен зи о не ра Ср би је.

И по ред еко ном ских кре та -
ња успо ре них пан де ми јом, над -
ле жни ка жу да не од у ста ју од
пла на да се до 2025. го ди не
из нос про сеч не пен зи је удво -
стру чи.

– Ми у ок то бру оче ку је мо
по но во де ле га ци ју ММФ-а, од -
но сно кроз те вир ту ел не са -
стан ке ко је ће мо има ти јед на
од те ма је и до ра да мо де ла
швај цар ске фор му ле – об ја -
шња ва ми ни стар фи нан си ја.

Циљ је да пен зи је бр же ра -
сту. Оста је да се ви ди да ли ће
то би ти уз че шће ускла ђи ва ње
пен зи ја, по ве ћа ње ути ца ја пла -
та у са да шњој фор му ли или ко -
рек тив ним фак то ром за ко ји
се за ла жу пен зи о нер ска удру -
же ња – да се пен зи је ван ред но
уве ћа ју ка да пад ну ис под 50
од сто про сеч не пла те. Р. П.

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

АГЕН ЦИ ЈА ЗА ЗА ШТИ ТУ
ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Ва здух у Пан че ву
пре ко мер но за га ђен
Аген ци ја за за шти ту жи вот -
не сре ди не об ја ви ла је Го ди -
шњи из ве штај о ква ли те ту ва -
зду ха у Ре пу бли ци Ср би ји.

„У агло ме ра ци ји (ши ре
град ско под руч је – прим. нов.)
Пан че во ва здух је био III ка -
те го ри је – пре ко мер но за га -
ђен ва здух, услед пре ко ра че -
ња гра нич не вред но сти су -
спен до ва них че сти ца РМ2.5”,
на во ди се у том из ве шта ју.

Ове че сти це су за бе ле же не
у Вој ло ви ци (28µg/m3) и Ва -
тро га сном дому (26µg/m3).
Пре ко ра че ња днев не гра нич -
не вред но сти од 85µg/m3 ја -
вља ла су се на мер ном ме сту
у Ули ци ца ра Ду ша на, а на
истом ме сту 19 пу та су то ком
про шле го ди не пре ко ра че не
и сат не вред но сти. Д. К.

РО ТА РИ-КЛУБ 
ПО ТВР ДИО

У су бо ту поново
„Би ци кли ја да”

Ро та ри-клуб „Пан че во – Ми -
хај ло Пу пин” ор га ни зо ва ће у
су бо ту, 12. сеп тем бра, ма ни -
фе ста ци ју „Би ци кли ја да 02”.
Због епи де ми о ло шких ме ра ко -
је су на сна зи, од но сно огра ни -
че ног оку пља ња и ин тер ак ци је
узро ко ва них пан де ми јом ко ро -
на ви ру са, „Би ци кли ја да”, за
раз ли ку од про шле го ди не, не -
ће има ти пра те ће до га ђа је и
так ми че ња.

Тра са „Би ци кли ја де” по чи -
ње и за вр ша ва се у пар ку Ба -
ру та на, а на сај ту biciklijada.rs
мо же те по гле да ти ко јим
улица ма ће се још кре та ти
бици кли сти.

Kонтакт-осо ба за до дат не
ин фор ма ци је је др Зо ран Ђур -
ђев, а ње гов број те ле фо на је
063/270-492. Д. К.

ОХРА БРУ ЈУ ЋЕ ВЕ СТИ 
О ПАНДЕМИЈИ

Ко вид бол ни ца 
пред за тва ра њем?

Број за ра же них ко ро на ви ру сом
у Ср би ји већ да ни ма је у опа -
да њу, а та кав тренд бе ле жи се
и у ко вид де лу пан че вач ке Оп -
ште бол ни це.

Пре ма пре се ку на чи ње ном
у сре ду, 9. сеп тем бра, пре под -
не, све га 11 па ци је на та би ло
је на ле че њу од ко ви да 19. У
тој уста но ви су нам по твр ди -
ли и да код њих ви ше не ма
па ци је на та за ра же них ко ро на -
ви ру сом ко ји се ле че на ин -
тен зив ној не зи.

Да ли ће се ко вид бол ни ца у
Пан че ву и по дру ги пут за тво -
ри ти, за ви си од да љег раз во ја
епи де ми о ло шке си ту а ци је, на
ко ју ће сва ка ко ути ца ти и по -
вра так ве ли ког бро ја на ших љу -
ди из ино стран ства с го ди шњих
од мо ра. Д. К.

ОР ГА НИ ЗА ТО РИ
ФЕСТИ ВА ЛА ПО ЗИ ВА ЈУ

По ша љи те узор ке
ра ки је до 1. ок то бра
Ово го ди шњи Ме ђу на род ни
фе сти вал ра ки је „Ра ки ја и ра -
ки ја ши 2020” одр жа ће се у
су бо ту, 24. ок то бра, у По љо -
при вред ној шко ли „Јо сиф
Пан чић” у Пан че ву. Ор га ни -
за ци о ни од бор фе сти ва ла по -
зи ва све до са да шње и бу ду ће
уче сни ке да нај ка сни је до 1.
ок то бра по ша љу узор ке ра ки -
је на оце њи ва ње ква ли те та.
Узо рак чи ни јед на ста кле на
бо ца од ми ни мум 0,7 ли та ра.

Оце њи вач ка ко ми си ја до -
де ли ће на гра де у ви ше ка те -
го ри ја, а сва ка шљи во ви ца
ко ја бу де до би ла оце ну пре ко
18,50 ква ли фи ко ва ће се за
из бор нај бо ље ра ки је од шљи -
ве на смо три ко ја се сва ке го -
ди не одр жа ва у Ин сти ту ту за
во ћар ство у Чач ку. Д. К.

НА УДА РУ НОС, ОЧИ, ПЛУ ЋА...

На по лен ам бро зи је ре а гу је

сва ка дру га осо ба, а ја ке

алер гиј ске ре ак ци је иза зи ва

код де сет од сто љу ди.

Алер гиј ска ки ја ви ца је јед -

на од нај че шћих алер гиј ских

ре ак ци ја иза зва них ам бро -

зи јом. Осо ба ки ја вр ло че сто

и уза стоп но мо же ких ну ти

10–15 пу та. Из но са цу ри

про зир на во де на ста теч ност.

Алер гиј ски кон јунк ти ви тис

ка рак те ри ше ја ко цр ве на

слу зо ко жа, очи по ја ча но су -

зе, че сто су и кап ци оте че -

ни. Нај че шће се ја вља за јед -

но с ки ја ви цом.

Алер гиј ски дер ма ти тис

пред ста вља про ме ну на ко жи.

Ма ни фе сту је се ја ким свра -

бом и цр ве ни лом и ве о ма че -

сто се мо гу ја ви ти пли ко ви.

Алер гиј ска аст ма се ја вља

нај че шће ују тру. Осо ба има

ја ку оп струк ци ју плу ћа, че -

сто је пи шта ње у гру ди ма,

оте жан је из дах и осо ба че -

сто ка шље ис ка шља ва ју ћи

оску дан ис пљу вак.

Нај ва жни је је код би ло ко -

је ма ни фе ста ци је алер гиј ске

ре ак ци је да се не ле чи те са -

ми, већ да од мах кон сул ту -

је те свог ле ка ра.



Спо ра зум о нор ма ли за ци ји еко -
ном ских од но са Бе о гра да и
При шти не пот пи сан у Бе лој ку -
ћи из у зет но је до бар за Ср би ју,
у ин те ре су је обе ју стра на, и
Ср ба и Ал ба на ца, и тре ба да
ство ри бо ље при ли ке и очу ва
мир на Бал ка ну, по ру чио је
пред сед ник Ср би је Алек сан дар
Ву чић из Ва шинг то на.

– Спо ра зум тре ба да отво ри
све на ше пре ла зе и про ла зе,
ка ко год их на зи ва ли, да спо -
ји мо љу де, пред у зе ћа, да раз -
го ва ра мо о про јек ти ма ко ји ће
да нас спа ја ју, а не раз два ја ју у
бу дућ но сти, а та бу дућ ност мо -
ра да бу де мир и ста бил ност –
ре као је Ву чић.

Он је при ме тио да би љу ди
мо жда ви ше во ле ли да бу де
оштри ји и да опсу је не ко га, али
он не го во ри, ка ко ис ти че, на
тај на чин, јер смо ве о ма ску пу
це ну пла ти ли због прет ход не
нео д го вор но сти.

– Же лим да ис ко ри сти мо сва -
ку при ли ку да са чу ва мо мир и
ста бил ност, чу ва ју ћи на ци о нал -
не ин те ре се – ре као је Ву чић.

Он је до дао да још јед ном
гра ђа ни ма, ко ји ма по ла же ра -
чу не, же ли да пре не се да је за -
до во љан и да ће мо те шко у бу -
дућ но сти до би ја ти ова ко до бре
спо ра зу ме, јер, ка же, не зна ка -
кви ће пред ло зи до ла зи ти с ра -
зних стра на.

Пред сед ни ци та мо и ова мо

Пред сед ник Ср би је је при ли -
ком по се те Ва шинг то ну по звао
До нал да Трам па у Бе о град. Уко -
ли ко аме рич ки пред сед ник то
при хва ти, би ће че твр ти аме рич -
ки пред сед ник у исто ри ји ко ји
је по се тио срп ску пре сто ни цу и
пр ви по сле чак 40 година.

Пр ви је био Ри чард Ник сон,
ко ји је у Ју го сла ви ји про вео
три да на у је сен 1970. По се тио

је Бе о град, За греб и Ти то во род -
но ме сто Ку мро вец.

Дру ги је био Џе ралд Форд,
3. и 4. ав гу ста 1975, а пра тио
га је др жав ни се кре тар Хен ри
Ки син џер. Број на де ле га ци ја је
до пу то ва ла у се дам ави о на. Тре -
ћи је био Џи ми Кар тер, ко ји је
у Бе о град до шао че ти ри ме се -
ца на кон Ти то ве смр ти, кра јем
ле та 1980.

И Ти то је у Ва шинг то ну био
гост ове тро ји це пред сед ни ка
САД, али и Џо на Ке не ди ја, а
са Двај том Ај зен ха у е ром је раз -
го ва рао на за се да њу Ге не рал -
не скуп шти не УН у Њу јор ку.

Ти то ва про во ка ци ја

Да се Ти то и у Бе лој ку ћи осе -
ћао „као код ку ће”, све до чи и
епи зо да из 1971, ка да је био
Ник со нов гост.

На и ме, Ти то је то ком са стан -
ка у Бе лој ку ћи за па лио ци га -
ру, на о чи глед из не на ђе ног Ник -
со на и ње го ве сви те. До ма ћи ни
су би ли шо ки ра ни јер је Броз
за па лио ку бан ску ци га ру ко ју
му је по слао Фи дел Ка стро
лично, и то у вре ме екс трем но

напе тих од но са из ме ђу Ва шинг -
то на и Ха ва не. Та да је би ло про -
шло тек де вет го ди на од Ку бан -
ске кри зе, а сва ро ба из Ха ва не
би ла је под же сто ким санк ци -
ја ма САД, па та ко ци га ре ни ко
ни је мо гао ле гал но да ку пи.

Али Ти то се на то ни је
обазирао...

Ина че, оста ло је за пи са но да
је Ти то 20 ми ну та за ка снио на

ве че ру чи ји је до ма ћин био
Ник сон. Тек да по ка же да му
се мо же...

Ко шту ни ца и Ђин ђић у
Вашинг то ну

По сле пе ри о да ко лек тив ног
Пред сед ни штва СФРЈ, ко је
Аме ри кан це ни је пре те ра но за -
ни ма ло, и го ди на вла да ви не
Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, ка да
су нам из Ва шинг то на сти за ли
спе ци јал ни иза сла ни ци, са спе -
ци јал ним за да ци ма, пред сед -
ник СРЈ Во ји слав Ко шту ни ца
се у ма ју 2001. го ди не са стао с
та да шњим пр вим чо ве ком Бе -
ле ку ће Џор џом Бу шем.

Ко шту ни ца је са ста нак за по -
чео с пот пред сед ни ком САД
Ди ком Чеј ни јем и Бу шо вом са -
вет ни цом за на ци о нал ну без -
бед ност Кон до ли зом Рајс, да би
се за тим по ја вио и Буш, ко ји се
за др жао де сет ми ну та. То је би -
ло са свим до вољ но вре ме на да
се Ко шту ни ци пре до чи да ће
аме рич ка по моћ СРЈ за ви си ти
од то га хо ће ли Бе о град пред у -
зе ти кон крет не ко ра ке у са рад -
њи с Ме ђу на род ним су дом за
рат не зло чи не у Ха гу.

У но вем бру исте го ди не с Бу -
шем је у Бе лој ку ћи раз го ва рао
та да шњи срп ски пре ми јер Зо -
ран Ђин ђић, 45 ми ну та.

И та да је Ко смет био јед на
од те ма раз го во ра, од но сно га -
ран ци је за срп ско ста нов ни -
штво по сле из бо ра на КиМ, а
го во ри ло се и о вра ћа њу СРЈ
не ка да шњег ста ту са нај по вла -
шће ни је на ци је у тр го вин ској
раз ме ни са САД и де бло ка ди
за мр зну тих сред ста ва ба на ка и
пред у зе ћа из пе ри о да ме ђу на -
род них санк ци ја. Р. П.
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КА КО СУ СР БИ ЈА И САД УС ПО СТА ВИ ЛЕ ДИ ПЛО МАТ СКЕ ОД НО СЕ

Ве зе ко је тра ју ско ро век и по
Од мах по за вр шет ку Гра ђан ског ра та
1865, ко ји је од нео пре ко по ла ми ли о на
жи во та и у пе пео пре тво рио при вре ду
мла де др жа ве, САД се ба ца ју у жи ву ди -
пло мат ску ак тив ност ко ја тре ба да им
отво ри но ва тр жи шта.

Др жав ни се кре тар Ви ли јам Сју ард 1867.
по ста вља за аме рич ког кон зу ла у Бу ку ре -
шту не ког Ла јо ша Чап ка ја, ко ји по сле са -
мо три не де ље на но вој ду жно сти пи ше у
Ва шинг тон да би Сје ди ње не Др жа ве мо -
ра ле да има ју кон зу ла и у Бе о гра ду. До -
би ја овла шће ње да „мо же по ста ви ти кон -
зу лар ног аген та у Ср би ји” и рас пи ту је се у
Бе о гра ду ко би био по го дан за ту функ ци -
ју. Из срп ске пре сто ни це му од го ва ра ју да
се „Бе о град ра ду је”, али да не ма ни ког ко
би бес плат но оба вљао ту ду жност. Ова кав
угла ђе ни од го вор био је по ку шај да Ср би -
ја из деј ству је ди пло мат ске од но се на ни -
воу ви шем од кон зу лар ног аген та. Чап кај
он да пред ла же Ва шинг то ну да он сам бу -
де акре ди то ван на дво ру кне за Ми ха и ла
на исти на чин као што је у Ру му ни ји, али
не ко ли ко ме се ци ка сни је Ми ха и ло је уби -
јен и сви до го во ри про па да ју...

Де вет го ди на ка сни је Ср би ја на Бер -
лин ском кон гре су (1878) сти че пот пу ну
не за ви сност. Пред сед ник САД је Ра дер -
форд Б. Хејз, а Бе о гра ду нај бли жи аме -
рич ки ди пло ма та је по сла ник у Бе чу
Џон Ка сон. Он је све док ин тен зив них
на по ра Ита ли је, Не мач ке и Ру си је да у
Ср би ји оства ре свој ути цај, а из Бе ча
до бро ви ди и по ку ша је Ау стро у гар ске
да Ср би ју уву че под сво је окри ље. Касон
у не ко ли ко на вра та пи ше Ва шинг то ну о

по тре би успо ста вља ња од но са с не за ви -
сном Ср би јом.

Исто вре ме но, Ср би ја по сле сти ца ња не -
зависно сти жу ри да са што ви ше зе ма ља
за кљу чи уго во ре о тр го ви ни. У тој жур би,
1. ју на 1879. годи не, кнез Ми лан из да је
указ о по ста вље њу Гер хар да Јeнсена „ста -
нов ни ка њу-јор шког, за по ча сног срп ског
ге не рал ног кон су ла у Њу-Јорку”.

Овај Не мац у САД се ба вио тр го ви ном
и, кад је осно вао фир му за увоз су вих шљи -
ва, ус по ста вио је по слов не ве зе с Ри стом
Па ра но сом, чу ве ним бе о град ским тр гов -
цем, ко ји га је и пре по ру чио за на шег кон -
зу ла. Срп ски двор је пре не бре гао сит ни цу
да уго вор о конзу лар ним од но си ма са САД

ни је био потписан, па је Ва шинг тон овај
по тез на звао „пре у ра ње ним”, при хва тив -
ши, ипак, Јен се на за „при вре ме ног по ча -
сног ге не рал ног кон зу ла Ср би је са свим
по ча сти ма и пра ви ма ко је има у том звању”.

Кон зу лар ни од но си би ће ус по ста вље ни
тек у ок то бру 1881. го ди не, јер је у ме ђу -
вре ме ну био уби јен аме рич ки пред сед -
ник Џеjмс Гар филд.

САД су за пр вог ди пло мат ског пред -
став ни ка у Ср би ји по ста ви ле Ју џи на Скај -
ле ра. Он је сво ја акре ди тив на пи сма пре -
дао кра љу Ми ла ну 10. но вем бра 1882. го -
ди не. Зо ри ца Јан ко вић, ку стос Исто риј -
ског му зе ја Ср би је, ко ја је о ово ме об ја -
ви ла књи гу, пи ше да је Скај лер је у кра -
ље ву па ла ту, да на шњу Скуп шти ну Бе о -
гра да, сти гао тач но у под не ве ли ком двор -
ском ко чи јом у прат њи кра ље вог пр вог
ађу тан та и во да кра ље ве гар де. На ула зу
у Двор би ла је по стро је на по ча сна че та,
док је вој на му зи ка сви ра ла „Хејл Ко лум -
би ја”, та да шњу не зва нич ну хим ну САД.

Бу ду ћи да је Ва шинг тон во дио ра чу на
о фи нан си ја ма, Ју џин Скај лер, њен пр ви
ди пло мат ски пред став ник у Ср би ји, имао
је се ди ште у Ати ни, јер је по ред Ср би је
био исто вре ме но и ди пло мат ски пред -
став ник САД за Грч ку и Ру му ни ју.

На ду жно сти опу но мо ће ног ми ни стра
и ге не рал ног кон зу ла САД у Кра ље ви ни
Ср би ји остао је две го ди не. По том је слу -
жбо вао у Егип ту, где се раз бо лео од ма -
ла ри је. Имао је пе де сет го ди на ка да је
1890, на по врат ку ку ћи, умро у Ве не ци -
ји. Ту је и са хра њен.

М. Пе тро вић

ЏЕ РАЛД ФОРД ЗА МА ЛО У ПАН ЧЕ ВУ

У ар хи ва ма је оста ло за бе ле -

же но да је те 1975. би ла

пла ни ра на и по се та Џе рал да

Фор да Фа бри ци си ја ли ца

„Те сла” у Пан че ву, али је

она от ка за на у по след њи

час. Обез бе ђе ње аме рич ког

пред сед ни ка сма тра ло је да

је пре ла зак пре ко уског Пан -

че вач ког мо ста иде ал на

при ли ка за мо гу ћи атен тат!

Да нас то зву чи го то во па ра -

но ич но, али тре ба има ти на

уму да су се дам де се те у

Евро пи би ле обе ле же не

теро ри змом.

Ли бе ра ли за ци ја здрав стве ног си сте ма чи ји је циљ ефи -
ка сност до ве ла је до ре дук ци је сред ста ва за јав но здра -
вље, сма ње ња ка па ци те та у бол ни ца ма, ма њег бро ја здрав -
стве них рад ни ка и са мим тим до пре оп те ре ће но сти си -
сте ма. Здрав стве ни си стем је сва ка ко окр њен и на ру шен.
За бри ња ва ју ћи је по да так да 40 од сто те ри то ри је ни је
по кри ве но хит ним слу жба ма. То зна чи да ако не ко сло -
ми но гу, мо ра да про на ђе не ко га ко ће га од ве сти до хит -
не по мо ћи. Ако се сам не по ста ра за пре воз, мо же да че -
ка са ти ма, али ни ко по ње га не ће до ћи.

(Со ци о лог Ире на Па јић, „Да нас”, 7. сеп тем бар)

* * *
„По тре ба за мр жњом” је до ку мен та рац о то ме ка ко се
ства ра и ши ри мр жња и ка ко смо, као дру штво, ла ко
при ста ли на на си ље ко ја нас окру жу је. Осе тио сам по -
тре бу да ука жем на на чин на ко ји је мој брат стра дао и
дру ге, слич не слу ча је ве. Же лео сам да по ка жем да то
што се де си ло мом бра ту ни је ин ци дент, ни је не што што
се де си јед ном чо ве ку у ми ли он, већ да по сто ји од ре ђе на
кли ма у дру штву ко ја по го ду је да се ова кве ства ри по на -
вља ју. Већ је сед ма го ди на су ђе ња у то ку и на сил ни ци,
ко ји су ду же вре ме на би ли с та ко зва ним на но ги ца ма,
уско ро ће би ти пот пу но сло бод ни. У фил му се ба вим
мно гим слу ча је ви ма и за јед нич ко сви ма њи ма је, из у зи -
ма ју ћи слу чај Та тон, да су на сил ни ци и уби це про ла зи ли
не ка жње но или с ми ни мал ним ка зна ма. Мо ра мо да се
су о чи мо с том бол ном исти ном, ко ја нам је уо ста лом
сви ма по зна та – наш пра во суд ни си стем не функ ци о ни -
ше. Филм ис пи ту је раз ло ге ко ји су нас до ве ли у ова кво
ста ње у ком смо са да. Оно што је чи ње ни ца је сте да си -
стем не ка жња ва те љу де, или их ка жња ва ве о ма бла го.
Не ко ли ко пу та сам по но вио да код нас ви ше пра ва има ју
на сил ни ци не го жр тве и оште ће ни.

(Ре ди тељ, сце на ри ста и пи сац Фи лип Чо ло вић, „Да -
нас”, 5. сеп тем бар)

* * *

* * *
Ал ки би јад Ну ша, од но сно Бра ни слав Ну шић, био је ве -
ли ки ко ме ди о граф и зна чај на лич ност срп ске исто ри је.
Ја ћу про чи та ти пред го вор „Сум њи вом ли цу”. То је ње гов
текст ко ји је 40 го ди на че као из во ђе ње. И Ну шић ту пи -
ше о то ме ка ко су га од би ли управ ни ци по зо ри шта и ка -
ко га је он као пи сац по ну дио се би као управ ни ку ка да је
стао на че ло На род ног по зо ри шта. И он је од био тај
текст, по што је био др жав ни слу жбе ник. У ње го вом слу -
ча ју, очи глед но, по сто ји огром на свест о ау то цен зу ри.
Он је тач но об ја снио раз лог, као зна чај на лич ност у др -
жав ном апа ра ту, би ро кра ти ји, за што је као управ ник
ели ми ни сао се бе као пи сца. Он је ван вре мен ски. На и ме,
Ну шић ни је остао упам ћен као управ ник по зо ри шта у
исто ри ји јер ве ро ват но ни шта зна чај но с тог ме ста ни је
ура дио. Зна чи тај цен зор Ну шић је за бо ра вљен у исто ри -
ји. Он је упам ћен као драм ски пи сац. Ну шић ства ра лац,
кри ти чар ре жи ма, овим тек стом, у ко јем сам о се би пи -
ше сво јим ду хо ви тим пе ром, и дан-да нас је ак ту е лан. И
он сам ка же да мо же на свим ме ри ди ја ни ма свим би ро -
кра ти ја ма тим тек стом да се под сме ва. Овај текст над -
жи вео је ње га цен зо ра. Ма ла по у ка, цен зо ри и ау то цен -
зо ри би ва ју за бо ра вље ни.

(Глу мац Ти хо мир Ста нић, пор тал „Но ва.рс ”, 3. сеп -
тем бар)

* * *
Ме шо ви ти бра ко ви је су мо гућ и вре дан по тен ци јал за
убла жа ва ње на ци о нал них су ко ба и имам ути сак да је на
на шим про сто ри ма увек по треб на са мо још јед на ге не -
ра ци ја ко ја би жи ве ла у ми ру па да се мо гућ ност кр ва вих
ме ђу на ци о нал них су ко ба уве ли ко сма њи. Али ни ка ко да
до ђе мо до те још јед не, тре ће ге не ра ци је, рат се де си сва -
кој дру гој.

(Ре ди тељ, ви део-умет ник Ја дран Бо бан, пор тал „Но во -
сти”, 6. сеп тем бар)

* * *
Су до ви мо ра ју ја сно да по ка жу да ни су сер вис из вр шне
вла сти, јер без про ме не те све сти код но си ла ца пра во -
суд них и јав них функ ци ја уоп ште, не ће мо би ти у мо гућ -
но сти да за тво ри мо по гла вље 23. Су до ви су ту да при ме -
њу ју за ко не и мо ра ју би ти јед на ки за све, да по сту па ју
не за ви сно, без при ти са ка, у ци љу за шти те основ них људ -
ских пра ва и сло бо да. Са мо на тај на чин ће се оси гу ра ти
са мо стал ност суд ске гра не вла сти.

(Су ди ја Алек сан дар Сте па но вић, „Бе та”, 7. сеп тем бар)

КОНЦЕПТ ПО ВО ДОМ ПО СЕ ТЕ ПРЕД СЕД НИ КА СР БИ ЈЕ БЕ ЛОЈ КУ ЋИ

ВУ ЧИЋ: ТЕ ШКО ДА ЋЕ МО У БУ ДУЋ НО СТИ
ИМА ТИ ОВА КО ДО БРЕ СПО РА ЗУ МЕ

СРП СКА ЗА СТА ВА 

НАД БЕ ЛОМ КУ ЋОМ

На че твр ту го ди шњи цу об ја ве ра та

Ау стро у гар ске Ср би ји, 28. ју ла 1918.

го ди не, у САД је обе ле жен Срп ски

дан, а срп ска за ста ва се пр ви пут за -

ви јо ри ла над Бе лом ку ћом, чи ме је

Ср би ји ода та по част за до при нос и

жр тве у том ра ту. Срп ска за ста ва ис -

так ну та је та да и на свим згра да ма

јав них ин сти ту ци ја у Ва шинг то ну, а

пред сед ник Ву дро Вил сон је из дао

са оп ште ње о то ме аме рич ком на ро -

ду, ко је је про чи та но у цр ква ма ши -

ром зе мље и об ја вље но у ско ро свим

ути цај ним днев ним но ви на ма.



НИС на ста вља ула га ња 
у за јед ни цу

Пан че вач ке шко ле
добијају ви део-над зор

Ак ту ел на си ту а ци ја про у зро ко ва на пан -
де ми јом ко ви да 19 на ла же од ре ђе на
при ла го ђа ва ња у обла сти спон зор ста -
ва и до на ци ја – ка жу у НИС-у, али ис -
ти чу да ће та ком па ни ја и ове го ди не
кроз про грам „За јед ни ци за јед но” по -
др жа ти про јек те за ди ги та ли за ци ју и
по ве ћа ње без бед но сти у шко ла ма у
два на ест гра до ва ши ром Ср би је.

Ула га ње у за јед ни цу и по сло ва ње у
скла ду с прин ци пи ма одр жи вог раз -
во ја су стра те шко опре де ље ње НИС-а
и од то га ком па ни ја не ће од у ста ти упр -
кос кри зи на нафт ном тр жи шту, ре -
као је Ва дим Смир нов, за ме ник ге не -
рал ног ди рек то ра НИС-а и ди рек тор
Функ ци је за од но се с др жав ним ор га -
ни ма и кор по ра тив не ко му ни ка ци је.

– Дру штве на од го вор ност за нас ни -
је ствар мар ке тин га, већ ула га ње у
бу дућ ност и стра те шка парт нер ства с
ло кал ним за јед ни ца ма ши ром Ср би -
је – ре као је Смир нов у ин тер вјуу за
„Не дељ ник”.

Да под се ти мо, НИС је у прет ход -
них је да на ест го ди на у дру штве но од -
го вор не про јек те укуп но уло жио ви -
ше од 3,8 ми ли јар ди ди на ра. Смирнов
ис ти че је ру ско-срп ски нафт ни ги -
гант по др жао „сто ти не фан та стич них

про је ка та” ши ром Ср би је, као што су
из град ња и об но ва игра ли шта, пар -
ко ва, учи о ни ца, по др шка у на бав ци
ме ди цин ских апа ра та и во зи ла, број -
не ху ма ни тар не ак ци је, до при нос ве -
ли ком бро ју спорт ских и кул тур них
ма ни фе ста ци ја.

– Нај по но сни ји сам на про јек те
окре ну те мла ди ма, ко ји оста ју за бу -
ду ће ге не ра ци је. По ред про гра ма „За -
јед ни ци за јед но”, ту је и про грам
„Енер ги ја зна ња”, ко ји је усме рен ка
де ци и мла ди ма и ула га њу у њи хо во
обра зо ва ње. Кроз овај про грам спро -
ве ли смо ода бир та лен то ва не де це за
на шу вр сту ин ду стри је, ус пе ли да
обезбе ди мо сти пен ди ју и од ла зак на

нај бо ље уни вер зи те те у Ру си ји, као и
по сао у на шој ком па ни ји ка да се вра -
те у Ср би ју. Та ко ре ша ва мо два про -
бле ма. Пр во, раз ви ја мо ову ин ду стри -
ју у Ср би ји, а дру го, ства ра мо усло ве
да се та лен то ва ни мла ди љу ди враћају
у зе мљу и за по сле ов де – ре као је за -
ме ник ге не рал ног ди рек то ра НИС-а.

Искре на по др шка

Ком па ни ја ће на ста ви ти да спро во -
ди дру штве но од го вор не про јек те
упр кос кри зи иза зва ној пан де ми јом
ко ро на ви ру са.

– Иа ко смо мо ра ли да се при ла го -
ди мо и из дво ји мо при о ри те те, на ше
стра те шко опре де ље ње оста је исто.

Посве ће ни смо по сло ва њу у скла ду с
на шим вред но сти ма и опре де ли ли
смо кључ не про јек те, од ко јих не од у -
ста је мо и на ста вља мо да ље. „За јед -
ни ци за јед но” је је дан од та квих, ре -
ци мо да је тај про је кат те мељ од но са
са за јед ни цом – ре као је Смир нов и
на вео да ће НИС ове го ди не у два на -
ест оп шти на и гра до ва по др жа ти ди -
ги та ли за ци ју и без бед ност у шко ла -
ма, у до го во ру с Ми ни стар ством про -
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и
Ми ни стар ством уну тра шњих по сло -
ва. Ме ђу њи ма је и Пан че во, та ко да
ће пан че вач ке основ не и сред ње шо -
ле до би ти но ви ви део-над зор и нео п -
ход ну IT опре му.

У је ку пан де ми је НИС и ма тич на
ком па ни ја „Га спром њефт” по др жа -
ли су „Ер Ср би ју” и јав не слу жбе
Републи ке Ср би је и обез бе ди ли им
го ри во то ком ван ред ног ста ња због
епи де ми је ко ро на ви ру са, док су во -
лон те ри НИС-а ор га ни зо ва ли по др -
шку су гра ђа ни ма.

– Већ го ди на ма спро во ди мо во -
лон тер ске ак ци је, а пре две го ди не
смо и зва нич но осно ва ли Клуб во -
лон те ра НИС-а, чи ји су чла но ви од
пр вог да на из би ја ња пан де ми је по -
ма га ли сво јим су гра ђа ни ма, уз по -
што ва ње свих ме ра и огра ни че ња
кре та ња. Што се ко му ни ка ци је ти -
че, ве ру јем да смо за и ста при ка за ли
нај бо ље мо гу ће прак се, ка ко у ин -
тер ној ко му ни ка ци ји с на ши ма за -
по сле ни ма, та ко и у екс тер ној, не

са мо с ме ди ји ма већ са спољ ном јав -
но шћу уоп ште. Бр за, тач на, пре ци -
зна и тран спа рент на ко му ни ка ци ја
је за и ста би ла и оста ла на ша во ди ља
– ре као је Смир нов.

Чу вај мо здра вље

НИС-ов фо кус у на ред ном пе ри о ду
би ће очу ва ње здра вља за по сле них и
по тро ша ча, као и очу ва ње ста бил но -
сти по сло ва ња и основ не де лат но сти
НИС-а упр кос свим иза зо ви ма ко је је
пан де ми ја до не ла.

– Да би сте свој успех де ли ли са за -
јед ни цом у ко јој ра ди те, нај пре са ми
мо ра те би ти успе шни. У том сми слу,
НИС ће сво ју по ли ти ку у обла сти дру -
штве не од го вор но сти и спон зор ста ва
и до на ци ја сва ка ко мо ра ти да при ла -
го ђа ва ак ту ел ној си ту а ци ји. Али, као
што сам већ ре као, упр кос но во на -
ста лим окол но сти ма иза зва ним пан -
де ми јом, ком па ни ја ни је од у ста ла од
кључ них про је ка та и по др шке за јед -
ни ци у ко јој по слу је. На кра ју, мо гу
ре ћи да сам оп ти ми ста и го то во сам
си гу ран да ће сле де ћа го ди на, упр кос
свим иза зо ви ма, би ти мно го бо ља –
ре као је Смир нов.

ДРУШТВО
Петак, 11. септембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПРО ГРАМ „ЗА ЈЕД НИ ЦИ ЗА ЈЕД НО”

Дру штве на од го вор ност ни је мар ке тинг

Вадим Смирнов

МИНИСТАР НАЈАВИО

Помоћ студентима
да остану на буџету

Без промене Закона о високом обра-
зовању не постоји могућност да се
смањи број ЕСПБ бодова за упис
на буџет у наредну годину студија,
који сада износи 48 бодова, каже
министар просвете Младен Шар-
чевић. Он је рекао да је донета од-
лука о „некој врсти социјалне по-
дршке студентима” и да ће они ко-
јима фали неколико бодова и који
би у редовним околностима изгу-
били буџет бити омогућено да сту-
дирају о трошку државе.

– Чак и ако нема 48 ЕСПБ бодо-
ва, у појединим ситуацијама сту-
дент може да остане на буџету.
Примера ради, ако је неки факул-
тет на другој години имао 30 бу-
џетских студената прошле године,
а услов за упис на буџет у трећу го-
дину је испунило само 20 акаде-
маца. То значи да је остало 10 бу-
џетских места. Факултети могу да
спусте цензус и да они који су бли-
зу 48 бодова буду на буџету – обја-
снио је Шарчевић.

Објаснио је да ће то бити уређе-
но одлуком Владе Србије, да се не-
ће звати смањење квота, већ „фонд
помоћи”, који факултети могу да
искористе и да дају студентима.

СМЕ ЊЕНИ ДИ РЕК ТО РИ

Би ће ка жње ни сви ко ји
се оглу ше о про пи се

Ми ни стар про све те Мла ден Шар -
че вић у пр вој не де љи но ве школ -
ске го ди не сме нио је три ди рек то -
ра шко ла, а ме ђу њи ма је и На та -
ша Зе че вић, ди рек тор ка пан че вач -
ке Тех нич ке шко ле „23. мај”. Он је
ме ди ји ма из ја вио да су за пр ва три
да на на ста ве сме ње на три ди рек -
то ра: у Бе о гра ду, Пан че ву и Ни шу,
те да по сред но њи хо ва сме на има
ве зе с не по што ва њем ме ра у бор би
про тив пан де ми је ко ви да 19 ко је
је до не ло Ми ни стар ство про све те
у са рад њи с Кри зним шта бом. Ми -
ни стар је на по ме нуо да ни је са мо
то био раз лог њи хо ве на пра сне сме -
не, али ни је из нео оста ле за мер ке.

Би ло ка ко би ло, Ми ни стар ство је
од луч но у на ме ри да се ри го ро зно
ка зне сви ко ји се не при др жа ва ју
про пи са ног и не ће то ле ри са ти то
што ђа ци, па и на став ни ци про во де
вре ме у шко ли без ма ски. Ка ко смо
не зва нич но са зна ли, у че твр так је
одр жан Ак тив ди рек то ра пан че вач -
ких шко ла на ко јем су пр ви у ко -
ман до ва њу школ ским апа ра том упо -
зо ре ни да по ве ду ра чу на и да ће
ин спек ци ја кре ну ти у оби ла зак.

Очу ва ње здра вља де це и
за по сле них нај ва жни ји
зада так

При ла го ђа ва ње си ту а ци ји
с ко ви дом и очу ва ње
вред но сти

Не кад се по гра ду го во ри ло да ће Основ -
на шко ла „Ђу ра Јак шић” би ти уга ше -
на, а са да се све ви ше ђа ка упи су је у њу
и ње на бу дућ ност је са свим из ве сна.
При па да пан че вач кој ста ри ни и, по -
ред „Зма је ве” и „Ва си не”, јед на је од
пр вих осмо лет ки у на шем гра ду. На -
ла зи се на ве о ма атрак тив ној ло ка ци ји
где по след њих го ди на ни чу ви ше спрат -
ни це, што сва ка ко иде у при лог за по -
сле ни ма у тој обра зов но-вас пит ној уста -
но ви, јер је са свим из ве сно да ће мно -
ги од са да шњих и бу ду ћих ста на ра пут
шко ле упра во кре ну ти у Ла ва Тол сто ја
30. Ка ко ка же Раде Бар јактаревић, ди -
рек тор ОШ „Ђу ра Јак шић”, сва шта се
при ча ло по след њих го ди на.

– Ста ра је то при ча да ће на шу шко -
лу за тво ри ти због мањ ка де це. Мно го
смо енер ги је по тро ши ли у бор би с при -
чом о га ше њу и оп струк ци јом упи са у
„Ђу ри ну”, ко ја је јед ним де лом про и -
за шла из тих нео сно ва них и зло на мер -
них те за да ће мо би ти за тво ре ни. За -
хва љу ју ћи за по сле ни ма, ро ди те љи ма и
са мим ђа ци ма ус пе ли смо да очу ва мо
ову шко лу, ње ну тра ди ци ју, 107 го ди -
на по сто ја ња, и да је учи ни мо пре по -
зна тљи вом. Уло жен је ве ли ки рад, би -
ло је мно го од ри ца ња. Ус пе ли смо сви
за јед но да обез бе ди мо то да већ то ком
пр вог да на упи са у основ не шко ле има -
мо два оде ље ња ђа ка пр ва ка. По ред
то га, то ком школ ске го ди не ве ли ки je
при лив ђа ка из дру гих пан че вач ких
основ них шко ла, што нам ја сно по ка -
зу је да ра ди мо ис прав но. Јед но став но
се чу ло за ту на шу пре по зна тљи ву по -
ро дич ну и до ма ћин ску ат мос фе ру ко ју
га ји мо у на шим учи о ни ца ма и то при -
вла чи мно ге на ше су гра ђа не. Има мо
ђа ке и из Цре па је, Ива но ва, Стар че ва
– ре као је Бар јак та ре вић и ис та као да
је из ве сно да је бу дућ ност „Ђу ри не”
већ ту и да раз ми шља ју о отва ра њу и
тре ћег оде ље ња ђа ка пр ва ка, али да
са да има ју пре ча по сла – ко вид 19.

– Са да мо ра мо да се из бо ри мо с но -
во на ста лом си ту а ци јом и по де лом ђа -
ка на гру пе. На да мо се да ће ова пан -
де ми ја уско ро про ћи и да ће мо се вра -
ти ти оним на шим стан дард ним про -
це ду ра ма ра да, те да ће мо вра ти ти, не
са мо ми не го све шко ле у Ср би ји, деч -
ју гра ју и раз дра га на ли ца де ча ка и де -
вој чи ца без ма ски. Ова школ ска го ди -
на је ап со лут но спе ци фич на од са мог

при је ма пе та ка и пр ва ка у на шу шко -
лу. Ор га ни зо ва ли смо то у школ ском
дво ри шту и ни смо од у ста ли од тра ди -
ци о нал не при ред бе. Ус пе ли смо да при -
ла го ди мо про грам но во на ста лој си ту -
а ци ји, али шта је – ту је. Из ове ко же се

не мо же – ре као је ди рек тор „Ђу ри не
шко ле” и до дао да сма тра да је ва жно
да ма ли ша ни иду у шко лу, јер је ова
раз вој на ета па ва жна за њи хов жи вот.

Ма ске и ме ре за шти те

Ка ко ка же, на ста ва се ор га ни зу је у
скла ду с про то ко ли ма Ми ни стар ства
про све те, ма ске су оба ве зне, као и
одр жа ва ње фи зич ке дис тан це.

– Мо ра ли смо да по де ли мо раз ре -
де у две гру па иа ко је на ша шко ла по -
зна та по ве ли ким и про стра ним учи -
о ни ца ма. Али ипак смо од лу чи ли да
ђа ке ме ша мо, та ко да се сви ви де, јер
сма тра мо да је ва жно да се ме ђу соб -
но упо зна ју и дру же. Из ме не у гру па -
ма ра ди ће мо с вре ме на на вре ме. Јед -
на гру па иде по не дељ ком, сре дом и
пет ком, а дру га утор ком и че тврт ком.
На не де љу да на се ме ња ју. Код ни -
жих раз ре да си ту а ци ја је та ква да по -
ха ђа ју че ти ри ча са, од 8 до 10.30. На -
кон дез ин фек ци је до ла зи дру га гру па
ђа ка, у ко јој су пе ти и ше сти раз ре ди,
и на кра ју сед ма ци и осма ци. Ода -
бра ли смо „Гу гло ву учи о ни цу” као
алат за он лајн на ста ву и на став ни ци
ко ри сте ову плат фор му за ко му ни ка -
ци ју и раз ме ну ин фор ма ци ја са ђа -
ци ма. При пре ма мо се и за си ту а ци ју
пот пу не он лајн на ста ве, ма да још увек
има ко ле га ко ји ко ри сте и дру га сред -
ства као по моћ на у оба вља њу на ста -
ве, али ће се и они уско ро при дру жи -
ти ве ћи ни – за кљу чу је Бар јак та ре вић.

У овој шко ли ђа ци мо гу да ски ну

ма ске док се де у клу пи и не уче ству ју
у раз го во ру, али сва ки пут ка да се
обра ћа ју на став ни ку или дру га ру ду -
жни су да је на мак ну на нос и уста.
Пре ма ре чи ма ди рек то ра, ђа ци по -
шту ју про пи са не ме ре.

– На ча су фи зич ког др жи се дис -
тан ца од два ме тра и ра ди се са мо
ин ди ви ду ал но. Тим ских спор то ва не -
ма и ма ли ша ни ма то баш те шко па -
да. Вид но су раз о ча ра ни што не мо гу
да игра ју фуд бал и ко шар ку. Не ма -
мо про бле ма с њи ма. Све сни су си -
ту а ци је и по др жа ва ју оно што тра -
жи мо од њих. Исти је слу чај и с ро -
ди те љи ма. У њи ма има мо пра ве са -
ве зни ке у овој бор -
би. При пре мље ни
смо и за си ту а ци ју
ка да се код уче ни ка
по ја ве симп то ми ко -
ви да, али ве ру је мо
на шим ро ди те љи ма
да не ће пу шта ти
уче ни ка ме ђу дру га -
ре уко ли ко здрав -
стве на сли ка ни је
по вољ на. Не ће би ти
нео прав да них из о -
ста на ка. По јед но ста -
вље на је про це ду ра
прав да ња, јер је са -
да све у ин те ре су очу ва ња здра вља
свих у шко ли. Има мо при пре мље ну
про сто ри ју у ко јој ће уче ник код ко -
јег су то ком бо рав ка у шко ли ре ги -
стро ва ни симп то ми би ти сме штен до
до ла ска ро ди те ља. На ни воу гра да
све је ко ор ди ни ра но и ја сне су про -
це ду ре ко је се пред у зи ма ју у та квој
си ту а ци ји. Не ма па ни ке. Сви смо
при бра ни, ра ди мо свој по сао нај бо -
ље што мо же мо и тру ди мо се да што

ви ше зна ња пренесе мо де ци док су у
шко ли – исти че Бар јак таревић.

На ста ва на отво ре ном

Сре ђе но дво ри ште и мул ти функ ци о -
нал ни те рен до че ка ли су ђа ке на по -
чет ку но ве школ ске го ди не. Пре ма
ре чи ма ди рек то ра, по сле го то во по ла
ве ка по но во је уре ђен про стор уз школ -
ско зда ње:

– За и ста су те рен и про стор око ње -
га би ли у ја ко ло шем ста њу и, што је
нај го ре, по сто ја ла је мо гућ ност да се
ђа ци и на став ни ци по вре де. Ове го ди -
не нам се по сре ћи ло, па смо ко нач но
до би ли од ли чан те рен и чи та во дво -
ри ште нам је уре ђе но. По ред то га што
ће на ши ђа ци са да мо ћи да ве жба ју и
да се ба ве раз ли чи тим спор то ви ма на
но вом мул ти функ ци о нал ном те ре ну,
чи тав овај отво ре ни про стор омо гу ћа -
ва да у тре нут ној си ту а ци ји пан де ми је
ко ви да 19 оба вља мо на ста ву и на отво -
ре ном. По сто ји и пре по ру ка Ми ни -
стар ства про све те и Кри зног шта ба да
уче ни ци, уко ли ко је то мо гу ће, што
ви ше ча со ва има ју у при ро ди, да уз
по што ва ња свих ме ра и фи зич ке дис -
тан це ски ну ма ске и у дво ри шту не -
сме та но про ди шу бар на по ла са та.

Пре ма ре чи ма Ра де та Бар јак та ре -
ви ћа, ре ви та ли за ци ја школ ског про -
сто ра ура ђе на уз фи нан сиј ску по моћ
Гра да Пан че ва (око осам ми ли о на) и
АП Вој во ди не (око де сет ми ли о на).

– За хва љу ју ћи њи ма „Ђу ри на шко -
ла” је ко нач но до би ла без бед но и функ -
ци о нал но школ ско дво ри ште. Пот пу -
но је сре ђе на чи та ва ин фра струк ту ра,

по ста вље не су но ве пло че, из бе то ни -
ра не ста зе, по ста вље не клу пе и ура ђе -
на је ра све та. За хва љу ју ћи јед ном на -
шем ро ди те љу обез бе ђе на је зе мља, па
је про стор на сут но вим сло јем, а помо -
гла нам је и Ме сна за јед ни ца Те сла са
250.000 ди на ра, та ко да је шко ла бо га -
ти ја сад ни ца ма и трав на тим те пи хом.
По мо гло нам је и ЈКП „Зе ле ни ло”, 
које је при пре ми ло зе мљу за за са де –
нагла сио је ди рек тор.

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: РА ДЕ БАР ЈАК ТА РЕ ВИЋ, ДИ РЕК ТОР ОШ „ЂУ РА ЈАК ШИЋ”

ИЗ ОВЕ КО ЖЕ СЕ НЕ МО ЖЕ

Раде Бар јактаревић

Страну припремиo 

Зоран
Станижан
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6 ЗДРАВЉЕ

Бег

ХРАНА ЗА ДУШУ

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

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

Све то „мо жда” са свим
си гур но не во ди ни ку да,
ко ли ко год при ма мљи во
зву ча ло, и то из са мо
јед ног је ди ног раз ло -
га – сва ко ово бе -
жа ње у „мо жда”
вра ћа нас на
сам по че так
бе жа ња и на
п и т а њ e :
да ли је

мо гу ће по бе ћи? Ко ју год оп -
ци ју да иза бе ре мо, ма ко ли -
ко да ле ко оти шли, ма ко ли ко
се ма ски ра ли да нас ни ко
(спо ља) не мо же пре по зна ти,
оста је нам не ко од ко га бе жа -
ња не ма: ни ко ни ка да ни је
ус пео да по бег не од СЕ БЕ.
Ето, дра ги мо ји, мо же те по -
бе ћи фи зич ки би ло ку да, али
ва ше ЈА увек иде с ва ма. И ви
зна те да ни сте по бе гли. Не -
мо гу ће је се бе ла га ти ду го. И
да ли је он да све про па ло?
Да ли не ко мо ра да жи ви ка -
ко не же ли са мо за то што је
схва тио да не мо же по бе ћи?

Не мо ра се ни шта! Ако смо
до са да жи ве ли же ле ћи да се
до пад не мо дру ги ма, не чу ди
не за до вољ ство ко је осе ћа мо.
То је не мо гу ћа ми си ја: до па -
да мо се дру ги ма са мо оно ли -
ко ко ли ко се укла па мо у њи -
хо во ви ђе ње нас. Од про бле -
ма се не мо же по бе ћи, већ се
мо же са мо – из ди ћи из над
њих. Са гле да ти свој жи вот и
љу де у ње му као иза зов, а не
као про блем. То што смо „ра -
зум но” по сту па ли слу ша ју ћи
дру ге нас је и на ве ло на бе -
жа ње. Узе ти жи вот у сво је ру -

ке је иза зов. Ис -
кљу чи ти ТВ, не
пу ни ти гла ву
ру жним ства ри -
ма и не при јат -
но сти ма, за по -
че так је са свим
до вољ но. Кад
отво ри мо очи
ују тру и ка да
поч не мо да би -
ра мо шта је оно

што хо ће мо да ви ди мо, та да
смо на пу ту не бе жа ња, не го
по врат ка. Кључ на ствар је у
ода би ру оно га што хо ће мо у
свом жи во ту и од ње га. Све је
на на ма. Чак и ако иза бе ре мо
да не учи ни мо ни шта, и то је
из бор, зар не?

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Од про бле ма се не
мо же по бе ћи, већ
се мо же са мо –
изди ћи из над њих.

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: БО ЈА НА АЛЕК СИЋ, ПЕ ДА ГОГ И ПСИ ХО ТЕ РА ПЕ УТ У СУ ПЕР ВИ ЗИ ЈИ

ОБРА ЗО ВА ЊЕ У ДО БА КО РО НЕ – 
ИЗА ЗОВ ЗА МЕН ТАЛ НО ЗДРА ВЉЕ

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Све већ ми ри ше на је сен,

па је пра во вре ме за по че -

так при пре ма ња зим ни це.

У то име, пред ла же мо вам

да ове го ди не при ли ком

из бо ра во ћа и по вр ћа ко је

ће те „спа ко ва ти” у те гле и

фла ше на пра ви те што

здра ви ји из бор. Пу сти те

ма шти на во љу и бу ди те кре а тив ни: про бај те да на пра ви те не што

са свим но во. Тре ба ло би да се ши пак, цве кла, гро жђе, ке стен, ду -

ње и смо кве сва ка ко на ђу на ва шем спи ску ако же ли те да ва ша

зим ни ца ујед но бу де и лек.

Да би зим ни ца би ла што здра ви ја, при пре мај те са мо нај ква -

ли тет ни је зре ло, ор ган ски га је но во ће и по вр ће. Из бе га вај те кон -

зер ван се и па жљи во до зи рај те ше ћер, сир ће и со. Ево од лич ног

ре цеп та за ле ко ви то слат ко од гро жђа, ко је ће си гур но оду ше ви -

ти и нај про бир љи ви је сла до ку сце.

Гро жђе је уку сно и осве жа ва ју ће во ће, ко је је при том и ве о ма

ле ко ви то: успо ра ва ста ре ње, спре ча ва де мен ци ју и де ге не ра тив -

не бо ле сти, чи сти крв, укла ња ма сне на сла ге и ја ча ср це. Да би -

сте при пре ми ли слат ко од гро жђа, уку вај те густ си руп од 300 мл

во де и 1,5 кг ше ће ра. До дај те 1,5 кг бе лог гро жђа без ко шти ца,

шта пић ва ни ле и два ли му на исе че на на ко лу то ве. Kувајте док се

ма са до бро не згу сне уз стал но ски да ње пе не. Оста ви те по кри ве -

но сал ве том до су тра дан, па на спи те слат ко у сте ри ли са не те гле

и по ве жи те их це ло фа ном.

Ле ко ви та зим ни ца:
слат ко од гро жђа

Сти гао је још је дан сеп тем бар,
дру га чи ји не го би ло ко ји ра -
ни је. По че ла је но ва школ ска
го ди на у слич ном ма ни ру у ко -
ме је за вр ше на ста ра: ко ро на -
ви рус и да ље дик ти ра пра ви -
ла. За сад он лајн на ста ва ви ше
ни је је ди ни вид обра зо ва ња на -
ше де це, а ва ри јан те ко је су
нам на рас по ла га њу за бри ну -
ле су мно ге ро ди те ље и по кре -
ну ле низ по ле ми ка, али и
оштрих рас пра ва на дру штве -
ним мре жа ма.

Јед ни су про тив ма ски, дру -
ги су за њих, тре ћи ни са ми не
зна ју ко ја је оп ци ја бо ља. По је -
ди ни су, опет, са мо за он лајн
на ста ву и љу ти су на ве ћи ну
ко ја се од лу чи ла да клин це по -
ша ље у шко лу. Уље на ва тру
до ли ва то што ће ро ди те љи ста -
ри јих ђа ка ко ји у шко лу ма ло
иду (и то уз скра ће не ча со ве),
а ма ло уче он лајн, мо ра ти да
се озбиљ но ан га жу ју не би ли
им по ја сни ли све што на став -
ни ци не стиг ну.

Си ту а ци ја се тек за ку ва ва, а ка -
ко ће то под не ти већ до бра но
из ли за ни жив ци ро ди те ља, на -
став ни ка и са ме де це, пи та ли
смо струч ња ка – на шу су гра -
ђан ку Бо ја ну Алек сић, пе да го -
га и пси хо те ра пе у та у су пер -
ви зи ји. 

По ред то га што оба вља ин -
ди ви ду ал ни и груп ни рад с кли -
јен ти ма, на ша са го вор ни ца во -
ди и са ве то дав но-ин струк тив -
ну ра ди о ни цу у Удру же њу за
по моћ МНРО из Пан че ва и са -
ра ђу је с де цом с
раз вој ним смет ња -
ма и њи хо вим ро -
ди те љи ма.

П А Н  Ч Е  В А Ц :
Kако дис тан ца, ма -
ске и дру ге епи де -
ми о ло шке ме ре
мо гу ути ца ти на
пси ху и фор ми ра -
ње лич но сти на ше
де це?

БО ЈА НА АЛЕК -
СИЋ: Но ше ње ма -
ски и спро во ђе ње
раз ли чи тих епи де -
ми о ло шких ме ра
ни је при јат но, ка -
ко за од ра сле, та ко
ни за нај мла ђе.
Прет по ста вљам да
су ро ди те љи већ
при пре ми ли де цу
на сва пра ви ла ко -
ја их че ка ју у шко -
ли и да су им об ја -
сни ли због че га је
ва жно да бу ду од -
го вор ни пре ма свом
здра вљу и здра вљу
сво јих дру га ра, на -
став ни ка и школ -
ског осо бља. С об -
зи ром на то да ће
вре ме про ве де но у
шко ли би ти кра ће не го ина че и
да је на пра вље на олак ши ца у
сми слу по де ле на гру пе ра ди
сма ње ња гу жве, не би тре ба ло
да но ше ње ма ски зна чај ни је ути -
че на пси ху де це, јер по сто је де -
ло ви да на у ко ји ма ма ску ни је
нео п ход но но си ти. Оно че му се
на да мо и на шта де ци и мла ди -
ма тре ба по себ но скре ну ти па -
жњу, је сте да је све ово при вре -
ме но и да ће мо из не по вољ не
си ту а ци је иза ћи бр же управо
ако се сви за јед но бу де мо при -
др жа ва ли пре вен тив них мера.

l Kако да раз го ва ра мо и по -
сту па мо с де цом у ве зи са ак -
ту ел ном си ту а ци јом да не би -
смо, шти те ћи их од ко ро на ви -
ру са, на ру ши ли њи хо во мен -
тал но здра вље?

– Kомуникација, здра ва и
асер тив на, је сте не што што нам
се у овом тре нут ку, на сре ћу,
не мо же од у зе ти. Пан де ми ја у
на шој зе мљи не тра је крат ко.
Про шло је већ ви ше од по ла

го ди не от ка ко смо упо зна ти са
свим ме ра ма и про це ду ра ма,
па нам је сад ма ло лак ше, јер
нам ни је све не по зна то као на
по чет ку. Оно што је ва жно, је -
сте да ро ди те љи, ко ли ко год је
мо гу ће, не па ни че. Тре ба ре -
дов но раз го ва ра ти с де цом, упу -
ћи ва ти их у све што тре ба да
зна ју и охра бри ва ти их. По -
треб но је об ја сни ти де те ту да
ће мо се са мо уз од го вор ност и
до зу опре зно сти „иш чу па ти” из
про бле ма. Пе ри од тра ја ња ове
гло бал не пан де ми је на у чио нас
је да бу де мо опре зни ји, али и

ис трај ни ји. Вра ти ли смо се не -
ким тра ди ци о нал ним вред но -
сти ма, окре ну ли смо се по ро -
ди ци и, ве ру јем, по бољ ша ли
ко му ни ка ци ју. Де ца жи ве у тре -
нут ку. Ве ћи на њих се, уз ма њу
или ве ћу по др шку, ла ко на вик -
не на но во на ста ле окол но сти.
Бит но је да у овој си ту а ци ји
сви по ка жу до бру во љу и за ла -
га ње јер, кад смо удру же ни,
сва ки про блем лак ше ре ши мо.

l Ко ли ко ће де ца ко ја на -
ста ву по ха ђа ју са мо он лајн (на
при мер, због на ру ше ног здра -
вља) би ти оште ће на ка да је реч
о со ци ја ли за ци ји и ка ко то
прева зи ћи?

– Сва ка ко да ће уче ни ци ко -
ји на ста ву пра те са мо од ку ће
би ти ус кра ће ни у овом пе ри о -
ду, али ве ру јем да ће се и тај
не до ста так пре ва зи ћи. Ако је
реч о ђа ку пр ва ку, би ло би ле -
по да се он, ма кар на крат ко, уз
по што ва ње ме ра, ужи во упо -
зна с дру га ри ма из оде ље ња.

Та ко ђе, ово је јед на од си ту а -
ци ја кад тре ба ис ко ри сти ти
пред но сти дру штве них мре жа
и са вре ме них ин тер нет тех но -
ло ги ја. За хва љу ју ћи њи ма, де -
ца ко ја не од ла зе у шко лу мо гу
пу тем ви део-по зи ва или тек -
сту ал них по ру ка да одр жа ва ју
сва ко днев ни кон такт са оста -
лим ђа ци ма. Би ло би до бро да
на став ни ци и ро ди те љи охра -
бре ђа ке на та кав кон такт. По -
треб но је про на ћи за де цу и
до дат не ак тив но сти ко ји ма ће
она упот пу ни ти вре ме про ве -
де но код ку ће.

l Kако ђа ци ма,
по го то во они ма из
ви ших раз ре да, по -
мо ћи да се из бо ре
са сва ко днев ним
оба ве за ма и стре -
сом у том рас це пу
из ме ђу он лајн и
„ре ал не” шко ле?

– Kао што ре кох,
ни је ла ко. Ипак, ве -
ру јем да је нај го ре
про шло и да ни смо
не при пре мље ни
ушли у пан де мисјке
то ко ве. Ва жно је до -
бро се ор га ни зо ва -
ти. На рав но, то је
лак ше ре ћи не го
ура ди ти, али нео п -
ход но је да се на -
пра ви до бар план
при о ри те та, по го -
то во са да ка да је иза
нас лет њи пе ри од
то ком ко јег де ца
ни су има ла ни ка -
кве оба ве зе. Што се
ти че на став ног гра -
ди ва, ако се са да
ухо да мо и по ја ча -
мо тем по, ка сни је
ће нам би ти лак ше.
Ис ку ство по ка зу је
да љу ди во ле аван -

ту ре са си гур ном под ло гом, што
је за пра во не из во дљи во. Са да
смо у си ту а ци ји ка да не зна мо
шта нас че ка у на ред ним да -
ни ма и ме се ци ма, а то нам
ства ра па ни ку, страх, не ла го -
ду... Ме ђу тим, се ти те се: сви
смо се мно го пу та у жи во ту су -
о чи ли с раз ли чи тим ве ли ким
про ме на ма – би ло на лич ном,
би ло на гло бал ном пла ну. Иа -
ко су нас оне уз др ма ле, а не ке
од њих су нам из те ме ља про -
ме ни ле жи вот – пре жи ве ли смо.
Шта ви ше, кад се будемо освр -
нули, по ка за ће се да су нам
мно ге од тих про ме на, ако не
и све, до не ле мно го то га ко ри -
сног и до брог. Ва жно је да и
ми и на ша де ца на у чи мо да се
при ла го ди мо из ме ње ним усло -
ви ма уме сто да уза луд тро ши -
мо енер ги ју на опи ра ње не че -
му што у овом тре нут ку сва ка -
ко не мо же мо про ме ни ти.

l Kоји са вет има те за ро ди -
те ље?

– Чи ње ни ца је да је ово при -
лич но иза зо ван пе ри од за ма -
ме и та те. Нај го ре што они са -
да мо гу ура ди ти је сте да стре -
пе за сво ју де цу, да стра ху ју и
да се нер ви ра ју. Но во на ста ла
си ту а ци ја сва ка ко ни је при јат -
на, али не за бо ра ви те да смо
ми на род ко ји је про шао мно -
го го ре ства ри и из њих из ла -
зио као по бед ник. По ку шај те
ко ли ко год мо же те да се опу -
сти те јер, при зна ће те, с ко ро -
ном или без ње, сеп тем бар је
увек стре сан. Нео п ход но је да
са гле да те и по зи тив не стра не
ове си ту а ци је. Имај те у ви ду
да је гра ди во у шко ли осми -
шље но у скла ду с раз вој ним
ка па ци те ти ма де це, па се сто -
га по тру ди те да под сти че те њи -
хо ву са мо стал ност. Ако сте у
том сег мен ту ра ни јих го ди на
би ли ма ло по пу стљи ви ји и ако
сте сво јим ма ли ша ни ма до зво -
ли ли да се осло не на вас ви ше
не го што би тре ба ло, ово је од -
лич на при ли ка да то ис пра ви -
те. Из не на ди ће те се ко ли ко то -
га они мо гу да на у че и ура де
са ми. Ако вас бри не њи хо во
здра вље у шко ли, под се ти те се -
бе да су пред у зе те све епи де -
ми о ло шке ме ре да де ца оста ну
здра ва и да се мо гућ ност за ра -
зе сма њи на ми ни мум. Не мој -
те пре за шти ћи ва ти сво ју де цу,
то је јед на од нај ве ћих зам ки у
ко је мо же те упа сти као ро ди -
тељ. Уме сто то га, ис ко ри сти те

ову си ту а ци ју да их на у чи те да
во де ра чу на о се би и свом здра -
вљу и об ја сни те им на овом
при ме ру за што је ва жно да се
хра не здра во и да бу ду фи зич -
ки ак тив ни ка ко би оја ча ли свој
иму ни тет. Та кве лек ци је би ће
им ко ри сне за цео жи вот.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Деца живе у тренутку.
Већина њих се, уз
мању или већу
подршку, лако навикне
на новонастале
околности. Битно је 
да у овој ситуацији 
сви покажу добру
вољу и залагање јер,
кад смо удружени,
сваки проблем 
лакше решимо.



На гло ско чи ла це на
ква дра та у
новоградњи

Ве ли ка по тра жња 
од до ла ска стра них
фирми

Пан че во ви ше ни је „јеф ти ни
рај” рај за Бе о гра ђа не ка да је
реч о ку по ви ни не крет ни на –
пи ше је дан од ви ђе ни јих та -
бло и да „Срп ски те ле граф”.

На и ме, у тек сту ко ји је не -
дав но об ја вио тај днев ни лист
на во ди се да це не ква дра та ска -
чу и да су за крат ко вре ме, ре -
ци мо, у но во град њи са 850 евра
по ра сле на 1.400.

Ци фре и до вр то гла вих
1.500 евра?!

С тим у ве зи, бе о град ске но ви -
не пи шу сле де ће: у по след њих
не ко ли ко го ди на, а на ро чи то с
на ја вом број них ин ве сти ци ја,
Пан че во је по ста ло град у ко -
ме је тр жи ште не крет ни на по -
че ло да бу ја. Са мо ове го ди не у
цен тру гра да ни кло је си ја сет
згра да. И та ко је Пан че во за
крат ко вре ме пре ра сло у „рај”
за Бе о гра ђа не, бу ду ћи да су це -
не ква дра та би ле око 850 евра
у но во град њи. То је крат ко и
тра ја ло, не где до кра ја 2018.
го ди не.

Екс пло зи ја тр жи шта не крет -
ни на се нај ви ше при пи си ва ла
чи ње ни ци да ће по ред но во о -
тво ре них по сло ва и свих бе не -
фи ци ја ко је сти жу са ин ве сти -
то ри ма по ра сти це на имо ви не
сва ког ста нов ни ка Пан че ва. То
је до при не ло да ква драт поч не
да се пе ње од 100 до 300 евра.

Тај скок ни је сме тао Бе о гра -
ђа ни ма, ко ји су у јед ном тре -
нут ку прак тич но хр ли ли да ку -
пе не крет ни ну и пре се ле се,
ка ко су сво ју ку по ви ну оправ -
да ва ли, на до мак пре сто ни це.

Са да је већ це на у ши рем
цен тру из ме ђу 1.000 и 1.400
евра, а про це не аге на та за не -
крет ни не су да ће оне ићи и

на 1.500 евра – што су про сеч -
не це не и за не ка на се ља у
Бео гра ду.

Ста ра град ња ма хом
стагни ра

Ко ли ко је све то за и ста та ко,
„Пан че вац” се рас пи тао код љу -
ди ко ји су има ли кон такт с том
те мом. Је дан од ис ку сни јих тр -
го ва ца не крет ни на ма, Алек сан -
дар Ме дић, вла сник аген ци је

„Пре ми јер”, ко ја по слу је већ
око 25 го ди на, ис ти че да не ма
до ка за да су це не то ли ке, јер
углав ном тр гу је ста рим ста но -
ви ма, код ко јих ни је до шло до
бит ни јег ско ка це на.

– Ме ђу тим, по ну да је ди би -
дус ло ша. По ја вљу ју се тек по -
не ки про дав ци, али то је при -
лич но лош ква ли тет, па не мам

три до бра ста на за про да ју, а и
то мо же да бу де пре це ње но –
ре ци мо, је дан кли јент за стан
у ста ро град њи од 54 ква дра та
тра жи 42.000, што је, по ме ни,
ван сва ке па ме ти. С дру ге стра -
не, све очи глед ни је је да су
куп ци за ин тер со ва ни пре вас -
ход но за но ве ста но ве, као и да
се тран сак ци је оба вља ју пре ко
кре ди та. Чу јем и то да су куп -
ци ма хом из Бе о гра да, и то

запо сле ни у стра ним ком па ни -
ја ма, ко ји ра де за пре ко сто хи -
ља да ди на ра, јер бан ке ис под
тог из но са те шко да ће не ком
да ти кре дит. Ту су и све ви ше
љу ди из уну тра шњо сти. Из гле -
да да су у пи та њу не ке ми гра -
ци је, јер се ста нов ни штво кон -
цен три ше у глав ном гра ду и
око ли ни. При мет но је да су
мно ги љу ди по ву кли но вац из
ба на ка, има ју ћи у ви ду да ка -
ма те ни су ни ка кве, не би ли
ку пи ли не крет ни не и по том их
рен ти ра ли – на во ди Ме дић.

Он на по ми ње да се ње го вој
аген ци ји ја вља ју углав ном кли -
јен ти из Пан че ва, ко јих је очи -
глед но све ма ње, а у по ну ди су
ста но ви у ста рим згра да ма, пре
све га на Ко те жу или Те сли, и
то по це на ма из ме ђу 600 и 700
евра по ква дра ту.

– У од но су на пре не ких го -
ди ну да на, ми слим да су це не
ско чи ле за 10 до 15 од сто, а
по ну да је ду пло ло ши ја не го
ла не. И са ма рен та је по ра сла,
па се са да не ки стан ко ји је ко -
штао из ме ђу 130 и 150 евра
ко ти ра већ на око 200. И, на -
рав но, сви тра же рад ни ке из
ZF-а, а ја сам ми шље ња да ће

та кви љу ди, с то ли ким пла та -
ма, ра ди је ку пи ти стан, као
трај но вла сни штво. И то пре
све га но во град њу, ко ја пре ма
мо јим са зна њи ма иде од 1.100
до 1.200 евра, а при ча се да
по је ди ни ин ве сти то ри тра же и
до 1.400, па и 1.500 у ши рем
цен тру. Мно го то га се про да и
у пред град њи, ка да ква драт мо -
же да бу де јеф ти ни ји и за сто
до две ста евра – ис ти че ис ку -
сни тр го вац не крет ни на ма.

Гра беж за но во град њом

На ту те му раз го ва ра ли смо и с
јед ним од дугогoдишњих ин -
ве сти то ра, ко ји је же лео да овом
при ли ком оста не ано ни ман. Он
по твр ђу је да ни кад ни је би ла
ве ћа јаг ма за но вим ста но ви -
ма, што је не ми нов но до ве ло
до ско ка це не ква дра та.

– Но во град њу ма хом ну ди -
мо у ра ној фа зи, а ци фре су
нам с не ка да шњих 900 евра по
ква дра ту оти шле до 1.100 и
1.200. Kупци су ма хом Бе о гра -
ђа ни, за по сле ни у ја ким фир -
ма ма, ко ји су у ста њу да до бију

стам бе ни кре дит, или су то љу -
ди ко ји су не дав но про да ли не -
ку не крет ни ну. Ве о ма че сто су
то и ста ри ји љу ди из по љо при -
вред них сре ди на ко ји више не

мо гу да об ра ђу ју зе мљу; про -
да ли су не ку њи ву, па же ле да
се ота ра се ке ша. Има и оних
ко ји су по ву кли но вац из банке

и ку пу ју ста но ве не би ли их
рен ти ра ли. Све у све му, од
укуп ног бро ја на ших кли је на -
та ис па да да је  че тр де се так
од сто из глав ног гра да, док су
пре о ста ли углав ном на ши
сугра ђани – ка же ин ве сти тор.

Ме ђу њи ма је и је дан млад
брач ни пар, ко ји је већ из ве -
сно вре ме тра жио од го ва ра ју -
ћи жи вот ни про стор и аде кват -
ну ло ка ци ју. Не дав но су

коначно на шли ме сто на ко јем
би се на ста ни ли...

– Ка па ри са ли смо стан на Те -
сли док је то још увек био празан
плац, јер но во град ње бу квал но
не ма. Све је раз гра бље но, а сви
при ча ју о не ким Бе о гра ђа ни ма,
али овај ин ве сти тор ка же да бар
у ње го вом слу ча ју не ма ни шта
од то га, већ да су му куп ци го -
то во све са ми ло кал ци. Што се
нас ти че, ми смо на пра ви ли
пред у го вор и да ли смо ка па ру
од око хи ља ду евра, јер су про -
дав ци би ли ви ше не го ко рект -
ни, па нам ни су тра жи ли уо би -
ча је них де сет од сто од укуп ног
из но са, што је у на шем слу ча ју
око се дам хиљада. Тре ба да дамо

и је дан део у ке шу, док ће мо
оста так под ми ри ти из кре ди та,
а да би смо га по кре ну ли, згра да
мо ра да бу де 80 од сто за вр ше -
на. То не ће би ти про блем, бу ду -
ћи да су ин ве сти то ри ве о ма екс -
пе ди тив ни, па су почет ком ју на

за по че ли ра до ве, ко ји се од ви -
ја ју пла ни ра ном ди нами ком и
би ће окон ча ни до Но ве го ди не
– на во де срећ ни младенци.

Јордан Филиповић
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ИН ДУ СТРИЈ СКЕ ПЕР СПЕК ТИ ВЕ – НАШ ГЛАВ НИ АДУТ

У на ве де ном тек сту у „Срп -

ском те ле гра фу” на во ди се и

то да ће у на ред ном пе ри о ду

би ти за вр ше на бр за са о бра -

ћај ни ца пре ма Вр шцу, као и

да је у ин фра струк тур но опре -

ма ње се вер не по слов не зо не

на 100 хек та ра зе мљи шта уло -

же но ви ше од 850 ми ли о на

ди на ра. То су са гле да ле ком -

па ни је ZF, „Бро зе” и „На вал

бокс” и ин ве сти ра ле ви ше од

400 ми ли о на евра, а отво ри ће

пре ко три хи ља де рад них ме -

ста. Ка же се и да ће пла те би -

ти из над про се ка и нај ви ше у

ре ги о ну – од хи ља ду евра па

на ви ше.

Ра сте и сек тор услу га, гра -

ђе вин ска ин ду стри ја ни кад ни -

је би ла раз ви је ни ја, што ути че

на ква ли тет ду ал ног обра зо ва -

ња и отва ра ње оде ље ња ме ха -

тро ни ке, па ће уче ни ци има ти

за га ран то ван по сао. Све то од -

ра жа ва се и на ин те ре со ва ње

ку па ца не крет ни на.

ПРЕД НО СТИ И МА НЕ ПАН ЧЕ ВА

„Те ле граф” на во ди и не ке

не до стат ке Пан че ва због ко -

јих су се Бе о гра ђа ни мо жда

и пре ва ри ли при ли ком ку -

по ви не ста но ва у на шем

гра ду.

У јед ну од ма на убра ја се

пре воз, од но сно то што дов -

де не са о бра ћа ГСП, а ау то -

бу ска кар та код при ват ни ка

ни је јеф ти на. Ту је за тим

здрав стве ни си стем, јер се

за ле че ње озбиљ ни јих бо ле -

сти не мо же до би ти упут за

Бе о град, на при мер, већ ће

вас по сла ти у Но ви Сад. Да -

ље, овај град не ма ни об је -

ди ње ни „ин фо стан”, већ

сва ко јав но пред у зе ће ша ље

свој ра чун. Не по сто ји ни ку -

па ли ште, па су Пан чев ци

осу ђе ни на са мо је дан ба -

зен, док су, на при мер, по -

зо ри шта из Бе о гра да, и то

пре ко ро не, го сто ва ла је два

јед ном ме сеч но.

Ипак, нај ве ћа пред ност

гра да на Та ми шу је то што је

од цен тра пре сто ни це уда -

љен на 15 ми ну та во жње,

што су услу ге јеф ти ни је, што

има мно го пар ко ва за де цу

и то га чи ни оа зом за по ро -

ди це.

ЦЕН ТАР, ПА 

СВЕ ОСТА ЛО

Пре ма ре чи ма Алек сан дра

Ме ди ћа, вла сни ка аген ци -

је „Пре ми јер”, тре нут не

це не у цен тру за дво со бан

стан у ста ро град њи кре ћу

се од 750 до 800 евра по

ква дра ту.

На Те сли, Со да ри и Ко -

те жу је то од 650 до 700,

док је на Стре ли шту од

600 до 650. Ку ће се углав -

ном мо гу на ћи у се ли ма, и

то по це ни из ме ђу 25.000

и 30.000 евра.

ДА ЛИ ЈЕ ПАН ЧЕ ВО ЈОШ УВЕК „ЈЕФ ТИ НИ РАЈ” ЗА КУП ЦЕ НЕ КРЕТ НИ НА

ЦЕ НЕ СТА НО ВА У НА ШЕМ ГРА ДУ СУ СТИ ЖУ БЕ О ГРАД СКЕ
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Ако во ли те да са ми спре ма те зим ни -
цу, он да вам је до бро по зна то да је
крај ле та са вр шен мо ме нат да ску ва -
те па ра дајз и оп скр би те се за ли ха ма
овог уку сног и здра вог про из во да ко -
ји ће вам по пра ви ти укус зи ме.

Па ра дајз је јед на од су пер на мир -
ни ца ко ја и те ка ко бла го твор но де -
лу је на чи тав ор га ни зам. По зна то је
да је сок од па ра дај за је дан од нај ја -
чих ан ти ок си дан са у при ро ди, а при -
пи су ју му и моћ да успо ра ва ста ре ње.
Иа ко се ве ру је да је нај здра ви је је сти
све же во ће и по вр ће, бу ду ћи да се
њи хо вом тер мич ком об ра дом не рет -
ко гу бе хран љи ви са стој ци, у слу ча ју
па ра дај за из гле да ни је та ко. На уч ни -
ци из Или но и са су, на и ме, до ка за ли
да је ку ва ни па ра дајз здра ви ји од све -
жег, на рав но уко ли ко га при пре ми те
са ми. Ипак, све ма ње до ма ћи ца да -
нас то чи ни, што је пра ва ште та.

Сва ки ле кар и ну три ци о ни ста по твр -
ди ће вам да нас да кон зу ми ра ње па -
ра дај за сма њу је ри зик од кар ци но ма,
осте о по ро зе и кар ди о ва ску лар них бо -
ле сти, а да ли ко пен из ових уку сних
пло до ва шти ти од кар ци но ма дој ке,
про ста те и плу ћа.

Та ко ђе, па ра дајз је од ли чан из вор
ви та ми на А и Ц, ко ји по ма жу це ло -
куп ном здра вљу ор га ни зма, а на ро чи -
то су до бри за вид, ко сти, зу бе и ја ча -
ње иму ни те та. Не сме мо из о ста ви ти
ни ви та ми не Б3 и Б6, бит не за ре гу ла -
ци ју хо ле сте ро ла у кр ви и сма ње ње
ри зи ка од кар ди о ва ску лар них обо љења.

Ри зни ца ви та ми на и ми не ра ла

Чи ње ни ца да па ра дајз са др жи и маг -
не зи јум, иде у при лог тврд њи да је
ова биљ ка иде ал на за здра вље ср ца,
али и очу ва ње ми ши ћа.

Ни шта ма ње па ра дајз не оби лу је
ни ви та ми ни ма Е и K, фо ла ти ма, ба -
кром, гво жђем и фос фо ром. У при -
лог пре по ру ци да се ових да на по за -
ба ви те при пре мом ку ва ног па ра дај за
иде и чи ње ни ца да су аме рич ки на -
уч ни ци утвр ди ли да па ра дајз ипак
има да ле ко ве ћу вред ност на кон што
је тер мич ки об ра ђен. У том слу ча ју

ће те, твр де они, осе ти ти све на ве де не
са стој ке на нај бо љи на чин. 

До ма ћи ца ма из се о ских под руч ја ши -
ром Ср би је ни су по треб ни стручња ци
из Или но и са да им ка жу ко ли ко је ле -
ко ви то теч но цр ве но бла го ко је сва ког
сеп тем бра при пре ма ју с мно го љубави.

Са вр шен ре цепт

Ни у се ли ма у око ли ни Пан че ва не ма
ку ће где крај ле та не за ми ри ше на
па ра дајз. У јед ном од њих упо зна ли
смо Ану, ко ја нам је да ла нај бо љи ре -
цепт за ку ва ни па ра дајз, а усту пи ла
нам је и фо то гра фи је ко ји ма је вер но
илу стро ва ла сво ју при чу.

– И ку ва ни па ра дајз, као и би ло ко -
ја дру га вр ста зим ни це, нај леп ши је
кад га сам спре миш од пр вог до по -
след њег ко ра ка: да кле, све по чи ње са -
ђе њем па ра дај за, а за вр ша ва се из но -
ше њем го то вог про из во да на тр пе зу
кад ти на не дељ ни ру чак до ђу нај ми -
ли ји. Мој ре цепт за ку ва ни па ра дајз
је онај ста рин ски, нај кла сич ни ји, али
је ди но он, то вам га ран ту јем – има
ду шу. То ће вам сва ка же на са се ла
по твр ди ти. Ка ко се пра ви ку ва ни

парадајз? Обе реш, опе реш, исе чеш,
на ло жиш шпо рет, ста виш да се ку ва
два са та док се не одво је љу ске и се -
мен ке. Он да га про па си раш, па га
вра тиш на ва тру, до даш со, ше ћер и,
по же љи, кон зер ванс, па ку ваш још
сат вре ме на. Он да за гре јеш фла ше,
си паш па ра дајз и за тво риш их. Ставиш
ће бе у ко ри то, сло жиш то пле фла ше,
умо таш и пу стиш да та ко од сто ји 24

са та да се па сте ри зу је. И он да фла ше
на ре ђаш на по ли цу у шпај зу и ди виш
се до бро оба вље ном по слу! По сто ји и
јед но став ни ји на чин: мо жеш да ку -
пиш це ђе ни па ра дајз у ба ло ну, пу -
стиш да про ку ва по ла са та и на да ље
је по сту пак исти. Али ре зул тат је ипак
дру га чи ји, до ма ће је до ма ће – ка же
Ана уз осмех.

Ку пов но се не ква ри, али...

Она ис ти че да се од 30 ки ло гра ма пло -
до ва па ра дај за мо же до би ти око 15 ли -
та ра ку ва ног и до да је да су ова ко спре -
мље ни про из во ди здра ви ји од ку пов -
них ва ри јан ти, али има ју јед ну ману.

– На ко ји год од ова два на чи на да
спре ма те па ра дајз, ри зи ку је те да вам
се са др жај не ке фла ше по ква ри. Али
за то по сто ји тре ћи на чин: одеш у про -
дав ни цу и ку пиш го тов про из вод у
те тра па ку. Тај ти се си гур но не ће по -
ква ри ти, по што је хе ми ја од ра ди ла
сво је. А што се ква ли те та ти че: бо ја је
ту, али укус и ми рис по пут до ма ћег
ни кад не ће те про на ћи. Ко ја је ва ри -
јан та здра ви ја, ла ко је за кљу чи ти.
Ипак, не дав но сам баш гле да ла јед ну

ре пор та жу на те ле ви зи ји: ка жу да сад
не ко ску ва три ли тра, не ко три де сет,
а не ка да се ку ва ло и по 300 ли та ра
па ра дај за, и то у ко тло ви ма. Мо дер но
вре ме до не ло нам је на пре дак у мно -
гим ства ри ма, али у по гле ду здра вља
и бри ге о се би смо се баш уна за ди ли.
Из го вор нам је да не ма мо вре ме на, а
да ли је за и ста та ко? – пи та се с пу -
ним пра вом на ша са го вор ни ца.

ПЛОД ОД ЗЛА ТА СМА ТРА ЛИ ОТРОВ НИМ

Без об зи ра на то да ли пла ћа те го то -
ви ном, че ком или кар ти цом, тр го вац
на ма ло је у оба ве зи да вам из да исе -
чак из фи скал не ка се. То је до каз и за
др жа ву и за нас да је за од ре ђе ну ку -
по ви ну об ра чу нат и оба ве зни по рез.

На рав но, ва жно је и то што са мо
ако има те фи скал ни ра чун, ро бу мо -
же те вра ти ти или за ме ни ти у слу ча ју
не ког про бле ма. Је ди но тад вам ва жи
и га ран ци ја. Гра ђа ни с ко ји ма смо
раз го ва ра ли углав ном узи ма ју ра чун,
али има и оних ко ји на то ипак не
обра ћа ју па жњу.

БО ЖА НА КО ВА ЧЕ ВИЋ, 
пен зи о нер ка:

– Узи мам ра чун, ин си сти рам да ми
га из да ју, ми слим да је то ја ко ва жно.
Би ла би ве ли ка ште та за др жа ву ако
ови ра чу ни не би по сто ја ли. Не ли -
бим се да тра жим ра чун, али тру дим
се да тр гов це ти ме не увре дим. Фи -
скал ни ра чун ми пред ста вља си гур -
ност да је у др жав ну ка су оти шао не -
ки ди нар.

БРА НИ СЛАВ КА РА ДО СА ВЉЕВ, 
пен зи о нер ка:

– Де ша ва се да ми не да ју исе чак
из ка се, али ја га обич но тра жим,

пошто се и мо је де те ба ви тр го ви ном,
па до бро знам шта то зна чи. Узмем
ра чун без об зи ра на то да ли ћу га од -
не ти ку ћи или ћу га од мах ба ци ти.
Ва жно је да га из не сем из рад ње. Сво -
ју оба ве зу ис пу ња вам, а тре ба ло би да
та ко ра де и сви оста ли.

ДУ ШАН СВИР ЧЕВ, за на тли ја:
– Углав ном узи мам фи скал не ра -

чу не сву да, по го то во на бен зин ским
пум па ма и у рад ња ма. Чи ним то ра -
ди ре кла ма ци ја, али и због не ких
ства ри ко је су ми по треб не, не ких
лич них еви ден ци ја. Ни је ми се ни ка -
да до са да де си ло да ми ни је из да та
по твр да о про ме ту. Це ним то (смех).
С пе ка ра ма та ко ђе не мам про блем.
За пра во, ку пу јем увек у јед ној ис тој
пе ка ри. Та мо увек до би јем ра чун уз
ку сур.

МА РИ ЈА МУ НИЋ, 
по љо при вред ни тех ни чар:

– Узи мам ра чун са мо кад знам да
ми је не што бит но, од но сно кад је реч
о ро би ко ју ћу мо жда мо ра ти да за ме -
ним. Не мам на ви ку да че кам да ми
от ку ца ју ра чун, али углав ном ми га
сви из да ју. Ако имаш ку сур, до би јеш
уз но вац и ра чун (смех). Не обра ћам

па жњу на то, па не знам да ли ми се
де си ло да ми не ко не из да ову по твр -
ду о ку по ви ни. Не че кам ра чу не у пе -
ка ри ре ци мо. Је ди но се де ша ва да у
ки не ским рад ња ма не до би је те ра чун.
Тр гов ци вам по себ но скре ну па жњу
да уз ме те и чу ва те ра чун кад ку пу је те
ро бу од вред но сти ко ју ће те мо жда
за ме ни ти или има те га ран ци ју на њу.

ЗДРАВ КО ЈО ВА НОВ, пен зи о нер:
– Кад год сам па за рио, от ку ца ли су

ми ра чун. Не ки пут он оста не на ка -
си, а не кад га и узмем. Ни је ми се де -
ша ва ло да не ко не ће да ми из да ра -
чун. Ни сам мо рао ни да их под се ћам,
до би јао сам све ка ко тре ба, ре дов но.
У пе ка ра ма ни сам ку по вао до ста ду -
го, па не бих знао по шту ју ли за кон.
Не по се ћу јем ни ки не ске бу ти ке.

МИ ЛЕ БА СТА, пен зи о нер:
– Идем увек у јед ну пе ка ру, ко ја се

на ла зи на пи ја ци. Та мо увек до би јем
ра чун, не про пу шта ју да вам га да ју.
Ја не кад за бо ра вим да узмем, али не -
рет ко га и по ку пим с ро бом, па га
уба цим у ке су. Не по се ћу јем дру ге
пе ка ре, па не бих мо гао да упо ре дим
са ста њем на оста лим ме сти ма.

Је ле на Ка та на

М. МУНИЋД. СВИРЧЕВ З. ЈОВАНОВ М. БАСТАБ. РАДОСАВЉЕВБ. КОВАЧЕВИЋ

НАША АНКЕТА

ЛЕК КО ЈИ МО ЖЕ ТЕ ПРИ ПРЕ МИ ТИ СА МИ

ВРЕ МЕ ЈЕ ДА КУ ЋА ЗА МИ РИ ШЕ 
НА КУ ВА НИ ПА РА ДАЈЗ

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ако сте овај при ме рак „Пан чев ца”
ку пи ли од кол пор те ра у че твр так,
10. сеп тем бра, ују тру, он да ће вам
мо жда би ти од ко ри сти ин фор ма -
ци ја да је „Елек тро вој во ди на” за тај
дан на ја ви ла ис кљу че ња стру је због
ра до ва на елек тро ди стри бу тив ној
мре жи, и то у два на вра та на две ло -
ка ци је – у Пан че ву и Стар че ву.

Нај пре ће, од 8.30 до 12.30, без
стру је оста ти део Стар че ва од ула за
из Пан че ва – ле во до цен тра, до Ули -
це Мак си ма Гор ког. Стру је не ће има -
ти ни Основ на шко ла „Вук Сте фа -
но вић Ка ра џић”, Дом здра вља и Ме -
сна за јед ни ца.

Истог да на у Пан че ву од 9.30 до
10 са ти стру је не ће има ти це ла
Охрид ска ули ца.

У пе так, 11. сеп тем бра, без на па -
ја ња елек трич ном енер ги јом ће по -
но во при вре ме но оста ти по је ди ни
де ло ви Стар че ва. На и ме, од 8.30 до
13 са ти ра до ви ће усло ви ти ис кљу -
че ња у на се љу Шу ми це, у Рад нич -
кој, Пар ти зан ској и Срем ској ули ци
и у де лу се ла од Ули це Мак си ма
Гор ког до кра ја ка Омо љи ци.

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 ра до ва на -
па ја ње ко ри сни ка би ти укљу че но пре
пла ни ра ног вре ме на. Ин фор ма ци је
о ис кљу че њи ма 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 Стар че ва

Бу ши, ха-ха, ха-ха!

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Је дан од сјај них на чи на су зби ја ња ди -
вљих де по ни ја у Пан че ву соп стве ним
при ме ром по ка за ла је прет про шле го -
ди не ком па ни ја НИС, уло жив ши у
про је кат „Зе ле на остр ва за чи сти је
Пан че во” бли зу три ми ли о на ди на ра.

За хва љу ју ћи том про јек ту Ре ги о -
нал ног цен тра за та лен те „Ми хај ло
Пу пин”, наш град је до био 20 та козва -
них зе ле них остр ва с кон теј не ри ма за
ам ба ла жни и ко му нал ни от пад. НИС
је том при ли ком до ни рао и 24 ве ли ка
кон теј не ра за од ла га ње шу та и дру гог
ка ба стог от па да. Уз сва ки кон теј нер
ис так ну те су и та бле са опи сом, ка ко
би гра ђа ни зна ли за шта ко ји слу жи.

Али авај! По је ди ни на ши су гра -
ђа ни не ка ко и до ве зу свој от пад до

зе ле ног остр ва и чак и про на ђу од -
го ва ра ју ћи кон теј нер, а он да их не -
ка зла си ла на те ра да сме ће ко је су
до те ра ли, уме сто у кон теј нер, про -
спу – по ред ње га!

Нај ве ћа не сре ћа за во за че дво точ -
ка ша је та што би ци кли стич ка ста за
у Ули ци Ми ло ра да Ба те Ми ха и ло -
ви ћа на Со да ри про ла зи баш по ред
јед ног зе ле ног остр ва. А на ње му је,
ко за бак суз, и кон теј нер за ста кло.
Сто га, дра ги би ци кли сти, имај те у
ви ду, кад кре не те тим пу тем, да кр -
хо ти не вр ло че сто не за вр ше у кон -
теј не ру, не го нај пре на ста зи, а по -
том у гу ма ма оних ко је ни ко на вре -
ме ни је упо зо рио шта их та мо че ка.
Не пи тај те ка ко зна мо.

Ле то је ско ро при кра ју, а гра ђа ни
Ср би је тек од 3. сеп тем бра има ју
мо гућ ност да уз не што по вољ ни је
усло ве от пу ту ју у Цр ну Го ру. Ако сте
ре ши ли да ухва ти те по след њи воз
за од ла зак на мо ре, са да је при ли ка
иде ал на, јер вам за пу то ва ње ни је
нео п хо дан ПЦР, већ је до во љан и
да ле ко јеф ти ни ји тест на ан ти те ла.

На и ме, цр но гор ско На ци о нал но
ко ор ди на ци о но те ло за за ра зне бо -
ле сти (НKТ) од лу чи ло је 3. сеп тем -
бра да ре зи ден ти др жа ва с та ко зва -
не жу те ли сте, ме ђу ко ји ма је и Ср -
би ја, мо гу у Цр ну Го ру уз од го ва ра -
ју ћи ре зул тат би ло ког од три по сто -
је ћа те ста: не га ти ван ПЦР, по зи ти -
ван ИгГ или не га ти ван ИгМ тест.

„Ре зи ден ти свих др жа ва са ’жу те
ли сте’ мо гу ући у Цр ну Го ру уз не га -
ти ван ре зул тат ПЦР те ста стар не
ви ше од 72 са та или по зи ти ван ре -
зул тат на ан ти те ла на но ви ко ро на -
ви рус кла се ИгГ или уз не га ти ван
ре зул тат се ро ло шког те ста на ан ти -
те ла кла се ИгМ до би јен ЕЛИ СА се -
ро ло шким те стом, стар не ви ше од
72 са та. Услов је и да ли це ни је у пе -
ри о ду од 15 да на пред ула зак у Цр -
ну Го ру бо ра ви ло у не кој од др жа ва
с ’цр ве не ли сте’, од но сно у не кој од
зе ма ља из ко јих ни је до зво љен ула -
зак у Цр ну Го ру”, на во ди се на сај ту
цр но гор ске вла де.

По ред Ср би је, на „жу тој ли сти” су
и САД, Kосово, Ал ба ни ја и Се вер на
Ма ке до ни ја.

Пре 3. сеп тем бра гра ђа ни ма Ср -
би је услов за ула зак у Цр ну Го ру био
је не га ти ван ПЦР тест или по зи ти -
ван ре зул тат ЕЛИ СА се ро ло шким
те стом на ан ти те ла кла се ИгГ, ко ја
има ју они ко ји су пре ле жа ли ин -
фек ци ју. ПЦР тест ко шта 6.000 ди -
на ра и гра ђа ни са ти ма че ка ју у ре -
до ви ма да би се те сти ра ли, док те -
сти ра ње на ан ти те ла ко шта око 1.200
ди на ра и мо же да се ра ди у при ват -
ним ла бо ра то ри ја ма, та ко да ова од -
лу ка за гра ђа не Ср би је зна чи уште -
ду вре ме на и нов ца.

Олак шан је ула зак цр но гор ских
ре зи де на та – др жа вља на Цр не Го ре
и стра на ца стал но или при вре ме но
на ста ње них у њој из зе ма ља ре ги о -
на у слу ча ју да су у тим др жа ва ма
бо ра ви ли до 48 са ти. Тим ли ци ма
се по по врат ку у Цр ну Го ру про пи -
су је ме ра здрав стве ног над зо ра, ко -
ја под ра зу ме ва сло бод но кре та ње,
али уз сва ко днев но пра ће ње симп -
то ма и ја вља ње над ле жном ле ка ру
до ис те ка ре ше ња ко је по по врат ку
из да је са ни тар на ин спек ци ја. Гра -
ђа ни зе ма ља са „зе ле не ли сте” у Цр -
ну Го ру, као и до са да, мо гу пу то ва -
ти без те ста или би ло ка квих до дат -
них усло ва.

Ко је олак ши це су уве де не
за ула зак у Цр ну Го ру?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

УЗИ МА ТЕ ЛИ ФИ СКАЛ НИ РА ЧУН КА ДА ПА ЗА РИ ТЕ?

Шти ти мо и свој и др жав ни џеп

Је сте ли зна ли да па ра дајз за пра во

ни је по вр ће? Ипак, иа ко спа да у во -

ће, он се у ку ли нар ству сма тра по -

вр ћем и на тај на чин се и ко ри сти.

Ве ру је се да је па ра дајз до спео у

Евро пу за хва љу ју ћи шпан ском

истра жи ва чу Kорте зу. На вод но је

он, на кон што је за у зео пре сто ни цу

Асте ка 1521. го ди не, баш та мо ви -

део ову, за ње га та да нео бич ну

биљ ку. Ме ђу тим по сто је и тврд ње

да за слу ге за до но ше ње па ра дај за

у Евро пу при па да ју Kристифору

Kолумбу.

Из ве сно је да нај ра ни ји за пис о

па ра дај зу у европ ској ли те ра ту ри

по ти че из 1544. го ди не. На пи сао га

је Пје тро Ан дреа Ма ти о ли, ита ли -

јан ски ле кар и бо та ни чар, ко ји га је

и на звао по мо д’о ро: плод од зла та.



Тре нут на це на по
кило гра му од 70 
до 100 ди на ра

Ове го ди не без
„Папри ки ја де”

До ба је го ди не ка да по чи ње
бер ба па при ке, јед ног од нај о -
ми ље ни јих по вр ћа на овим про -
сто ри ма, а по ред оста лог и стра -
те шки нај ва жни јег про из во да
бре сто вач ких по вр та ра.

Ово је и пе ри од ка да се, ма -
кар у по след њој де це ни ји и не -
што ви ше, одр жа ва нај по зна -
ти ја ма ни фе ста ци ја у овом се -
лу, под на зи вом „Па при ки ја -
да”. Она из сви ма зна них раз -
ло га овог пу та ни је при ре ђе на,
али за то љу ди ко ји уз га ја ју по -
ме ну ту биљ ку ни су има ли дру -
гог из бо ра не го да на ста ве оно
чи ме се већ го ди на ма ба ве не
би ли за ра ди ли за жи вот.

Пла сте ни ци си гур ни ја
вари јан та

А ка ква је у по гле ду ро да ова
го ди на, у ко јој су се пре пли та -
ли вла жни и су шни пе ри о ди,
нај бо ље мо гу да го во ре са ми
про из во ђа чи.

Ме ђу њи ма је и Дра ган Пе -
рић, ду го го ди шњи по вр тар и
пред сед ник ре ла тив но мла дог
Удру же ња по вр та ра и во ћа ра
„Бре сто вач ки род”. Он се освр -
нуо и на из о ста нак „Па при ки -
ја де”, што ће, пре ма ње го вим
ре чи ма, би ти на док на ђе но сле -
де ће го ди не, а ор га ни за ци ја ко -
ју пред во ди са свим из ве сно би -
ће део то га.

Што се ти че са ме про из вод -
ње, он је ове го ди не по са дио
па при ке на по 20 ари у пла сте -
ни ци ма и на отво ре ном.

– Ис па ло је бо ље у пла сте ни -
ку, а раз ли ка у при но си ма је
не где око три де сет од сто. И то
се пр вен стве но мо же при пи са -
ти ра зним бо ле сти ма ко је вре -
ба ју на отво ре ном, где су нај ве -
ћи про блем би ле пла ме ња ча,
гри ње и трипс. Њих ни смо мо -
гли да от кла ња мо ор ган ским
сред стви ма, већ смо мо ра ли да
упо тре бља ва мо пе сти ци де и хер -
би ци де, али смо се тру ди ли да
ка рен ца бу де што кра ћа – од
јед ног до два да на. Ме ђу тим,
та сред ства су из у зет но ску па,
чак и за две ста од сто ви ше од
кла сич них. Но, без об зи ра на
тро шак, ни смо же ле ли да ри -
зи ку је мо, јер и ми ре дов но је -
де мо па при ку, као и на ша де -
ца. По ред то га, ове го ди не су
се на биљ ка ма по ја вљи ва ле та -
ко зва не оже го ти не од сун ца,
ко је је би ло из у зет но ја ко. Не -
што је и с ки шом па да ло, па
смо има ли чуд на уве нућа из

чи ста ми ра и због све га то га
род на отво ре ном ума њен је за
20 од сто у од но су на ла не –
при ча Пе рић.

Он ро бу у нај ве ћој ме ри пла -
си ра на ми ни-кван та шу на Зе -
ле ној пи ја ци, ко ји сва ког да на
тра је од 4 до 8 ују тро, а тре нут -
на це на џа ка од де сет ки ло гра -
ма па при ке из но си се дам де сет
ди на ра за ки ло грам пр ве кла се,
док дру га иде за пе де сет ди нара.

– На отво ре ном смо га ји ли
је се њу цр ве ну, по пу лар но на -
зва ну „сло но во уво”, док је у
пла сте ни ку би ло за сту пље но ви -
ше сор ти, по пут „бре стов чан -
ке”, на ше бе ле тур ши ја ре, ко ја
се бе ре че ти ри ме се ца и до бра
је за зим ни цу, а љу ди је узи ма -
ју и за пе че ње. Има мо и љу ту и
ба бу ру, као и цр ве ну под на зи -
вом „кап тур” – на во ди по вр тар.

„Бре стов чан ка”
најпопуларни ја

Ње гов ко ле га и су гра ђа нин
Алек сан дар Драк шан не ма про -
из вод њу у пла сте ни ци ма, већ
са мо на отво ре ном и ис ти че да
је ово у ње го вом слу ча ју јед на
до бра го ди на што се ти че и
при но са и ква ли те та.

– Мо гу сло бод но да ка жем
да се у по след њих пет-шест

сезо на, ко ли ко се ин тен зив но
ба вим по вр тар ством, ова мо же
на зва ти ре корд ном. Осло нио
сам се на до ма ћу па при ку, а
би ло је мно го за ли ва ња, као и
пр ска ња, бар јед ном не дељ но.
Про да је мо ле по и у се лу и на
те зги на пан че вач кој пи ја ци, и
то по це ни од сто ди на ра по
ки ло гра му. Ка да је реч о ко ле -
га ма, има и оних са со лид ним
при но си ма, али и оних ко ји су

под ба ци ли, пр вен стве но за то
што ни су пра во вре ме но шти -
ти ли биљ ке од ште то чи на и бо -
ле сти – ка же Драк шан.

Алек сан дар Ман да ли нић, у
са деј ству са остат ком по ро ди -
це, га ји па при ку у пла сте ни -
ци ма на 80 ари, што је ве о ма
ре спек та бил но ка да је реч о
овом ви ду про из вод ње.

– При но си су за сад од лич ни
и што се ти че тро шко ва и за -
ра де. Це на је со лид на, а ро ба
ве ћи ном иде на кван та шу у Бе -
о гра ду и све пла си ра мо на ве -
ли ко. По се зо ни се на тој по вр -
ши ни до би је око пет-шест ва -
го на, а и ми га ји мо сор ту „бре -
стов чан ку”, до ма ћу па при ку ко -
ја је ве о ма тра же на и мо же да
се ко ри сти за тур ши ју, раз не
са ла те, па и за ај вар. Ка да је
реч о оба вља њу ра до ва, под

пла сте ни ци ма је ужа сно вру -
ће, сто га гле да мо да по сао за -
вр ши мо ра но ују тру или ка сно
уве че ка ко би смо из бе гли нај -
ве ће вре ли не. Што се ти че пла -
но ва, на ме ра ва мо да про ши -
ри мо про из вод њу за још око
пе де сет од сто, па не би би ло
ло ше ни да нам др жа ва по мог -
не не ким под сти ца ји ма. До сад
смо ко ри сти ли мо гућ ност по -
вра ћа ја за на бав ку ре про ма те -
ри ја ла, али то ни је би ло ско ро,
јер нам се са да на ме ћу при -
лич но те шко до сти жни усло ви
– на во ди Ман да ли нић.

Смр ди бу бе сре ћу ква ре

Пред сед ник ло кал ног Са ве та
Ме сне за јед ни це Дра ган Ми -
ри чић, ко ји је и сам по вр тар,
ис ти че да ће ове го ди не род
би ти со ли дан и ка да је про из -
вод ња на отво ре ном у пи та њу.

– Мо рам да ис так нем да су
по вр ши не под па при ком на
отво ре ном при лич но сма ње не
у од но су на пре два де се так го -
ди на, а  не ки по вр та ри су на -
чи сто од у ста ли, па се до бар део
њих са да пре о ри јен ти сао на
пла сте ни ке. Што се ти че тре -
нут ног ста ња, ових да на нам
нај ве ће про бле ме за да ју ин сек -
ти, пре свих смр ди бу бе, то јест
сте ни це, као и ку ку ру зни пла -
ме нац. По ку ша ва мо да их су -
зби је мо ин сек ти ци ди ма, али то
ни је трај но ре ше ње, та ко да уз
све за ла га ње опет бу де ште те –
ка же Ми ри чић.

Ина че, Ме сна за јед ни ца ра -
ди у са деј ству са свим су бјек -
ти ма у се лу, па и са удру же -
њем „Бре сто вач ки род”, ко је је
у че твр так, 10. сеп тем бра, при -
ре ди ло пре да ва ње струч ња ка
из Ин сти ту та „Та миш”.

Петак, 11. септембар 2020.
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ПО ЧЕ ЛА БЕР БА МНО ГИ МА ОМИ ЉЕ НОГ ПО ВР ЋА У БРЕ СТОВ ЦУ

ПА ПРИ КА ИПАК ДО БРО РО ДИ ЛА

КО ЈОШ НЕ ВО ЛИ АЈ ВАР?!

Је дан од по вр та ра, Дра ган

Пе рић, ка же да се у ње го вој

ку ћи спре ма ај вар та ко што

се па при ка ис пе че, па се са -

ме ље, а он да се до да пла ви

па тли џан у од но су је дан

пре ма пет и за чи ни се по

уку су.

– У по след ње вре ме су -

пру га во ли да пра ви „ма ли -

џа но”, у ко ји па при ка и па -

тли џан иду у од но су по ла-

по ла. Ту иде и ви ше уља и

ве о ма је уку сан, али и ма ло

ја чи, па не мо же пре ви ше да

се по је де – на во ди Пе рић.

У ДО ЛО ВУ, ДВА ДЕ СЕТ ПР ВИ ПУТ

Скром на али ле па „Штру дли ја да”

Про фе сор др Ра ду Фло ра, чу -
ве ни пи сац и лин гви ста из Но -
вог Се ла, у су бо ту, 5. сеп тем -
бра, до био је спо мен-пло чу,
ко ја је по ста вље на на ње го ву
не ка да шњу ку ћу. Њу су све -
ча но от кри ли син по ме ну тог
ве ли ка на и ака дем ски сли кар
мр Ви о рел Фло ра и пред сед -
ник  Са ве за за ру мун ски је зик
у Вој во ди ни Лу чи јан Ма ри -
на, ини ци ја тор про јек та ко ји
је по др жао На ци о нал ни са вет
ру мун ске на ци о нал не ма њи -
не у Ре пу бли ци Ср би ји.

На кон то га је у До му кул -
ту ре упри ли чен при кла дан
про грам, ка да су чи та на де ла
др Ра дуа Фло ре. Го во ри ло се
и о ње го вом жи во ту, а све то
је би ло прот ка но зву ци ма Па -
но ве фру ле и кла ви ра.

Др Ра ду Фло ра се сма тра
јед ним од нај ве ћих на уч них
рад ни ка ру мун ске на ци о нал -
но сти ко ји су ства ра ли на про -
сто ри ма Вој во ди не. Ис та као
се пре све га као лин гви ста и
ди ја лек то лог свет ског ре но -
меа, а био је за па жен и као
књи жев ник, дра ма тург, есе -
ји ста, исто ри чар књи жев но -
сти, књи жев ни кри ти чар и
фол кло ри ста. Из у ча вао је осо -
бе но сти ба нат ских, као и
истар ских Ру му на.

Ба нат ски Бре сто вац: Ме сна
за јед ни ца под не ла је ини ци -
ја ти ву ЈКП-у „Зе ле ни ло” ка -
ко би оно, као упра вљач По -
ња ви це, пред у зе ло кон крет -
не ме ре с ци љем по пра вља -
ња ло шег ста ња во де у во до -
то ку и це лог Пар ка при ро де.
Фуд ба ле ри су код ку ће по бе -
ди ли „Је дин ство” из Ду бов -
ца са 4 : 0.

Ба нат ско Но во Се ло: Спо мен-
пло ча по све ће на др Ра дуу Фло -
ри, чу ве ном пи сцу и лин гви -
сти, по ста вље на је у су бо ту, 5.
сеп тем бра, на ње го ву не ка да -
шњу ку ћу. Из дво је но оде ље -
ње Му зич ке шко ле „Јо ван Бан -
дур” у Но вом Се лу по че ло је
да ра ди. Удру же ње же на при -
пре ма ма ни фе ста ци ју „Ба нат -
ски хлеб”, ко ја ће би ти одр -
жа на 26. сеп тем бра, у скла ду
с ме ра ма про пи са ним услед
пан де ми је.

До ло во: Удру же ње же на „До -
лов ке” у су бо ту, 5. сеп тем бра,
одр жа ло је два де сет пр ву
„Штру дли ја ду”. На ру мун ској
пра во слав ној цр кви у то ку су
ли мар ски по сло ви на тор њу
и фа са дер ски на че о ној стра -
ни хра ма. По во дом ло кал не
сла ве 7. сеп тем бра је при ре -
ђе на про сла ва с лу на-пар ком
и те зга ма са играч ка ма и по -
сла сти ца ма. Па о ри су због
уче ста лих кра ђа ан га жо ва ли
при ват но обез бе ђе ње за чу ва -
ње ку ку ру за, па је сва ка ве -
ли ки ри зик за ло по ве.

Гло гоњ: Ло кал на де по ни ја го -
ре ла је у су бо ту, 5. сеп тем бра,
а у га ше њу по жа ра је, по ред
про фе си о нал них ва тро га са ца,
уче ство вао и ло кал ни ДВД. И
да ље при сти же ма те ри јал и
те ку при пре ме за ас фал ти ра -
ње ули ца у окви ру јав но-при -
ват ног парт нер ства. Фуд ба ле -
ри у су бо ту, 12. сеп тем бра, у
ло кал ном дер би ју до че ку ју
сеф ке рин ски „Тем по”.

Ива но во: Но во са гра ђе ни вр -
тић у по не де љак, 14. сеп тем -
бра, и зва нич но по чи ње да
ра ди. Фир ма „Еко сан плус” д.
о. о. су зби ја ла је од ра сле

комар це 9. сеп тем бра. У пр -
вен стве ној утак ми ци „Стре -
ла” је ре ми зи ра ла (2 : 2) у
Хај ду чи ци.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца обо -
га ти ће деч ја игра ли шта још
не ким спра ва ма за де цу. У
про грам jавно-при ват ног
парт нер ства ко ји ће Град ре -
а ли зо ва ти ушли су и про јек -
ти за ре кон струк ци ју ули ца
Го це Дел че ва, Змај Јо ви не и
Вар дар ске.

Ка ча ре во: Фир ма „Еко сан
плус” д. о. о. су зби ја ла је од -
ра сле ко мар це 9. сеп тем бра.
У све ча ној са ли Ме сне за јед -
ни це Ка ча ре во до 11. сеп тем -
бра би ће отво ре на из ло жба
сли ка „Ли ков на ко ло ни ја из
Цре па је”. Гра ђа ни ће мо ћи да

је по гле да ју рад ним да ни ма
од 10 до 17 са ти.

Омо љи ца: Фир ма ода бра на
пу тем јав но-при ват ног парт -
нер ства узи ма ла је узор ке зе -
мљи шта у не ас фал ти ра ним
ули ца ма за ко је су ура ђе ни
про јек ти. Рад ни ци „Елек тро -
вој во ди не” оба вља ли су у по -
не де љак, 7. сеп тем бра, ра до -
ве на мре жи у Ули ци Ми хај -
ла Пу пи на.

Стар че во: По пра вље ни су ре -
флек то ри на те ре ну за ко шар -
ку у школ ском дво ри шту. Рад -
но вре ме му зе ја је утор ком и
че тврт ком од 18.30 до 20, сре -
дом од 13 до 15 са ти, a су бо -
том и не де љом од 19 до 20.30,
док је за по се те у рад но вре -
ме (8–15) по треб но по зва ти
на број те ле фо на 631-144.
Пле сни клуб „Ба ле ри на” при -
ма но ве чла но ве, а све ин -
фор ма ци је се мо гу до би ти на
те ле фон 065/590-66-78.

Месне актуелности

ЛЕП ГЕСТ У НО ВОМ СЕ ЛУ

Спо мен-пло ча у част
Ра дуа Фло ре

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Зелена пијаца: време је за припрему зимнице

Два де сет пр ва „До ло вач ка штру -
дли ја да” одр жа на је у су бо ту, 5.
сеп тем бра, на пла тоу ис пред До -
ма кул ту ре, и то, као и увек, у
ор га ни за ци ји Удру же ња же на
„До лов ке”. Ове го ди не ма ни фе -
ста ци ја је са мо обе ле же на, у
скла ду с ме ра ма због си ту а ци је
иза зва не ко ро на ви ру сом.

По ред штан да „До лов ки” са
штру дла ма, био je по ста вљен
још је дан, на ко јем је Удру же -
ње ви на ра и ви но гра да ра „Све -
ти Три фун” из ло жи ло сво је про -
из во де. То су ујед но и два удру -
же ња ко ја на нај бо љи на чин
пред ста вља ју не са мо се ло већ
и цео град.

Пред сед ни ца „До лов ки” Дра -
га на Ма рић на во ди да је, по -
ред очу ва ња тра ди ци је ка да је
реч о са мој ма ни фе ста ци ји,
при ре ђе но и не ко ли ко
хуманитaрних ак тив но сти.

– Јед на је при ку пља ње че по -
ва за ак ци ју „Че пом до осме -
ха”, у окви ру ко је смо на пу ни -
ли не ко ли ко џа ко ва, а дру га је

од ла зак у Дом ста рих „Ри стић”,
ко ји се на ла зи у на шем се лу,
ка ко би смо та мо шњим  ко ри -
сни ци ма и за по сле ни ма од не -
ли на ше штру дле. Сам дан је
про шао у ле пом и ве се лом рас -
по ло же њу, упр кос жа лу што
ни је би ло као и увек до са да,

па су нам не до ста ја ли број ни
при ја те љи из дру гих ме ста.
Ипак, дух „Штру дли ја де” је био
при су тан у сва ком тре нут ку –
ка же Дра га на Ма рић.

„До лов ке” ће обе ле жи ти два
ју би ле ја: де сет го ди на од ре ги -
стра ци је удру же ња и до би ја ња

жи га, као и два де сет пет од
осни ва ња у овом са ста ву. У пла -
ну су и ра ди о ни це ве за пре ко
зи ме, ка да ће при мат би ти дат
из ра ди су ве ни ра До ло ва. Пр ва
сле де ћа ак ци ја је за јед нич ки
од ла зак на екс кур зи ју у Ба њу
Ко ви ља чу иду ћег ви кен да.

„Доловке” не одустају од традиције
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Ма ја Ста јић, 

гра фич ки и веб ди зај нер

МУ ЗИ КА: По след њи да ни ле -
та и мо је пр во ле то у жи во ту
да ни сам оти шла да се осо -
лим и на пу ним ви та ми ном
Д. Су пер је све ово „ле туј те у
Ср би ји”, са мо фа ли ве ли ко
пла вет ни ло ко је не са мо да
од ма ра не го и слу жи као ан -
ти стрес у сва ком сми слу. Сва
сре ћа да по сто је пра ве вред -
но сти и још пар ства ри без
ко јих не мо же мо да за ми -
сли мо дан, та ко да је ре ше -
ње да пре бро ди мо кри зе и
ужи ва мо у ра ду уз до бру му -
зи ку и по ко ји филм. Мој из -
бор је ком по зи тор Ерик Се -
ра и цео ал бум из фил ма „Ве -
ли ко пла вет ни ло”, сјај на ком -
пи ла ци ја уз ко ју мо же мо по -
не ки ми нут да одво ји мо и
ма ло се ис те гли мо, про др -
ма мо, од лу та мо на не ку од
де сти на ци ја ко ја нам је оми -
ље на и удах не мо тре ну так се -
ћа ња уре за них као успо ме -
на. Су пер је ка да на пра ви те
ба зу успо ме на, а још бо ље
ка да их по ве же те с му зи ком
и он да уз од ре ђе ни сингл от -
пу ту је те по но во и вра ти те
осмех.

ФИЛМ: У ве чер њим са ти ма
мо же и да се ба ци по глед на
исто и ме ни култ ни филм Ли -
ка Бе со на и ужи ва у сјај ној
при чи, про жи ма њу по све ће -
но сти, љу ба ви, при ја тељ ству
и так ми че њу, ка ко про тив се -
бе, та ко и про тив дру гих...
Глав ни ли ко ви у фил му Ен цо
(Жан Ре но) и Жак (Жан-Марк
Бар) ду го го ди шњи су при ја -

те љи. При ја тељ ство је за по -
че ло у де тињ ству на Ме ди те -
ра ну и отад их ве же не за сит -
на љу бав пре ма ро ње њу. Ве -
ру јем да су сви за љу бље ни ци
у мор ски свет од гле да ли ово
ре мек-де ло ми ни мум три пу -
та. Да уз ње га за ро ни мо и из -
ме сти мо се на трен, по гле да -
мо у ду би ну и по ку ша мо да
са гле да мо све из не ког дру -
гог угла, баш као што је у
фил му на пра вље на па ра ле ла
из ме ђу под вод ног све та и ре -
ал ног као не из мер на по ве за -
ност чо ве ка с при ро дом. Под -
вод ни свет је за и ста ко смос
за се бе, не ис тра же но про -
стран ство, опу шта ју ће и ре -
лак си ра ју ће, ме сто ка кво не
по сто ји на коп ну. При ро да
до стој на озбиљ ног и ду бо ког
по што ва ња, мор ских стру ја,
ду би на и под вод ног све та, сва -
ком ко то по што ва ње пре ма
њој га ји, от кри ва не ве ро ват -
но очи глед не и та ко јед но -
став не, а у тој сво јој јед но -
став но сти за и ста див не при -
че. Мир, про стран ство, спо -
кој, сун це, му зи ка и ве ли ко
пла вет ни ло – то је оно че му
се ра ду јем.

„God is at the bottom of the
sea and I dive to find him.”
(Ен цо Ма јор ка)

Ве ли ко пла вет ни ло

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

АН ТО ЛО ГИ ЈА СРП СКЕ ЉУ БАВ НЕ ПО Е ЗИ ЈЕ И ПРО ЗЕ

Ин спи ри са ни љу ба вљу
Као што се не мо же о љу ба ви
све ре ћи, та ко се ни у јед ну
књи гу не мо же са ку пи ти све
што је на пи са но о њој. Оту да
је ово тек јед на ни ска, на чи ње -
на од би се ра по зајм ље них од
не и ме но ва них на род них пе ва -
ча до Ршу мо ви ћа, од Ла за ре -
ви ћа до Пе тро ви ћа, од Де ја но -
ви ће ве до Ђур ђи ће ве.

При ву че на те мом или не -
ким дру гим са звуч јем, оства -
ре ња су у књи зи гру пи са на у
не ко ли ко це ли на: на род на
књи жев ност и де ла бли ска њој
(„Ој де вој ко, се лен ве лен”), ро -
ман тич ни из ли ви и при зна ње
љу ба ви („Ка кви те бе, ср це, тај -
ни ја ди ло ме”), љу бав на слут -
ња и пат ња из да ле ка („Не знам
зна ли”), о љу ба ви и за љу -
бљивању („Ша пат по љуп ца и

уздисај ри ме”), ми са о но та јан -
ство љу ба ви („Пла ме на се спо -
ји ду ша”), о пре љу би („Ви ла
пре љуб ни ка”), о тра гич ној и
не у спе лој љу ба ви („Од љу ба ви
на ших ве ће су ти ши не”), мо -
тив „мр тве дра ге” и стра да ња
(„Уза луд је бу дим”), ап стракт -
ни не мир („У са зна њу не ма
дра жи”), нео бич ни при сту пи
љу ба ви и стра сти („Ње не су
ми сли пти це”) и љу бав с при -
ме сом ду хо ви то сти („Вре ме се
ме ња па и ми у ње му”).

У овај из бор утка на је и на да
да ће чи та о ца во ди ти до но вог
про ми шља ња о срп ској књи -
жев но сти, до но вих књи га и до
но ве љу ба ви, или ње ног чу вања.

Ме ђу би се ри ма срп ске
љубав не по е зи је и про зе на -
шли су се и Пан чев ци про та

Ва са, Ми лан Ћур чин и Ми -
лош Нико лић.

„Сва тро ји ца Пан че ва ца су
вр сни знал ци срп ског је зи ка,
под јед на ко и по ву че ни и ве -
шти у хва та њу ду ха свог вре -
ме на. Ва си ли је Жив ко вић, ко -
ји је, ка ко ка жу знал ци, ’ти хо
а ко ри сно де лао’, за сту пљен је
у из бо ру пе сма ма ’У но ћи’ и
’Мо ји ја ди’, Ми лан Ћур чин је
ту с пе сма ма ’Да л’ хо ћеш та -
ко?’, ’У тро је’ и ’У беч кој шу -
ми’, а Ми лош Ни ко лић с не -
ко ли ко ду хо ви тих цр ти ца и
крат ких при ча на те му љу ба -
ви. Де си ло се да је раз мак из -
ме ђу њи хо вог ро ђе ња око ше -
зде сет го ди на, па су и ту не где
и те ре пер не по ет ске тач ке ко -
је су се укло пи ле у овај из бор
би се ра срп ске љу бав не по е зије

и про зе”, ка же Зо ран Пе нев -
ски из „Ла гу не”.

ПРО МО ЦИ ЈА У МУ ЗЕ ЈУ

Пред ста вљен збор ник „Сме хом про тив ко ро не”
Пред ста вља ње збор ни ка „Сме -
хом про тив ко ро не” Сен ке Па -
вло вић у су бо ту, 5. сеп тем бра,
би ло је пр ви књи жев ни до га -
ђај у Све ча ној са ли На род ног
му зе ја у Пан че ву од по чет ка
пан де ми је. Би ло је то исто вре -
ме но и пр во пред ста вља ње ове
књи ге, ко ја је об ја вље на у ју ну
ове го ди не, у из да њу бе о град -
ске „Про све те”. Про мо ци ју је
отво рио ди рек тор му зе ја Ми -
ро слав Бир цлин, ко ји је по -
здра вио уче сни ке и го сте у пу -
бли ци, ме ђу ко ји ма су би ли
углед ни пан че вач ки ле ка ри,
про фе со ри, по слов ни љу ди,
умет ни ци и но ви на ри.

– Ми смо од лу чи ли да се бо -
ри мо ху мо ром, а Сен ка Па вло -
вић је ура ди ла огро ман по сао
и све афо ри зме, ша ле и до ско -
чи це па жљи во је при ку пи ла и
са ста ви ла сво је вр сно све до чан -
ство јед ног вре ме на – књи гу
ко ја го во ри о ве ли чан стве ној
сна зи људ ског ду ха, ко ји је спо -
со бан да и у те шким си ту а ци -
ја ма из не дри ху мор. Ху мор је
знак пр ко са и не при ста ја ња,
уве ре ње да ће мо оп ста ти без

об зи ра на све – ре кла је о књи -
зи Алек сан дра Фи ли по вић,
књи жев ни ца из Пан че ва.

О књи зи је го во рио и ре цен -
зент Алек сан дар Чо трић:

– Ау тор ка збор ни ка „Сме хом
про тив ко ро не” је ми кро фор -
ме – ша ле, ви це ве, анег до те,
афо ри зме, епи гра ме, пе сме,
при че... – чи та ла, слу ша ла, тра -
жи ла, про на шла, при ку пи ла,

за пи са ла, пре ве ла, иза бра ла,
раз вр ста ла, ре ди го ва ла, при ла -
го ди ла, об ра ди ла, про ту ма чи -
ла, об ја ви ла и пред ста ви ла, во -
де ћи ра чу на да за до во љи и
естет ски и етич ки кри те ри јум.
По тру ди ла се да у овој књи зи
бу ду ра до ви ко ји су ви ше слој -
ни, по уч ни, му дри, ду хо ви ти,
ау тен тич ни, ве о ма ра зно вр сни
по те ма ти ци и ау тор ском

присту пу. Већ је ан тич ки ле -
кар Га лен за па зио упе ча тљи -
вост и убо ји тост та квог књи -
жев ног сти ла: „У ма лом тек сту
– ве ли ка сна га”.

По зна ти но ви нар, ТВ во ди -
тељ и пи сац Ва ња Бу лић, је дан
од ау то ра за сту пље них у збор -
ни ку, ис та као је да је „спе ци -
јал но за ову књи гу на пи сао при -
чу ’Од цир ку са до ви ру са и назад’
у ко јој је на вео сва зна че ња пој -
ма ко ро на, али да је пра ви ју -
нак при че ви рус ко ји нам је,
по пут исто и ме ног цир ку са, вра -
тио жи вот ка кав за слу жу је мо,
про ша ран клов но ви ма, дре си -
ра ним мај му ни ма, ко њи ма ко -
ји пле шу, сло но ви ма ко ји ужи -
ва ју да ула зе у ста клар ске рад -
ње и си ро ти њом ко ја жон гли ра
на тра пе зу без за штит не мреже”.

О свом ра ду на књи зи го во -
ри ла је ау тор ка Сен ка Па вловић,
ко ја је пу бли ци и про чи та ла
не ко ли ко ша ла из књи ге, у че -
му су при сут ни вид но ужи ва -
ли. Ат мос фе ра на овој про мо -
ци ји у пан че вач ком му зе ју би -
ла је по зи тив на, а пу бли ка до -
бро рас по ло же на и на сме ја на.

Културни телекс
Петак, 11. септембар, 19 сати, летња башта Дома омладине,
„Рукописи”: „Демаскирање песника – разговор са Звонком Ка-
рановићем и Срђаном Секулићем”.

    Прво вече овогодишњих „Рукописа” протећи ће у разгово-
ру са Звонком Карановићем, одавно потврђеним и признатим
песником и промотером песничког стваралаштва младих, и
Срђаном Секулићем, једним од оних песника чије време тек
долази. Разговор води Вуле Журић.

Субота, 12. септембар, 16 сати, летња башта Дома омладине,
„Рукописи”: радионица са ауторима – књижевно упознавање.
Учествују аутори из Србије и уредници „Рукописа 43”.

    С младим писцима разговараће се о књижевности, објављи-
вању прве или друге књиге, издавачким кућама, те о перцеп-
цији књижевности путем електронских медија, као и на
интернету. Такође, у светлу датих околности, говориће се о то-
ме колико је књижевност и уопште уметност важна помоћ у
превладавању „нове реалности” коју живимо због пандемије.

Субота, 12. септембар, 19 сати, летња башта Дома омладине,
„Рукописи”: промоција овогодишњих „Рукописа 43 – Зборни-
ка поезије и кратке прозе младих с простора бивше Југосла-
вије”. Учествују аутори из Србије. Водитељи програма су
Јасмина Топић, Милош К. Илић и Срђан Гагић. 

    „Рукописи 43” објављени су на 168 страна, у никад обимни-
јем издању – зборник представља чак седамдесет аутора с пе-
смама и причама и поговоре уредника Наталије Миловановић
и Срђана Гагића. 

    У случају лошег времена програми ће се реализовати у дво-
рани „Аполо” Дома омладине, Максима Горког 6. У складу са
епидемиолошком ситуацијом, број посетилаца биће ограни-
чен. Приликом доласка на програме неопходно је ношење за-
штитне маске.

Изложбе

Петак, 11. септембар, 19 сати, Народни музеј: изложба слика
учесника педесет прве Ликовне колоније „Делиблатски песак”.

Га ле ри ја са вре ме не умет но -
сти Кул тур ног цен тра Пан че -
ва рас пи са ла је кон курс за ау -
тор ске, са мо стал не и груп не
из ло жбе, мул ти ме ди јал не про -
јек те и про гра ме у на ред ној
го ди ни. Кон курс је отво рен до
30. сеп тем бра.

На кон кур су пред ност има ју
ино ва тив ни про јек ти ко ји ни -
су већ ре а ли зо ва ни у га ле риј -
ским про сто ри ма Кул тур ног
цен тра. Мо ле се умет ни ци ко -
ји су из ла га ли у овим про сто -
ри ма у пе ри о ду ма њем од пет
го ди на да се не ја вља ју на кон -
курс. По жељ но је да се про је -
кат ко јим се кон ку ри ше не из -
ла же у дру гим га ле ријским про -
сто ри ма те ку ће годи не.

Га ле ри ја обез бе ђу је га ле риј -
ски про стор – Га ле ри ју са вре -
ме не умет но сти Пан че во, Га -
ле ри ју Ми ло ра да Ба те Ми ха и -
ло ви ћа или фо а је Кул тур ног
цен тра Пан че ва; струч ну по -
моћ при по став ци, пи-ар ак -
тив ност, до ступ ну тех нич ку
опре му (два де сет по ста ме на та,
два пла зма те ле ви зо ра, два про -
јек то ра); ка та лог и пла ка те.

На кон курс је нео п ход но под -
не ти кон цепт умет нич ког про -
јек та и тех нич ки опис (ди мен -
зи је ра до ва, ма те ри јал, тех нич -
ки, ма те ри јал ни и људ ски ре -
сур си), до две хи ља де ка рак те -
ра у Word-у. За тим, ви зу ел ну
до ку мен та ци ју – до де сет ре -
про дук ци ја ра до ва ко ји се пред -
ла жу за из ло жбу с на зна че ним
ди мен зи ја ма, тех ни ком и го -
ди ном на ста ја ња (ма те ри јал
мо же би ти на фо то гра фи ја ма

или на CD- у, у JPG фор ма ту,
ре зо лу ци ја 300dpi), ко ја се ша -
ље пре ко WeТransfer-a, као и
рад ну би о гра фи ју и кон так те
(адре са, те ле фон и имејл), до
две хи ља де ка рак те ра.

Умет ни ци се оба ве зу ју да ће
ре а ли зо ва ти про је кат ко ји је
при хва ћен на кон кур су. Уко -
ли ко ау то ри знат но про ме не
одо бре ни про је кат, Га ле ри ја за -
др жа ва пра во да не при хва ти
из ме не. Ау то ри су ду жни да
нај ка сни је не де љу да на по

завршет ку из ла гач ког тер ми на
по диг ну сво је ра до ве из про -
сто ра Га ле ри је. Кон курс ну до -
ку мен та ци ју тре ба сла ти с на -
зна ком „за кон курс” на имејл
panart@panet.rs или по штом
на адре су Га ле ри ја са вре ме не
умет но сти Пан че во, Вој во де
Жи во ји на Ми ши ћа 1, 26000
Пан че во.

Кон курс на до ку мен та ци ја се
не вра ћа. Про јек те раз ма тра
Умет нич ки са вет Га ле ри је са -
вре ме не умет но сти Пан че во и

да је пред ло ге по про сто ри ма.
Са вет има пра во да од ре ђе ни
број тер ми на да умет ни ци ма
по по зи ву. О ре зул та ти ма кон -
кур са умет ни ци ће би ти оба ве -
ште ни пу тем сај та и „Феј сбук”
стра ни це.

Уко ли ко због пан де ми је бу -
ду уве де не но ве ме ре ко је би
мо гле да про ме не ре а ли за ци ју
про јек та или кон кур са, Га ле -
ри ја се оба ве зу је да ће бла го -
вре ме но оба ве сти ти умет ни ке
о из ме на ма.

КОН КУРС ЗА ИЗ ЛА ГА ЊЕ

ЗА ИЗ ЛО ЖБЕ У НА РЕД НОЈ ГО ДИ НИ
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ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ ПЛА НИ НА РЕ

ЧА РО БАН СВЕТ ПРИ РОД НИХ ЛЕ ПО ТА
Ти ши на. Све жи на ва зду ха. Не сва ки -
да шњи при зо ри. Дру го ви ко ји су ту
од мах иза вас. До вољ ни су са мо до -
бра обу ћа и не што ма ло сло бод ног
вре ме на, а на гра да је не про це њи ва.

Пре дах и енер ги ја

На та ша Бо го је вић (43) по за ни ма њу је
еко но ми ста, а пла ни на ре њем се ба ви
не што ви ше од пет на ест го ди на. Раз -
лог је био јед но ста ван: бег из град ске
гу жве и љу бав пре ма бо рав ку у при ро -
ди. Те две ства ри су се спо ји ле у крат -
ки пре дах и при ку пља ње енер ги је то -
ком јед но днев них или ви кенд из ле та.

– До бро дру штво и енер ги ја, пре -
ле пи пре де ли и но ви иза зо ви у ви ду
успо на на но ве вр хо ве је су не што што
ме је при вла чи ло да на ста вим да пла -
ни на рим. Ужи вам у спо ко ју ко ји про -
на ла зим у при ро ди, јер се та кав мир
ниг де дру где не мо же про на ћи. И без
об зи ра на фи зич ки умор, и по сле нај -
те жих ту ра же ља да се по но во иде не
про ла зи – ка же нам На та ша.

По ред ја ке во ље и љу ба ви, по жељ -
но је има ти ду бо ке не про мо чи ве ци -
пе ле и евен ту ал но оде ћу при ла го ђе -
ну за бо ра вак у при ро ди, шу шка вац,
ка ба ни цу...

– Мо гу сло бод но ре ћи да је на ме не
нај ве ћи ути сак оста вио су срет с Дур -
ми то ром. Мо је
ду го го ди шње пла -
ни нар ско ис ку -
ство де ли се на
оно пре и по сле
тог пр вог успо на
на Дур ми тор. То
је за ме не ча роб -
но ме сто на ко јем
чо век мо же сва -
че му да се на у чи,
да по бе ди се бе у
сва ком сми слу.
Та мо се увек ра -
до вра ћам и усрд -
но га сви ма  пре -
по ру чу јем. Из дво -
ји ла бих и сво је
нај све жи је ис ку -
ство, за ме не пот -
пу но но во и не -
сва ки да шње – ноћ ни успон. По себ но
ми је био леп ноћ ни успон на По влен
и сви та ње зо ре на пла ни ни. То ћу пам -
ти ти цео жи вот – при ча она.

До бре ци пе ле и аван ту ра

Дар ко Је ле си је вић (29) ди пло ми ра ни
је прав ник, а пла ни на ре њем се ба ви
две го ди не. Же лео је но ве аван ту ре и
бег из кан це ла ри је и гра да, и не ма
на ме ру да пре ста не да се ба ви овим
хо би јем.

– Као и све у жи во ту, пла ни на ре ње
зах те ва из ве стан труд и ис трај ност.
Иа ко је по не кад на пор но, не ви ђе на
ле по та пред ста вља за слу же ну на гра -
ду – при ча Дар ко.

До са да је нај ви ше ужи вао у пла -
ни на ре њу до Остро га, за тим у ка њо ну
ре ке Мр тви це у Цр ној Го ри, на Сто -
ло ви ма код Кра ље ва и ове го ди не у
успо ну на три вр ха По вле на.

– Мо ја мак си ма је: са мо пу то ва ње
је ва жни је од ње го вог ци ља, сма трам
да тре ба би ти спон тан. Ја се тру дим
да пла ни на рим сва ке не де ље. Ле то и
је сен су иде ал ни за то – за кљу чу је.

За љу бље ник у при ро ду

Је ле на Бор ко вић (32) по за ни ма њу је
фи ло лог, а по опре де ље њу за љу бље -
ник у спорт и при ро ду. Пла ни на ре -
њем се ба ви ви ше од де сет го ди на.

– Има ла сам иде ју да оку пим ма ло
дру штво и да кре не мо на ви кенд

путова ње у при ро ду. Не пла ни ра но смо
се при кљу чи ли пла ни нар ском дру -
штву и с њи ма кре ну ли на ту ру ко ја је
укљу чи ва ла и спла ва ре ње у ка њо ну
Та ре. Мо жда за то што је би ла пр ва,
та ту ра оста ла ми је у се ћа њу као јед -
на од нај леп ших – при ча нам она.

Ка же да ову вр сту спор та ско ро сва -
ко мо же да упра жња ва. Ме ђу пла ни -
на ри ма има љу ди ра зних до ба, кон -
ди ци је и про фе си о нал ног ста ту са.

– Што се ти че опре ме, пла ни на ре -
ње је је дан од јеф ти ни јих спор то ва.
Основ на ствар су удоб не ци пе ле, по -
год не за те ре не у при ро ди, и ла га ни
ра нац. Ту су и шта по ви, ко ји су од
нај ве ће по мо ћи при спу сту. Ко ри шће -
њем шта по ва укљу чу је мо це ло те ло и
рас те ре ћу је мо но ге... По треб но је да
сва ка ту ра бу де ис пла ни ра на уна пред,
да би смо зна ли шта и у ко јој ме ри по -
не ти. Али увек су ту ма па, ком пас и
ГПС. Бит но је по не ти во ду и ка ло рич -
ну хра ну ко ја се не ће ла ко по ква ри ти.
По што је вре ме у пла ни ни не пред ви -
ди во, по треб но је по не ти ка ба ни цу и
пре свла ку. За сва ки слу чај но се се и
лам па, упа љач и но жић, јер се не ка да

мо же за лу та ти на ста зи и оста -
ти ду же од пла ни ра ног вре ме -
на, па ове ства ри мо гу би ти од
ве ли ке по мо ћи. Та ко ђе, у ран -
цу увек тре ба да је ком плет пр -
ве по мо ћи. Ка да смо цео дан
из ло же ни сун цу, тре ба на не ти
и кре му са за штит ним фак то -
ром – на бра ја Је ле на.

Ка же да се че сто вра ћа на
исте ло ка ци је јер су до жи вља -
ји увек дру га чи ји, за ви се од
го ди шњег до ба, вре мен ских
усло ва, ве ге та ци је... Она не кад
пла ни на ри сва ког ви кен да, а
не ка да јед ном у два ме се ца.

– Сва ко го ди шње до ба има
сво јих ча ри. Зи ма оча ра ва сво -
јом чи сто том. Про ле ће је ле по
јер су ми ри си опој ни и тем пе -
ра ту ре нај при јат ни је. По сле ду -
ге и си ве зи ме ле по је пра ти ти

ка ко се при ро да бу ди. Бег од град ске
же ге то ком ле та је нај леп ше про на ћи
на шу мо ви тим пре де ли ма и уз ре ке.
Ипак, ме ни је нај леп ша је сен, јер та -
да при ро да при ка зу је сво је нај леп ше
и нај ра зно ли ки је пеј за же – при ча.

Не при ли ке ни је има ла, са мо јед -
ном јој се де си ло да се ја ко упла ши ла
ви си не на стр мом, уза ном гре бе ну.
Кра ћу па ни ку је пре ва зи шла по мо ћу
ду бо ког ди са ња и бо дре ња при ја те ља
ко ји су би ли уз њу.

– Нај леп ши је осе ћај сло бо де и по -
ве за ност с при ро дом – за кљу чу је.

Во ља и љу бав пре ма при ро ди

Бра ни слав Ров ча нин (44) ди пло ми -
ра ни је еко но ми ста – ту ри змо лог, а

ра ди као про фе сор у сред њој шко ли.
Пла ни на ри ви ше од два де сет го ди на,
од че га се дам на ест го ди на као во дич.
Осни вач је Пла ни нар ско-еко ло шког
клу ба „Со ко”. За со бом има пре ко
три ста пе де сет пла ни нар ских ак ци ја.
Ау тор је до ку мен тар них фил мо ва на
те му пла ни на ре ња и при ро де.

– То ком лет њих рас пу ста ко је сам
про во дио у Цр ној Го ри као де те раз -
вио сам ве ли ку љу бав пре ма пла ни на -
ма. Ка сни је сам схва тио да ду жи бо -
ра вак у при ро ди по зи тив но де лу је на
ме не, па сам по же лео да то по де лим
пр во са сво јим нај бли жи ма, а за тим и
са оста ли ма ко ји су се при ја вљи ва ли
за ак ци је – при ча нам Бра ни слав.

Уче ста лост од ла ска на пла ни на ре -
ње за ви си од оба ве за, али ни кад му
на па мет ни је па ло да пре ста не, упра -
во због из у зет но по зи тив ног деј ства
ко је пла ни на има на ње га.

– Ра дост на ли цу не ког ко се пр ви
пут поп не на ве ће ви си не, до че ка из -
ла зак сун ца на по љу, или по бе ди се бе
и не од у ста не од успо на на врх... у ме -
ни то иза зи ва ле пе осе ћа је и ду го оста -
је у се ћа њу. Бо ра вак у при ро ди ме је
до ста из гра дио као лич ност и та ко ми
опре де лио жи вот ни пут – ка же он.

Иа ко сва ка ло ка ци ја и пла ни на но -
се не што спе ци фич но у се би, ми сли
да се пла ни не у Цр ној Го ри ис ти чу
не чим ствар но ве ли чан стве ним.

– Ме ђу њи ма из два јам „ди рек то ра
ме ђу пла ни на ма” – Дур ми тор. Он је
мо ја огром на љу бав, чи тав је дан ча -
ро бан свет су ро во сти и ле по те. О љу -
ба ви пре ма Дур ми то ру го во ри и по -
да так да ми је он био ди плом ски рад
на фа кул те ту, а ча со пис ко ји смо сво -
је вре ме но из да ва ли но сио је име по
ње му – „Со ха не бе ска”. У Ср би ји, то
су Ва љев ске пла ни не, па Ја стре бац...
– при ча с љу ба вљу.

Циљ му је да што ве ћи број љу ди,
пр вен стве но де це и мла дих, кроз
пла ни на ре ње и бо ра вак у при ро ди

уоп ште упо зна с ле по та ма на ше 
зе мље и да им пре не се сво ја зна ња и
ис ку ства.

– Пла ни на рим три до че ти ри пу та
ме сеч но. Лич но ни сам не ки љу би тељ
зи ме, па пред ност да јем про ле ћу за
ни же пла ни не и пре де ле где има до -
ста во де, а пе ри од од ју на до ав гу ста
од ли чан је за ви со ке пла ни не. Је сен
је по себ но ле па на пла ни на ма и нај -
леп ши пе ри од за пла ни на ре ње – об -
ја шња ва он.

Осим што по не кад за лу та, ни је ни -
ка да имао ве ћих про бле ма. Де ша ва -
ло му се да по ђе по гре шном ста зом,
али се то увек ре ла тив но ла ко пре ва -
зи ла зи, уз сми ре ност и тим ски дух.

– За ме не је пла ни на ре ње на чин
жи во та и јед но ве ли ко жи вот но ис ку -
ство. Ако по сма трам из угла пла ни -
на ра, нео пи сив је осе ћај ка да си на
вр ху пла ни не оба сјан сун цем, а ис -
под те бе ма гла и обла ци и та моћ
при ро де ко ја се осе ћа на су ро ви јим
те ре ни ма и ве ћим ви си на ма. Из угла
во ди ча, нај леп ши је осмех на ли цу
уче сни ка ко ји пр ви пут до жи ви пла -
ни ну – за кљу чу је Бра ни слав.

По себ на ат мос фе ра

Лу ка Ива но вић (22) сту ди ра на Фа -
кул те ту драм ских умет но сти у Бе о -
гра ду на ка те дри за ка ме ру. Од 2008.
го ди не је члан Пла ни нар ско-еко ло -
шког клу ба „Со ко”, где ак тив но уче -
ству је и сни ма крат ке фил мо ве о ра -
ду клу ба. Ко о сни вач је про дук ци је
„Пне у ма филмс”.

– Ка да сам био у тре ћем раз ре ду
основ не шко ле, друг ми је при чао о
кам по ва њу са сек ци јом „Со ко ли ћи”
Пла ни нар ско-еко ло шког клу ба „Со -
ко”. Не ду го на кон то га и ја сам оти -
шао на пр во пла ни на ре ње на Ава лу, а
по том и на камп на ре ци Гра дац.
Имао сам по тре бу за аван ту ром и убр -
зо сам за во лео тај склад ко ји се осе ћа
у при ро ди – при ча Лу ка.

Пре ма ње го вим ре чи ма, до вољ на је
са мо во ља да се кре не на пут.

– Пла ни на рим у про се ку јед ном
ме сеч но, јер ми то ли ко оба ве зе до -
зво ља ва ју. Тру дим се да ис ко ри стим
сва ку при ли ку за од ла зак у при ро ду.
Нај че шће је то у пе ри о ду од про ле ћа

до је се ни, а зи ми ре ђе идем иа ко то
уме ју да бу ду ве о ма ле пе ту ре – об ја -
шња ва.

Ка же да су опа сне си ту а ци је рет ке.
И да је по треб но са мо ма ло опре зности.

– У пла ни на ре њу ми је нај леп ши
осе ћај са мо спо зна је. Све ва жне од лу -
ке или про бле ме сам ре шио од ла ском
у при ро ду. Кад се на ђе те у ам би јен ту
ко ји је ми ран и скла дан, мно го би -
стри је раз ми шља те и сви ти мен тал -
ни про це си бу ду лак ши – за кљу чу је
Лу ка.

Мир ја на Ма рић

Дар ко Је ле си је вић

На та ша Бо го је вић

Бра ни слав Ров ча нин

Лу ка Ива но вић

Је ле на Бор ко вић

Џејмс и Ел
Еверс ман
пу ту ју кроз
п у  с т и  њ у
Мо ха ве с
на ме ром да
за поч ну но -
ви жи вот.
Кад им се
ау то мо бил
из  не  на  да
п о  к в а  р и ,
на ћи ће се
за ро бље ни
усред пу ста ре, с ма ло во де и без
сиг на ла мо бил ног те ле фо на. Ми -
сли ће да су ови до га ђа ји са мо ма -
лер све док Џејмс не от кри је ру пу
од мет ка на ха у би. Не ко ли ко ки -
ло ме та ра да ље, смр то но сни снај -
пе ри ста их др жи на ни ша ну.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
шта је за вас нај ве ћа уце на. Књи ге
из „Вул ка на” до би ће ау то ри сле де -
ћих по ру ка:

„То што сам њу мо гао до би ти са -
мо у па ке ту с ње ном ма мом. И
при хва тио сам, па сад ис па штам.”
064/8560...

„Нај ве ћа, али нај сла ђа уце на је
кад ме њам до ма ћи сла до лед за ње -
го ве по љуп це.” 063/4264...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње ко ја вре ме на су за
вас би ла нај бур ни ја:

„За ме не и све око ме не нај бур -
ни ја вре ме на би ла су она кад сам
би ла лу до за љу бље на у мом ка ко -
јег ни јед на мај ка не би по же ле ла
за сво ју ћер ку. Оста ви ла сам га.
Он је сад ми ли о нер, а ја сам уда та
за по шта ра.” 061/2434...

„Нај бур ни је су сва ђе с њом. Али
за то су по ми ре ња нај леп ша.”
060/4835... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 16. сеп тем -
бра, 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: „О ко ме нај че шће
ши ри те до бар глас?”, на гра ди ће -
мо по јед ном књи гом. Од го во ре
ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју.

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

Жи вот мно -
го број не по -
ро ди це То -
љ е  н о  в и ћ ,
р а с  т р  з а  н е
не сло гом и
сплет ка ма,
са свим ће се
про ме ни ти
ка да ње ни
од ра сли му -
шки чла но -
ви оду у вој -
ни по ход.
Сво је по се де и двор у Бе лој Цр кви
пре пу сти ће не до вољ но ста са лом
Угље ши, нај мла ђем То ље но ви ћу,
ко ји ће се на ћи пред број ним ис -
ку ше њи ма и те шким од лу ка ма. По -
ка за ће да је до вољ но зрео и му дар,
а до бар глас о ње му сти ћи ће до
са мог дво ра.

„Пла мен све ће”
Ми ла на

Јованови ћа

„На ни ша ну”
Теј ло ра Адам са

Два чи та о ца ко ји до 16. сеп тем -
бра, у 12 са ти, СМС-ом на број
1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го -
вор на пи та ње: „Ко је ва ма био на
ни ша ну?”, 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) Алнари (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 дина-
ра у Вип мрежи, 39,60 динара у Теле-
нор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА
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Ми ле на Пре дић (39) ди пло ми -
ра ла је на Фа кул те ту драм ских
умет но сти у кла си про фе со ра
Дра га на Пе тро ви ћа. У ста ту су
сло бод ног умет ни ка игра ла је
на ско ро свим сце на ма бе о -
град ских по зо ри шта  и оства -
ри ва ла уло ге на фил му и те ле -
ви зи ји. У сло бод но вре ме се
ба ви про дук ци јом и ка стин гом.
Пр ви пут се опро ба ла као сце -
на ри ста на крат ко ме тра жном
фил му „За лет”, ко ји је био се -
лек то ван на ве ли ком бро ју свет -
ских филм ских фе сти ва ла.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка да је и ко при -
ме тио ваш та ле нат за глу му?
Ка ко се скло ност ка овој умет -
но сти ма ни фе сто ва ла у ва шем
де тињ ству?

МИ ЛЕ НА ПРЕ ДИЋ: Са ове
дис тан це чи ни ми се да сам још
од де тињ ства по ка зи ва ла скло -
ност ка пер фор ман су. Мој кум
Ду шко Бок шан Бо ле чу ва не ке
мо је ау дио-сним ке; кад год бих
до шла код ње га, ја бих сни ма -
ла не ке сво је из ми шље не еми -
си је у ко ји ма сам би ла и гост и
во ди тељ и ЕПП. Али има ла сам
до ста раз ли чи тих ин те ре со ва -
ња. Па си о ни ра но сам тре ни ра -
ла од бој ку у ОК-у „Ди на мо”,
сви ра ла кла вир, пе ва ла у деч јој
опе ри. Још у основ ној шко ли
сам са мо и ни ци ја тив но игра ла
у школ ским пред ста ва ма, али
та ва жна рас кр сни ца се ипак
де си ла кад сам се упи са ла у
Драм ски сту дио Ја сми не Ве -
чан ски. Та да сам пр ви пут осве -
сти ла сво ју ве ли ку страст.

l На кон сред ње шко ле упи -
са ли сте фар ма ци ју, али сте се
по сле три го ди не ипак од лу -
чи ли за глу му. Ко ли ко је би ло
те шко до не ти ту од лу ку?

– Још увек ни сам ус пе ла да
од го нет нем ту епи зо ду са сту -
ди ра њем фар ма ци је. Не знам
шта се тад де ша ва ло у мом
осам на е сто го ди шњем мо згу. У
прин ци пу сам од у век би ла до -
бар ђак и зна ла сам да сам спо -
соб на да ду го се дим и да до -
бра но за гре јем сто ли цу. Ве ро -
ват но су на ме не тад ути ца ле и
мо је су пер дру га ри це Би се ра и
Ја ми на. Што се ти че глу ме, по -
др шка у по ро ди ци је из о ста ла
на по чет ку, али оног тре нут ка
кад је у ме ни са зре ла же ља ја
сам јед но став но ура ди ла то што
сам ура ди ла. И хва ла бо гу на
то ме. Ми слим да је ја ко ва жно
да от кри је мо сво је та лен те и да

се ба ви мо ства ри мо ко је нас се
ти чу, са мо та ко се не ка ко овај
те жак жи вот лак ше под но си.

l Чи ме си се пред ста ви ла на
при јем ном за ФДУ?

– Спре ма ла сам је дан чу де -
сан лик из „Бра ће Ка ра ма зо -
вих”, би ла сам си гур на и спрем -
на, и три го ди не ста ри ја од ве -
ћи не кан ди да та, а она си ла ко -
ја ме је гу ра ла је сте по ми сао
да, ако успем, ви ше ни кад не -
ћу мо ра ти да об у чем бе ли ман -
тил у Ули ци вој во де Сте пе.

l У Пан че ву сте по ха ђа ли
шко лу глу ме Ја сми не Ве чан -
ски. До ста глу ма ца но ви је ге -
не ра ци је из на шег гра да је про -
шло кроз ту шко лу. Шта је
најдра го це ни је што сте из ње
по не ли?

– Драм ски сту дио је био мо -
ја ду хов на и кре а тив на оа за.Та -
мо сам упо зна ла мо је са да шње
ве ли ке и ва жне при ја те ље и с
њи ма за јед но от кри ва ла и спо -
зна ва ла ча ри глу ме и умет но -
сти. Има ли смо по тре бу да се
ви ђа мо и да за јед но с Ја сми -
ном пра ви мо пред ста ве. Све
нам је би ло ја ко ва жно.

l Ка ко се се ћа те сво јих
глумач ких по че та ка на кон
акаде ми је?

– Има ла сам сре ће да сам
вр ло бр зо на кон ака де ми је по -
че ла да ра дим, а не ма ни шта
ко ри сни је и зна чај ни је за мла -
дог глум ца не го да ста не у ка -
дар или на сце ну са ис ку сни -
јим ко ле гом. Та да је Кул тур ни
цен тар про ду ци рао пред ста ве
ко је су пра ви ле ко про дук ци је
с бе о град ским по зо ри шти ма и
упра во то су би ле мо је пр ве

шан се. Мо ја пр ва уло га на фил -
му би ла је у „Све том Ге ор ги ју”
у ре жи ји Ср ђа на Дра го је ви ћа.

l До са да сте се по ја ви ли у
не ко ли ко филм ских оства ре -
ња, а јед но од по след њих је
„Так си блуз”, у ком сте има ли
пр ву глав ну жен ску уло гу. Ка -
ко је би ло сни ма ти овај филм?

– Ка да се у ме ни ја ви ла по -
тре ба да се оства рим као ма ма,
по ву кла сам се на не ко ли ко го -
ди на. Оног тре нут ка кад су мо -
ји де ча ци ма ло ста са ли вра ти -
ла сам се на „сце ну” упра во с
фил мом „Так си блуз” и сад се
се ћам ка кво је за до вољ ство би -
ло ста ти опет у ка дар и осе ћа ти
се спрем ном и за до вољ ном по -
сле пет го ди на па у зе. Мај чин -
ство ми је по мо гло у то ме и
упра во су с тим фил мом не ка -
да шње сум ње да ће ме „за бо ра -
ви ти” за у век не ста ле. Глу ма је
од у век би ла ма ра тон, а не тр ка
на 100 ме та ра... На пи та ње ка -
ко се до ла зи до уло га и да ље не
знам од го вор, не ке уло ге до би -
јем на ка стин гу, а не ке до би -
јам на осно ву свих до са да шњих
уло га на ТВ-у и фил му. Во дим
се пра ви лом да уло ге вас про -
на ла зе и де си се, на рав но, да се
за не што „за ка чи те” и по ми -
сли те: ово је баш за ме не, али
не иза бе ру на кра ју вас. Тре ба
би ти стр пљив и ве ро ва ти.

l Ра ди те и син хро ни за ци је.
На ма ко ји гле да мо ани ми ра не
фил мо ве то де лу је до ста јед -
но став но, али ко ли ко је уме ћа
по треб но за ова кав вид глу ме?

– Мо ја нај бо ља дру га ри ца и
ку ма Ма ша Да кић је још од
Ака де ми је би ла не кру ни са на
кра љи ца син хро ни за ци је и
упор но се тру ди ла да ме уба ци
у не ке про јек те, али ни ка ко се
ни је да ло. Ме ђу тим пет на ест
го ди на ка сни је до би ла сам по -
зив од ре ди те ља Мар ка Ми си -
ра че, с ко јим сам у то вре ме
ра ди ла јед ну пред ста ву у Бе о -
град ском драм ском по зо ри шту,
да до ђем на тест гла са за „Toy
Story 4”. До би ла сам уло гу Бо

Пип и пра во је за до вољ ство би -
ло гле да ти то у дру штву мо јих
си но ва Са ве и Или је. Они за -
до вољ ни, а ја још за до вољ ни -
ја... Тај цр таћ је на по след њој
до де ли „Academy Awards” до -
био на гра ду „Оскар”, та ко да ја
во лим да ка жем: је дан већ
имам, иде мо да ље...

l Пре две го ди не сте са ра -
ђи ва ли и са Ива ном Ра ки џи -
ћем на фил му о раз бој ни ци ма
из Ба на та. Ка ко пам ти те то
иску ство?

– Би ло је за до вољ ство ра ди -
ти са Ива ном, јер ње га кра си
не ве ро ва тан ен ту зи ја зам и же -
ља да се ис при ча ју не ке на ше
ау тен тич не ло кал не при че. А
њих баш има и он је наш пра -
ви пан че вач ки тре зор.

l Шта је оно у че му нај ви ше
ужи ва те ка да је глу ма у питању?

– С го ди на ма ми је је ди но
ва жно да је уло га до бро на пи -
са на и на рав но парт нер ко ји
сто ји пре ко пу та ме не, јер глу -
ма и је сте онај ма гиј ски про -
стор ко ји се ства ра из ме ђу дво -
је љу ди на сце ни или у ка дру.
Не кад ми је би ло бит но да што
ви ше ра дим, или да са мо иза -
ђем из ку ће и оста вим ма лу
де цу на пар са ти, а са да ви ше
ни шта не ју рим, ужи вам кад
има по сла, али на у чи ла сам да
ужи вам и у „па у за ма”.

l Ваш су пруг је филм ски
про ду цент. Ко ли ко вам зна чи
то што сте из исте про фе си је?

– На ши жи во ти су по све спе -
ци фич ни и за то ве ру јем у та
парт нер ства из истог есна фа.
С Мар ком сам већ је да на ест
пу них го ди на, во ли мо се и раз -
у ме мо и, што је нај ва жни је, по -
др жа ва мо јед но дру го. Де ли мо
исте стра сти сва ко днев но, од
гле да ња фил мо ва до њи хо вог
пра вље ња. И за то наш по зив
ни је као сва ки оби чан по сао,
већ је то на чин жи вље ња.

l На че му сте ра ди ли у по -
след ње вре ме? У ко јим оства -
ре њи ма вас мо же мо ви де ти?

– У про те клих го ди ну да на
сни ми ла сам три фил ма. На -
жа лост, пре ми је ра „Хо те ла Бе -
о град” де си ла се дан пре уво -
ђе ња ван ред ног ста ња, та ко да
тај филм ни је до жи вео би о -
скоп ску ди стри бу ци ју. Уско ро
оче ку јем пре ми је ру фил ма „Је -
ди ни из лаз”, али с об зи ром на
си ту а ци ју са епи де ми јом ко ро -
не, ве ро ват но ће се од ло жи ти
за не ка бо ља вре ме на, а сви се
на да мо да ће то би ти уско ро...

l Ка ко ви ди те бу дућ ност
филм ске и драм ске умет но сти
с об зи ром на но во на ста лу си -
ту а ци ју иза зва ну ко ро на ви ру -
сом? Шта је умет ни ци ма по -
треб но да би оп ста ли?

– Не знам да ли ико има од -
го вор на то пи та ње, али јед но
је си гур но: мо ра мо да на у чи мо
да жи ви мо с ко ро ном. Не сме
све да ста не и да се за тво ри,
по го то ву уста но ве кул ту ре. Тре -
ба би ти од го во ран и обез бе ди -
ти пу бли ци све усло ве да се
осе ћа си гур но. Што се ти че
умет ни ка, сма трам да они мо -
ра ју има ти до бре иде је ко је ко -
му ни ци ра ју с пу бли ком, као и
сред ства, на рав но. Умет ност не
мо же без фи нан сиј ске по дршке.

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

– На сво ју де цу и су пру га.
l Ка кви су вам про фе си о -

нал ни пла но ви за на ред ни
пери од?

– Сле де ће не де ље се при кљу -
чу јем еки пи се ри је „Не чи ста
крв”, у ре жи ји Ми лу ти на Пе -
тро ви ћа и Го ра на Стан ко ви ћа.
То је кла сич но де ло на ше књи -
жев но сти, уз бу дљи во и по тре -
сно и на кон сто го ди на от ка ко
је на пи са но. Игра ћу лик То до -
ре, Соф ки не ма ме, у дру штву
Дра га на Ми ћа но ви ћа, Ле о на
Лу че ва и Љу бо ми ра Бан до вића.

Мир ја на Ма рић

Пр ви ми си о нар бе не дик ти -
нац отац Фар каш Хај дин гер
до шао је у Пан че во 1718. го -
ди не и ту, од стра не Та ми -
шког Ба на та, био по ста вљен
за жуп ни ка до 1720. го ди не,
ка да до ла зи но ви жуп ник Нор -
берт Скри ба ни, при пад ник
ми но рит ског (фра ње вач ког –
прим. ур.) ре да. Ње му је ге -
не рал Меpcи при вре ме но
усту пио сво ју ре зи ден ци ју, rде
je он ocновао пр ву цр кву. Уз
по моћ гро фа Мер си ја, ко ји је
по стао вој ни за по вед ник и гу -
вер нер Тамиш коr Ба на та, и
са ку пље них да ро ва, 1722. го -
ди не по диг нут је но ви ол тар
у про ду жет ку цр кве ног бро -
да. До 1729. rодине из гра ђе -
на је тр пе за ри ја с ку хи њом.
Пап ским ука зом из 1730.
rодине ми си о нар ска ре зи ден -
ци ја у Пан че ву по ста ла је са -
мо стан, за др жав ши жуп нич -
ка пра ва. При упа ду Ту ра ка у
град 1738. го ди не са мо стан
је уни штен, а фра три су из бе -
гли. На те ме љи ма раз ру ше не
цр кве 1746. го ди не за по че та
је но ва цр ква, ко ја је за вр ше -
на за го ди ну да на и осве шта -
на 1. ју на 1747. Она је има ла
то рањ са зво ном ко је је до не -
то из Се ге ди на. Да на 16. ма ја
1749. го ди не олу ја ко ја је про -
тут ња ла Пан че вом сру ши ла
је то рањ, ко ји је при па ду раз -
ру шио цр кву.

Ма ја 1757. го ди не осве штан
је те мељ но ве цр кве и већ у
сеп тем бру но ва цр ква је за -
вр ше на и осве шта на. Због ло -
ше град ње убр зо је кров по -
чео да пу ца и цр ква је ре ста -
у ри ра на. Услед по ве ћа ња бро -
ја вер ни ка цр ква је та да про -
ши ре на из град њом ол та ра и
тор ња из над ула за у цр кву.
Са гра ђен је и но ви дом за ре -
дов ни ке. Са мо стан је у осно -
ви са гра ђен у об ли ку обр ну -
тог сло ва L, са ула зом не по -
сред но по ред ула за у цр кву.
Од са ку пље них сред ста ва
1787. го ди не цр ква је окре -
че на, ора то ри ју ми су огра ђе -
ни, а про по ве да о ни ца је по -
зла ће на. Beћ сле де ће го ди не
у град cy упа ли Тур ци, па ли -
ли и ру ши ли, али је овог пу та
ва тра по ште де ла са мо стан.
Сли ке, на ме штај, ор гу ље и
зво на су од не ти, а цр ква је
пре тво ре на у ко њу шни цу. Све
је очи шће но и пр ва ми са по -
сле скр на вље ња слу же на је на

Бо жић 1788. го ди не. Кров са -
мо ста на је 1790. го ди не по -
кри вен цре пом. Сле де ће го -
ди не је цр ква по но во окре че -
на и по пра вље на, а по ста вље -
не су и но ве ор гу ље, из ра ђе -
не у ра ди о ни ци Ан та ла
Baлтера. У на ред не две го ди -
не по ста вље на су дво крил на
са мо стан ска вра та, но ва зво -
на, ко ја су сти гла из Бе ча, и
сат на цр кве ном тор њу. По -
сле стра шне олу је ко ја је у
ле то 1816. го ди не оште ти ла
са мо стан кров jе по пра вљен,
а крст по зла ћен.

Као цр кве на сла ва пр ви пyт
ce 1821. го ди не спо ми ње Св.
Кар ло Бо ро меј ски.

То рањ је на до гра ђен и до -
био је да на шњи об лик 1858.
го ди не. Го ди не 1960. укло -
њен је ста ри ол тар и по ста -
вљен нов од мер ме ра. Уну -
тра шњост цр кве је окре че на
у бе ло, а ста ре му стре су по -
кри ве не. Го ди не 2003. цео то -
рањ је ре кон стру и сан, по ста -
вље ни су и но ви крст и ја бу -
ка, а кров је об ло жен ба кар -
ним ли мом.

Цр ква Св. Кар ла Бо ро меј -
ског на ла зи се у окви ру ам -
би јен тал не це ли не ста рог
град ског је згра Пан че ва и да -
нас је јед на од вер ти ка ла ко је
до ми ни ра ју па но ра мом Пан -
че ва. Је ди но је ме сто у гра ду
где се мо гу чу ти ор гу ље, a по -
вре ме но се одр жа ва ју и кон -
цер ти кла сич не му зи ке. У са -
мо ста ну се на ла зи и вред на
би бли о те ка.

(Из мо но гра фи је „Кул тур -
но на сле ђе Ба на та – европ -
ско на сле ђе”, Те ми швар 2015)

* * *
Све тац Ка то лич ке цр кве Кар -
ло Бо ро меј ски (1538–1584)
био је ми лан ски над би скуп и
кар ди нал. У вре ме ве ли ке епи -
де ми ји ку ге, ко ја је 1576. из -
би ла у Ми ла ну и од не ла 18.000
жи во та, што је чи ни ло де сет
од сто ста нов ни штва, над би -
скуп Кар ло се ис та као као ор -
га ни за тор од бра не и до бро -
твор, раз де лив ши све сво је
има ње си ро ма шни ма. У свом
чу ве ном ро ма ну „Ве ре ни ци”
Але сан дро Ман цо ни ко ри стио
је не ке опи се из за пи са Кар ла
Бо ро мо је ског о овој ку ги.

Ка то ли ци сла ве Кар ла Бо -
ро меј ског као за штит ни ка од
за ра зних бо ле сти.
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НАШ ГОСТ: МИ ЛЕ НА ПРЕ ДИЋ, ГЛУ МИ ЦА

УМЕТ НОСТ НЕ МО ЖЕ БЕЗ 
ФИ НАН СИЈ СКЕ ПО ДР ШКЕ

МИ НО РИТ СКИ СА МО СТАН

На уда ру Ту ра ка 
и олу ја

Милена Предић
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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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



КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

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

„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

ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци 13.000
Пљевља           12.600
Костолац            8.000
Ковин коцка       7.500
Сирови вреоци    8.000
Дрво на палети13.000

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

ИСПОРУКА ОДМАХ

ВОЗИЛА

ПОНУДА

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
ДАСКЕ ЗА ОГРЕВ
ЛОМ ОД ПАЛЕТА

064/158-44-10, 063/101-11-47

(5
/2

9
5

7
8

7
)

ПОЛО 1.4 ТДИ, 2001,

1.500 евра, регистрован.

Власник. 067/731-14-42.

(295545)

ГОЛФ 1.6, ТДИ, 2012. го-

диште, регистрован. Тел.

065/406-36-08. (295613)

ПРОДАЈЕМ даеву ланос,

2002. годиште, регистро-

ван 2021, пет брзина, пот-

пуно исправан. Тел.

066/309-996- 8295588)

ОПЕЛ корса 2005. годи-

ште, 1200 кубика у екстра

стању, тек регистрован,

1650 евра. 060/507-53-58.

(295642)

ПРОДАЈЕМ тојоту јарис,

2003. годиште. 066/352-

154. (295649)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ бмв

2003. 302 Д, тек регистро-

ван, за мањи ауто.

064/324-11-16. (295709)

КЛИО 1.2, 2002, петора

врата, клима, прва боја.

064/587-50-24. (295702)

ПУНТО 1.2, 2011/12, пето-

ра врата, атестиран плин.

064/130-36-02. (295702)

ГРАНДЕ пунто 1.9, 2007.

петора врата, фул, шест

брзина.  064/587-50-24.

(295702)

ГОЛФ 4, 1.4, 2002,. петора

врата, фул опрема, реги-

строван годину. 064/587-

50-24. (295702)

ШКОДА октавија 2.0,

2005, фул опрема, прва

боја, шест брзина.

064/130-36-02. (295702)

ПРОДАЈЕМ пежо 206,

2006. годиште, цена 1.000

евра. Тел. 065/241-19-93.

(295687)

ПУНТО 1.2, 3 В, 2003, ме-

талик плав, клима, серво,

власник. 064/856-60-65.

(295718)

ПУНТО 1.2, 2001, атести-

ран плин, сив, серво, кли-

ма, 3 в. 064/142-55-93.

8295718) 

ОТКУП возила путничких,

комби програм, исплата

одмах. 064/300-40-01,

064/321-77-99. (295505)

КУПУЈЕМ кола до 1.500

евра. 063/165-83-75.

(295802)

КУПУЈЕМ аутомобиле у

било ком стању од 70 до

1.800 евра. 062/193-36-05.

(295802)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катали-
затора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409-
991. (295322)

ПРОДАЈЕМ зидане гараже
у Ул. Патријарха Чарноје-
вића 8. 063/315-872.
(295514)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ га-
ражни простор 130 квм, у
Тамиш капији. 063/175-
62-95. (295675)

ПРОДАЈЕМ зидану гаражу
у Жарка Зрењанина 18.
Тел. 060/080-37-57. (295672)

ВЕШ-МАШИНА и половни
делови од веш-машина.
013/252-05-10, 063/703-
76-07. (295747)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-

куп слупаних и неисправ-

них. 060/078-47-89,

063/778-47-89. (295708)

ПРОДАЈЕМ носиљку за бе-

бе, дечји бицикл, две та-

шне, дубак и дечју клацка-

лицу, све за 2.000 динара.

Информације 063/826-26-

06 (СМС)

ПРОДАЈЕМ транспортер

за кукуруз са мотором од

4 кв, комушаљка са 8 ва-

љака. Тел. 064/243-86-68.

(295282)

НА ПРОДАЈУ ТА пећ 4,5

кв, исправна. 064/430-56-

53 (СМС)

ОГРЕВНО дрво, повољно,

багрем, буква, храст.

064/356-03-93, бесплатан

превоз, 4.500. (295088)

НА ПРОДАЈУ квалитетна

црна земља за насипање

дворишта, са превозом.

064/192-85-44. (295303)

ПРОФЕСИОНАЛНИ пинг-

понг сто, продајем. Тел.

063/751-07-79, од 8 до 10

сати. (295758)

ПРОДАЈЕМ еспресо апа-
рат са две групе.
Тел.0038163/833-54-15,
065/341-60-78 (СМС)

ПРОДАЈЕМ џем од чистог
шипурка, без конзерванса.
Тел. 060/161-64-78. (295771)

ИЗДАЈЕМ казан за печење
ракије, 1220 л, са прево-
зом и монтажом. 063/315-
381. (295546)

ПРОДАЈЕМ, плуг 757, дво-
браздни, тањирачу 24, пр-
скалицу, рау 440, круњач
оџаци, круни, меље.
069/901-93-63. (295575)

КОТАО за парно грејање,
шпорет, 80 квм. 064/874-
02-02. (295614)

ВЕШ-МАШИНА, горење,
телевизор самсунг.
064/545-82-16. (295617)

ЛЕЖАЈ, кауч, брачни с две
фотеље, фотеља мојца,
сто, столице. 063/861-82-
66. (295659)

ПРОДАЈЕМ стари наме-
штај, судопера, клима нео,
казан за ракију 25 л, квар-
ну пећ, штампач lex mark,
la ser. Тел. 069/206-30-73.
(295659)

ПРОДАЈЕМ казан (оранију
и ложиште), пратећу опре-
му за свињокољ. 063/722-
75-06. (295643)

ИНВАЛИДСКА колица, те-
левизор ЛЦД, комбинова-
ни фрижидер, двомото-
рац, суодпера с висећим.
063/861-82.-66. (295654)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, 2, 3, 4, 6 кв, до-
става, монтажа, гаранција.
061/218-72-95. (295674)

ПРОДАЈЕМ шиваћу маши-
ну багат славица, турбо
рерна, крека весо.
064/488-38-39. (295676)

НА ПРОДАЈУ трпезаријски
сто, резбарене две ногице,
дим 140 х 90 х 112, 150
евра, може договор. Моб.
063/244-612. 8295681)

ПРОДАЈА новог намешта-
ја, столови од 4.500, сто-
лице од 1.800, клик-клак
лежајеви од 15.300.
060/600-14-52. (295710)

ПРОДАЈЕМ камин алфа

плам рустик. 066/205-670.

(295473)

ПРОДАЈЕМ шанк фрижи-

дер, 4 фотеље, лежај и

угаона гарнитура, телеви-

зор. 061/193-00-09. (295692)

ПРОДАЈЕМ веш-машине

горење, половне делове

веш-машина, замрзивач

мали. 064/129-73-60. (295689)

ДОМАЋИ производи по

традициоаном рецепту –

барена укисељена цвекла,

кувани сок од парадајза и

свеж ајвар по повољним

ценама. 013/377-901.

(295742)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

веш-машине, фрижидере,

замрзиваче,т елевизоре,

долазим на адресу.

063/101-11-47, 064/158-

44-10. (295787)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Јарковца. Цена по догово-
ру! 061/271-51-52. (СМС)

ПРОДАЈЕМ мању кућу на
Кудељарцу, 9 ари плаца,
легализовану. 064/040-82-
72. (294652)

КУЋА на продају, Старче-
во, главна улица, 8 ари
плаца, 80 квм, Информа-
ције на тел. 063/829-83-
18. (295323)

ПРОДАЈЕМ кућу, Горњи
град, три стана, 8 ари пла-
ца. 063/829-89-48. (295424)

ПАНЧЕВО, Војловица, Ул.
Јаношикова 112, кућа на
продају 206 квм, 14.5 ари,
плац, цена 38.000 евра.
Тел. 064/683-84-27. (295753)

КУДЕЉАРАЦ, нова кућа
са аутомеханичарском
радњом, 3, 7 ара, 75.000.
„Кров”, 060/551-64-50.
295781)

БАВАНИШТАНСКИ, плац,
13 ари и 89, викендица,
струја, вода, 32.000.(67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (295803)

ЈАБУЧКИ, 136 и 67 квм,
600 садница лешника, кап
по кап, 45.000 евра.(67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (295803)

КУДЕЉАРАЦ, 4.3 ара, гра-

ђевински плац, 15.000.

„Кров”, 060/551-64-50.

295781)

ПРОДАЈЕМ три њиве, на

преком другу, Новосељан-

ски пут. Тел. 064/915-34-

43. (295794)

КУДЕЉАРСКИ , трособна,

90 квм, 3.5 ара, 52.000.

(353), „Премиер”,

063/800-44-30. (295789)

ПЛАЦ за инвеститоре 4

ара, 97 ара, угао Светог

Саве, 130.000. „Кров”,

060/551-64-50. 295781)

ПРОДАЈЕМ викендицу, ви-

кенд насеље Долово.

063/237-591. (295786)

КУЋА, нова, 180 квм, Вој-

ловица, 48.000 ера. Тел.

064/891-16-48, 063/784-

71-34. (294739)

ИВАНОВО, 74 квм, 6,89

ари плаца, усељива, укњи-

жена, 13.000. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66. (295803)

ТЕСЛА, кућа 45 + 11, 2.61

ар, за рушење, 30.000.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-66. (295803)

ВОЈЛОВИЦА, кућа 68 квм,

плац 5,35, помоћни, усе-

љива, 32.000. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66. (295803)

КУЋА на продају у Врњач-

кој бањи. Тел. 064/947-29-

92. (295580)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој

Мис, кућа 170 квм, два ку-

патила М-3, терасе, цена

договор, без посредника.

061/406-35-49, 063/807-

75-61. (295540)

НА 6 АРИ плаца кућа за

рушење, комплетна ин-

фраструктура, продајем-

мењам за стан уз доплату.

Ул. С. Јовановић, власник.

064/136-42-00. (295728)

КУЋА на продају, Старче-

во Шумице, Суботичка 10.

Термоизолована, легали-

зована, 150 квм. Конт.

Тел. 064/202-78-50. (295537)

ВИКЕНДИЦА на Поњави-

ци код Омољице, 150 квм,

34 ари, плац до воде,

28.000 евра. Власник.

064/141-18-51. (295589)

ПРОДАЈЕМ кућу, 90 квм,

Баваништански пут, лега-

лизована, 8 ари плац.

063/785-60-10. (295562)

НОВА МИСА, спратна ку-

ћа у низу, завршни радо-

ви, власништво. 064/221-

36-12. 8295557)

ПРОДАЈЕМ кућу на Стре-

лишту и два ланца земље

под засадом лешника.

064/357-81-50. (295555)

НОВА КУЋА, центар, 196

квм, са двориштем, греја-

ње – топлотна пумпа, кли-

матизована, Власник,

152.000 евра. Договор.

063/232-757. (295652)

УЛИЧНИ део куће, Војло-

вица, 56 квм, двособан,

12.000, договор. (336),

„Олимп”, 351-061,

063/274-951. (295723)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

Заказивање од 14 до 20 сати на 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 од 14
до 20 сати и оба вља ју се у истом периоду, с тим што сва ки
од ле ка ра ра ди са мо од ре ђе ним да ни ма. 

мо г

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 ПЕТКОМ 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 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

Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и

др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште

офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дија бе тичара

и ласерске интервенције на очном дну код дија бе тичара.
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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 + индекс
fPSA/PSA 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 27. АВГУСТА ДО 17. СЕПТЕМБРА

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 



СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА
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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
(1/295685)

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 кућу у Црепа-
ји, 22 ара, 1/1, легализо-
вана, без посредника.
064/901-93-63. (295575)

ПРОДАЈЕМ кућу у Сакула-
ма, 54 ара, 1/1, без по-
средника. 064/357-84-30.
(295575)

ПРОДАЈЕМ плац на Стре-
лишту. Тел. 064/493-01-
76. (295589)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-
мље, Новосељански пут,
код Крнете. 063/103-04-
33. (295597)

КАЧАРЕВО, куКћа на про-
дају 100 квм, грејање, ЦГ
плин, плац 8 ари, гаража,
центар. Без посредника.
065/207-64-46, договор.
(295610)

КУЋА, Панчево, Маргита,
180 квм + 3.5 ара плаца,
69.000 евра. 063/740-22-
41, 013/664-228. (295632)

ЗЕМЉА на продају 1.4
ланца, Новосељански пут,
уз друм. 064/443-07-07.
(295665)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-
мље, поред села у Качаре-
ву. 064/178-85-36. (295661)

ВОЈЛОВИЦА, 100 квмм,
17 ари, 41.000. (679),
„трем 01”, 063/836-23-83.
(295639)

КУЋА, Баваништански пут,
са већим плаце, 85.000.
(188), „Una Dal li 064/255-
87-50. (295635)

КУЋА, нова Миса,, 220
квм, 68.000.  (188), „Una
Dal li 064/255-87-50. (295635)

КУЋА у центру Панчева,
на продају. 062/504-504,
063/449-090. (295669)

ЗЕМЉА на продају, два
ланца, Новосељански пут,
уз друм.  064/443-07-07.
(295665)

АМК некретнине, продаје
јефтине куће, Баваниште,
Његошева 12. 061/262-08-
44. (295693)

НОВА МИСА, спратна ку-
ћа, 80.000; шири центар,
кућа, договор. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (295808)

ПРОДАЈЕМ три ланца зе-
мље, прва класа. 060/153-
25-15. (295744)

ГРАЂЕВИНСКО земљиште,
северна зона, 110 ари,
1.700 евра по ару. Власник.
064/136-42-00. (295728)

СТАРЧЕВО, 15 ари, кућа +
локал, 44.000 евра. Ново
Село, 9 ари, 140, 45.000.
„Јанковић”, 348-025. (295727)

ТОПОЛА, кућа 100 квм, 7
ари плаца, колски улаз,
32.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(295723)

ВОЈЛОВИЦА, плац, 14 ари,
погодан за све делатности,
11.000. (336), „Олимп”,
063/274-951. (295723)

КУПУЈЕМ кућу без посред-
ника. Центар, шири цен-
тар. 064/320-61-94.
(295767)

КУПУЈЕМ кућу до 70 хиља-
да на кредит. Котежћ,
Маргита, Тесла, центар.
069/126-49-69. (295667)

ДУПЛЕКС , 85 квм одвоје-
ни улази, подрум и гара-
жа, Краљевића Марка,
56.500 евра. 062/212-221
(СМС)

ПРОДАЈЕМ станове у из-
градњи, у Ул. Патријарха
Чарнојевића 8. 063/315-
872. (295514)

АМК НЕКРЕТНИНЕ, купо-
вина и продаја станова.
Његошева 12. 061/262-08-
44. 

ПРОДАЈЕМ улични двори-
шни стан, засебно двори-
ште, Жарка Зрењанина,
власник. 061/382-88-88.
(295391)

ТРОСОБАН стан, 72 квм,
строги ценар, центар, тре-
ћи спрат, две терасе,
лидфт, ТА, могућност ЦГ,
70.000, договор. Звати по-
сле 17 сати. Тел. 064/119-
60-06. (295605)

МИСА, једнособан, 42 квм
+ тераса, реновиран,
26.500. „Јанковић”, 348-
025. (295727)

СТРЕЛИШТЕ, четворосо-
бан, 80 квм, VII, ЦГ, лифт,
65.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (295723)

НОВОГРАДЊА, трособан,
шири центар, 72 квм, I,
норвешки радијатори,
79.200. (336), „Олимп”,
063/274-951. (295723)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан са плодоужитком,
21.000. 063/246-509. (295548)

ПРОДАЈЕМ стан, 61 квм,
на Стрелишту. 060/134-77-
11. (295532)

СТРОГИ центар, Трг Сло-
боде, 30 квм, сређен,
опремљен, одмах усељив,
45.000 евра. Власник.
064/848-88-84. (295593)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 31 квм, високо при-
земље, центар Стрелишта,
27.000 евра, власник.
064/141-18-51. (295589)

МИЛОРАДА БАТЕ МИХА-
ИЛОВИЋА 2, војна зграда,
поред Тамиша, 63 квм, VII
спрат, 50.000. 064/866-21-
18. (295606)

ПРОДАЈЕМ стан на Коте-
жу 1, 48 квм, централно,
39.000 евра. 063/2346-
655. (295628)

СТРОГИ центар, двособан,
51 квм, ЦГ, ВП, усељив.
(470), „Дива”, 064/246-05-
71. (295641)

ЦЕНТАР, новоградња,
странови свих структура,
1.100 евра/квадрат + ПДВ.
(188), „Una Dal li 064/255-
87-50. (295635)

ПРОДАЈЕМ стан, 50 квм +
тераса, и Котеж 2.
069/174-32-04. (295666)

ПРОДАЈЕМ стан, нова Ми-
са, нов, укњижен, ниско
приземље, 43 квм, власник.
063/849-46-34. (295673)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
квм + тераса, IV спрат,
ЦГ, 38.000 евра. 064/305-
73-21. (295697)

ЈНА улица, 30  квм, призе-
мље, за локал или стан, са-
мо 25.900. АМК некретни-
не, Његошева 12. 061/262-
08-44. (295693)

АМК некретнине, купови-
на станова, брза реализа-
ција. Његошева 12.
061/262-08-44. (295693)

СТРЕЛИШТЕ, одличан
двособан, VI, 58 квм, ЦГ,
42.500. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (295720)

ШИРИ центар, новији дво-
ипособан, гас, паркинг ме-
сто, 61.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (295808)

ШИРИ ЦЕНТАР, четворо-
собан, новији, два мокра
чвора, 82.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (295808)

ПРОДАЈЕМ комфоран
стан на Содари сређен,
42.000 евра. 063/802-26-
71. (295749)

ЗМАЈ ЈОВИНА, троипосо-
бан, 106 квм, II, 106.000.
„Кров”, 060/551-64-50.
(295781)

КОТЕЖ 2, дуплекс, тросо-

бан, В, 70 квм, 42.000.

(353), „Премиер”,

063/800-44-30. (295789)

ПРОДАЈЕМ два стана од

67,5 квм, на мирној лока-

цији у центру, новоград-

ња, смарт зграда, инвести-

тор. 060/665-08-89.

(295800)

МИСА, трособан, 73 квм,

I, ЦГ, тераса, 48.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (295803)

КОТЕЖ 1, V, двособан, 67

+ 50, доградња, 55.000.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-66. (295803)

ТЕСЛА, трособан, 88 квм,

IV, ЦГ, две терасе, 60.000

евра. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (295803)

КОТЕЖ 1, V, 60 + 18, ЦГ,

тераса, 40.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (295803)

БАВАНИШТАНСКИ пут,

стан до пута, 83 квм,

15.500. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (295803)

КУПУЈЕМО станове и куће

у Панчеву. Брза исплата.

(097), „Перфект”,

064/348-05-68. (294800)

КУПУЈЕМ гарсоњеру, јед-

нособан или мањи двосо-

бан стан, директно од вла-

сника. 064/939-73-42.

(295767)

КУПУЈЕМ двособан/тросо-

бан стан, само власници.

061/(225-19-43. (295767)

КУПУЈЕМ мањи стан за го-

товину. 060/551-64-50.

(295781)

КУПУЈЕМО станове, куће

на свим локацијама, брза

исплата. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (295787)

АГЕНЦИЈИ „Милка” по-

требни станови, све лока-

ције, брза реализација.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-66. (295803)

КУПУЈЕМО станове, куће,

исплата одмах. (679),

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(295639)

ИЗДАЈЕМ двипособан стан
на Содари, реновиран, на-
мештен 67 квм, Дунавска
4/12, ЦГ кабловска,  лифт,
трећи спрат

ДВОСОБАН намештен
стан у строгом центру ЦГ,
издајем 063/772-60-03,
Тел. 064/201-87-88. Цена
240 евра. (СМС)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Са-
мачком. Звати на 064/411-
20-41. (СМС)

ИЗДАЈЕМ кућу на Миси, 2
спаваће, дневна полусре-
ђена само озбиљни.
061/600-49-00 (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештене ста-
нове у центру. 063/313-
005, 062/978-34-26 (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан на новој
Миси. Тел. 063/700-70-63.
(295489/р)

БЕЛИ ФАСАДЕР, ако же-

лите стан, зовите.

013/354-007. (295731)

ИЗДАЈЕМ полунамештен

дворишни стан, 47 квм.

064/337-19-39. (295347)

ИЗДАЈЕМ намештену собу

код Дома војске, употреба

купатила и кухиње.

065/672-33-00. (295732)

НАМЕШТЕН једнособан,

дворишни, ТА, код Хотела

Тамиш, 90 евра. 064/122-

48-07. (295498)

ИЗДАЈЕМ комплетну, на-

мештен стан, центар. Ка-

бловска, грејање. 065/344-

85-77. (295725)

ИЗДАЈЕМ стан у центру,

200 евра. 063/892-08-35.

(295729)

ДВОСОБАН стан, 57 квм,

за издавање, интернет, ка-

бловска, комплет ккухиња,

Иве Курјачког 91, Панче-

во. Теол. 064/886-91-12.

(295550)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

штен комплет реновиран

стан, Содара, ТА грејање,

цена 230 евра. 064/245-

88-57. (295563)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
полунамештен стан на
Стрлеишту, близу Авива,
звати после 16 сати.
062/404-466. (295581)

ИЗДАЈЕМ двособан нов
намештен стан, Ослобође-
ња, I спрат. 064/320-84-
32. (295603)

ИЗДАЈЕМ дуплекс 130
квмм, центар, намештен,
гас. 064/320-84-32. (295603)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Котежу 1, ЦГ, супер ло-
кација. 064/467-63-01.
(295618)

ИЗДАЈЕМ 1.0 собан стан,
Стрелиште, 39 квм, потпу-
но пазан, III спрат, ЦГ, ме-
сечно плаћање + депозит.,
Тел. 064/866-23-57. (295620)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан
за самицу или самца.
064/396-16-79. (295643)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли, ненамештен.
063/805-59-36. (295748)
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ПОТРЕБНИ

инструктори за „A” и „B”
категорију

(више извршилаца)

Телефон 013/33-43-45

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

Ћевабџиница „Хало Лесковац”
Тел. 064/422-02-03

(2/295686)

GERONTOLOŠKI CENTARGERONTOLOŠKI CENTAR
„Villa Sfera„„Villa Sfera„

Uskoro otvaranje renoviranog još većeg, 
zbog vas još lepšeg i za vas još luksuznijeg
„Villa Sfera“ doma za smeštaj i negu starih.

• luksuzne jednkrevetne, dvokrevetne sobe i apartmani

• vrhunska balansirana ishrana

• konsultativni pregledi najrenomiranijih lekara 
svih specijalnosti 

• 24 sata medicinski nadzor

• radna terapija

• fizikalna terapija

• porodična atmosfera

NAŠE ISKUSTVO JE VAŠA PREDNOST

Život kao odmor – Villa Sfera, Pančevo
063-8015-663

„HIPRA” doo., Stevana Šupljikca 40, Pančevo,

raspisuje konkurs za sledeća radna mesta: 

– Mašinski tehn.kontrole čelične konstrukcije

– Mašinski tehn. tehničke pripreme

– Bravar sa znanjem čitanja tehničnih crteža

– Pomoćnik bravara

– Radnici za pakovanje čelične konstrukcije

Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs 
ili pozvati na 013 33 51 77

ДОО „ХИДРОВОД”, Панчево
Ул. Боре Шипоша 25 (Топола, код Црне мачке)

013/341-292

ТРАЖИ:

1. Шеф градилишта (грађ. струке )

2. Багериста – руковаоц грађ. машинама

3. Возач Ц категорије

4. Физички – помоћни радник

5. Бравар

Пријаве од 8 до 14 сати, радним данима, доћи лично.

ИЗДАЈЕМ комфоран стан
од 16 квадрата, плус купа-
тило, комплет намештен.
Тел. 064/396-18-54. (295637)

ИЗДАЈЕМ стан, намештен,
нов, своје грејање, пожељ-
но млади брачни пар. Тел.
062/577-889. (295705)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у
Панчеву, Краљевића Мар-
ка 34-а. Тел. 061/315-68-
11. (295704)

ИЗДАЈЕМ двособан пра-
зан стан на Котежу 2, ЦГ.
066/240-994, 062/813-07-
13. (295706)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан, кућа, греја-
ње, ТА пећ, Стрелиште.
060/152-88-55. (295716)

СОДАРА, празан стан за
издавање, 60 квм, двосо-
бан, III спрат, лођа, лифт,
реновиран орјентисан за-
пад, 150 евра + депозит.
063/244-612. ((295681)

ЈЕДНОСОБНИ намештен
за једну запослену особу,
студента, ученика, центар.
063/124-10-18. (295653)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан комфоран стан на Со-
дари, сређен евра 170.
063/802-26-71. (2195749)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
од 40 квм у Панчеву, Ко-
теж 2, Кикиндска бр. 6.
064/184-87-50. (295756)

ИЗДАЈЕМ трособан стан у
центру града, намештен,
централно грејање, 250
евра. 065/554-67-72. (295773)

ИЗДАЈЕМ луксузно наме-
штен двособан стан на
Стрелишту. 063/801-90-47.
(295778)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (295358)

ВОЈВОДЕ РАДОМИРА
ПУТНИКА, прилика, 30
квм, приземље, 25.900.
АМК некретнине, Њего-
шева 12. 061/262-08-44.
(295693)

ЛОКАЛ за издавање, М.
Требињца 7. Тел. 066/322-
663. (295607)

ИЗДАЈЕМ два локала 18 и
12 квм, центар. 066/866-
49-00. (295624)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ ло-
кал 1+1 у првој зони. Тел.
063/751-07-79, од 20 сати.
(295758)

ПОСЛОВНИ простор 50
квм, први спрат, Р. Путни-
ка 2.а, две одвојене канце-
ларије. 063/341-871. (295752)

ИЗДАЈЕМ локал, Зелена
пијаца, ламела 1, локал 4,
на главном путу.
064/12221-56. (295797)

ИЗДАЈЕМ локал, 18 квм,
угао Браће Јовановића и
Светог Саве. 064/231-07-
33. (295801)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потре-

бан возач. 062/339-279

или 063/820-87-61. (295421)

ПОТРЕБНА радница на
индустријским машинама.
065/882-30-37 (СМС)

ПОТРЕБНА жена за помоћ
у куци. Звати на тел.
063/750-66-85, после 15
сати. (СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е ка-
тегорије са искуством за
међународни Румунија и
Бугарска . Пријава, сталан
посао. 063/884-22-71 (СМС)

УДРУЖЕЊУ такси преду-
зетника „Панчевачки так-
си” потребна диспечерка у
радио центру. Тел.
066/130-040. (295598)

ПОТРЕБАН механчар
С.З.В.Р СРКИ УлЛ.Моше
Пијаде 92 Тел.062/388-
109 (СМС)

САЛОНУ и центру потре-
бан фризер, плата 30.000.
064/470-74-43 (294997)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ H2О
потребни радници.  Од-
лични услови. 065/474-46-
66  (295199)

АУТО-ПЕРИОНИЦА
Strong vash. Потребан
радник са искуством.
060/758-30-03. (294744)

ПОТРЕБНЕ четири радни-
це у Маркету Идеал на
Стрелишту. 013/333-160,
063/106-02-81. (295452)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-
требне раднице за пала-
чинке и piz za мајстор.
062/339-279. (295421) 

ПОТРЕБНИ радници за
рад у прехрамбеној произ-
водњи: 1 мушкарац, три
жене и 1 бравара, посао
за стално. Плата редовна.
Тел. 061/649-80-58. (ф)

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

ТРАЖИ се продавачица у
пекари. 063/606-330. (295761)

ТРАЖИ се помоћни рад-
ник у пекари. 063/606-330.
(295761)

ТРАЖИ се магационер у
пекари. 063/606-330. (295761)

ПОТРЕБАН возач са Ц и Е
категоријом. 064/140-70-
87. (295772)

ПОТРЕБАН возч Б катего-
рије, за доставу хране у
Панчеву, до старости 50 го-
дина. 064/187-98-10. (295784)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 062/404-41-44. (295793)

ПОТРЕБАН пекар.
062/821-47-70. (295793)

ПИЦЕРИЈА Mammy тражи
радника и возача.
063/691-169. (295792)

ПОТРЕБАН радник у про-
даји ресторану „Пилећи
дућан”. 064/259-96-62.
(295741)

РЕСТОРАНУ Какаду по-
требна помоћна радница
у кухињи. 062/806-02-58.
(295549)

ПОТРЕБАН радник за рад
на живинарској фарми.
013/377-230, 064/259-96-
62. (295552)

ПОТРЕБНЕ искусне жене
за рад на индустријским
шиваћим машинама.
064/191-64-95. (295579)

ПОТРЕБНА радница за
књиговодствене послове,
са искуством. Pro me tal
NP, 061/284-41-08. (295701)

ПОТРЕБАН књиговођа са
радним искуством. Тел.
013/367-700, 060/367-70-
09, „Данито” доо Панчево.
(295599)

ПРИВАТНОЈ фирми по-
требан КВ електричар са
искуством, до 50 година и
КВ приправнике. Исплата
сваке суботе. Послови у
Београду.  062/847-00-95.
(295601)

БЕДЕМ ENE RGY SO LU TI -
ONS тражи помоћног рад-
ника.  Услови: возачка до-
звола Б категорије, акти-
ван возач, елементарно
познавање браварије.
Контакт: Марија Симоно-
вић, 060/663-64-63, рад-
ним данима од 8 до 16 са-
ти. (295621)

SI LEX DOO тражи мајсто-
ра за машинско и електро
одржавање. Боре Шипоша
9-б, Панчево. 063/109-78-
88. (295638)

ПОТРЕБАН мајстор за из-
раду и уградњу ПВЦ и АЛУ
столарије 063/249-432.
(295677)

ПОТРЕБНИ кувар, коно-
бар и конобарице за ново-
отоворени локал. 066/345-
063. (295714)

ПОТРЕБНИ радници са

исксутвом у новотовреном

fast fo o du/ПИЦЕРИЈИ, У

Панчеву. 063/723-06-00.

(295694)

РЕСТОРАНУ „Роyal” у

Авив парку, потребан ко-

нобар-ица, кувар или по-

моћни радник. 063/216-

788. (295690)

ПОТРЕБАН конобар са ис-

куством за раду рестора-

ну. 060/63545-57-73. (295695)

ПОТРЕБАН мајстор за пе-

циво. 064/973-60-66. (295691)

ПОТРЕБАН кувар са иску-

ством, и помоћни радник

у кухињи са искуством.

060/635-57-73. (295695)

ШЉУНАК,  песак, сејанац,

одвоз шута малим кипе-

ром до два кубика.

064/664-85-31,  013/342-

338  (СМС)

КОМБИ превоз робе, се-

лидбе. 064/243-82-85.

(293522)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ

радови, брзо, педантно,

повољно. 065/523-02-73.

(295470).

АЛУ ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, венеци-
јанери, тракасте, уграђу-
јем, поправљам. 063/882-
25-09. (295094)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (295244)

МОЛЕРАЈ, глетовање, гип-
сане плоче, термоизолаци-
ја, купатила, подови, ма-
теријал. 060/131-81-70.
(294913)

ГИПС, спуштени плафони,
преградни зидови, моле-
рај, термоизолација, адап-
тације, материјал.
060/131-81-70. (294913)
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Основна школа „Мирослав Антић – Мика” Панчево

ОГЛАШАВА

ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА

За припремање и дистрибуцију ђачке ужине, 

у школској 2020/2021. години.

Оглас је отворен (8) осам дана, од дана објављива-

ња истог у недељнику „Панчевац”.

Уз понуду доставити:

– детаљан приказ производа са ценовником

– извод из надлежног регистра

– сертификат HACCP система

– референтну листу образовних установа са којима

је понуђач сарађивао

– име лица овлашћеног за контакт.

Понуде са потребном документацијом доставити

на адресу: Основна Школа „Мирослав Антић – Ми-

ка” Панчево, Ул. Душана Петровића Шанета бр. 11.

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 УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ката-

старских парцела топ.бр.3114 и 3115 КО Панчево,

за планирану изградњу вишепородичног стамбе-

ног објекта, са 18 станова, спратности Пр+3+Ман.,

који се налази у Ул. Ослобођења бр. 32, са обухва-

том УП-а и дела улице Ослобођења, део кат. пар-

целе 8028/1 КО Панчево, израђен од стране „АГП

Студио”, Панчево, за инвеститорa „Empora Con-

struction” ДОО, Београд, Љубе Дидића бр. 14.

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 18. 09.

2020. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,

за време трајања јавне презентације, у писаном

облику, Градској управи Града Панчева, Секрета-

ријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-ко-

муналне послове, путем писарнице Градске упра-

ве Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4,

Панчево. 

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

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

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

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

83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

катастарских парцела топ. бр. 3194 и 3195 КО

Панчево, за планирану изградњу вишепородичног

стамбеног објекта, спратности По+П+5+Пс, са 41

стамбеном јединицом, са обухватом УП-а: дела

улице С.Милетића (к.п. 8043 КО Панчево) и дела

улице Карађорђева (к.п.8044 КО Панчево), изра-

ђен од стране „АГП Студио“, Панчево, за инвести-

торa „Нептун арт градња” ДОО, Панчево, Војводе

Радомира Путника бр. 21.

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 18. 09.

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

за изградњу објекта образовања број 1 и број 2,

спратности П+1+Пк, на кат. парцели топ.бр.4108/1

и 4108/2 КО Панчево, у Ул. Игњата Барајевца бр.

5, за инвеститора Аутономна Покрајина Војводи-

на, израђен од стране ЈП „Урбанизам”, Панчево.

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 18. 09.

2020. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,

за време трајања јавне презентације, у писаном

облику, Градској управи Града Панчева, Секрета-

ријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-ко-

муналне послове, путем писарнице Градске упра-

ве Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4,

Панчево.

УСЛУГЕ

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
)

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

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

ИЗВОЂЕЊЕ свих грађе-

винских радова од темеља

до крова. 063/724-36-24.

(295766)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, столарија, повољ-

но. 064/280-26-15. (295244)

ПРЕВОЗ кипером повољ-

но: песак, шљунак, сеја-

нац, ризла, одвозим шут.

064/354.69-94, 063/754-

02-72. (295765<9

РАДИМ физичке послове,

утовар/истовар шута,

угаљ, пелет, итд. 060/143-

62-10. (295762)

МЛЕВЕЊЕ воћа са профе-

сионалном машином, бр-

зо, ефикасно, повољно.

062/885-11-11. (295565)

РАДИМО молерско-фар-
барске радове, технике,
гипс, керамика, вода,
струја, канализација. Ваш
хаус мајстор. 066/514-57-
98, 061/653-63-38.
(295751)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима. Преводи. При-
према за полагање свих
нивоа знања. 061/656-04-
04, 352-892. ()295776)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац...  Одвоз шута малим
кипером до два кубика.
Лаза. 065/334-23-38.
(295759)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење судопере, купатила,
попавке, замена, повољно,
одмах. 013/331-657,.
064/495-77-59. (295780)

ПРЕВОЗИМ кипеом све
врсте , повољно, утовар,
одвозимо шут, туцаник,
црну земљу оаницу.
064/354-69-94. (295798)

ОЗБИЉНА жена, спремам
станове. 0647461-38-95.
(295734)

ПАРКЕТ и ламинат, по-
ставка, хобловање и лаки-
рање. 065/314-90-18, 601-
892. (295733)

МАТЕМАТИКА, статисти-
ка, физика, информатика,
пријемни, могућност on li -
ne рада, професор. Цен-
тар, 061/603-94-94,
066/405-336. (295730)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шења канализације, адап-
тације купатила, сервис,
повољно. 063/115-71-67.
(295375)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-

не, венецијанери, комар-

ници, гуртне, уграђујем,

поправљам. 064/181-25-

00. (295372)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,

гипс, демит фасаде, по-

вољно, пензионерима по-

пуст. 061/626-54-06.

(295696)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а. 064/866-20.-70.
(295582()

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор.
064/157-20-03. Алексан-
дар. (295594)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које смета. 063/369-
846. (295724)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, сти-
рпор, бавалит фасаде, по-
вољно. 063/865-80-49.
(295608)

ОЗБИЉНА поуздана жена
чувала би старију особу.
063/707-19-88. (295631)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалет-
ни. 065/842-84-29. (295625)

ЗИДАРСКЕ радове оба-
вљам, поправка крова,
димњака, итд. 064/337-18-
97. (295623)

ОБАРАЊЕ стабала, коше-
ње плацева, рушења кућа,
бетона, чишћења гаража,
подрума. 064/122-69-78.
(295616)

ЧИСТИМ тавне, подруме,
одношење ствари, руше-
ња, штемовања, обарање
дрвећа. 061/109-33-53.
(295616)

РУШЕЊА кућа, зидова, бе-
тона, бетонирања, обара-
ње стабала, одношење
ствари. 060/035-47-40.
(295616)

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³.
Шљунак, песак, утовар и
одвоз шута... 064/505-62-
44. (295646)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: рено-
вирање купатила, поправ-
ке, славине, вентили, одгу-
шење канализације.
061/193-00-09. (295692)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-

шњим искуством, квали-

тетно, педантно и повољ-

но. 064/252-51-75,

062/153-37-06. (295805)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-

ре, замрзиваче, климе,

шпорете, бојлере, попра-

вљамо са гаранцијом.

Овлашћени сервис Фриго-

техник. 064/122-68-05.

(295722)

РАД виљушкаром и теле-

хендером по свим терени-

ма на утовару и истовару

робе. 064/648-24-50.

(294365)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење купатила, канализа-

ције, водоводне адаптаци-

је, замена вирбли, венти-

ла, батерија, санитарије,

све за воду, 0-24 сата.

Пензионерима екстра по-

пуст. Долазим одмах.

013/348-139, 063/811-74-

89, Јовичин. (295584)

ПРЕВОЗ малим камионом:

шљунка, песка, сејанца,

рушење објеката, рашчи-

шчавање терена са утова-

ром и одвозом. Најповољ-

није у граду. 060/425-54-

43. (294365)

СЕЧЕЊЕ и орезивање др-

већа камионом за рад на

висини. 060/366-65-57.

(294365)

ЕЛЕКТРИЧАР, бојлере, ин-

дикатори, инсталације, ТА

пећи, бела техника, климе.

060/521-93-40. (295700)

ШЉУНАК, песак, сејанац,

ризла, превоз већим ками-

онима, ископ мањим и ве-

ћим багерима, рушење ку-

ћа. 063/218-894. (294365)

РАЗБИЈАЊЕ и сечење бе-

тона, зидова са одвозом

шута, набијање терена ви-

бро плочом. 064/648-24-

47. (294365)

СЕЛИДБЕ, екипа радника,

превоз, одвозимо непо-

требне ствари. 064/280-

30-16, 063/731-77-67.

Владимир. (295595)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ ку-
паћих, крпљење шупљих
када, гаранција. када,
Www.bal to kad.co.rs
011/288-30-18, 065/347-
55-02. (291895)

ИЗДАЈЕМ рамскУ скеле,
металне подупираче, ме-
шалице за бетон. 064/351-
11-73. (285576)

ТВ сервис Тесла електро-
ник, све на једном месту.ч
060/078-47-89, 063/778-
47-89. (295708)

КЛИМЕ, монтажа, сервис,
антибактеријско прање,
допуне сервис беле техни-
ке. Фриго Матић. 060/521-
93-40. (295700)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, поставка ламина-
та. 061/283-66-41,
062/976-18-42. (295719)

КЕРАМИЧАРСКИ радови
свих врста, адаптација ку-
патила, терасе, степенице,
итд. 064/492-79-58. (295806)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (295535)

РЕНОВИРАЊЕ, ентерије-

ра, адаптације (куће, ста-

нови), радња за завршне

грађевинске радове, Сла-

вонија. 065/982-25-56,

064/492-79-58. (295806)

ИМАМ 60 година, тражим

озбиљну везу са женом без

обавеза, кратку биографи-

ју поруком. Тел. 063/740-

16-11. (295245)

ЦЕЂЕНИ млевени парадајз

и еко сирупи од воћа, Зе-

лена пијаца (између Ци-

цварића и сирнице).

064/406-73-78, 064/176-

20-26. (295602)

МУШКАРАЦ, 56 година,

материјално обезбеђен,

жели да упозна жену или

девојку до 40 година, ради

дружења, излазака. Звати

око 21 сат. 013/352-203.

8295699)

АКО си усамњена и же-

лиш брак јави се. 064/372-

94-71. (295664)

НЕМАЧКИ пензионер тра-

жи жену, домаћицу, ром-

киња или српкиња, одла-

зак у Немачку. 061/228-

35-79. (295556)

ИЗДАЈЕМ апартмане у

Тивту, 5 минута од плаже,

+38163/833-54-15,

+38165/341-60-78 (СМС)

БАЊА ВРУЈЦИ, опет собе

код Слобе. Тел. 064/438ч-

12-35. (295578)

ЛЕТОВАЊЕ, Шушањ, пун

пансион 140 евра, сероло-

шки тест 1.200. 064/193-

15-92. (295809)

TРАЖИМО УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ НОВИНА
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Последњи поздрав

ЗАГИ

Хвала ти што си била

најбоља тетка.

Твоја ЉУБА

са породицом

(75/295682)

Напустила нас је на-

ша вољена

ЗАГОРКА

АНТОНИЈЕВ
1937–2020.

Ожалошећни:

син МИЛАН, 

снаја ИВАНА, унук

МИЛОШ и РЕЉА

(77/295684)

ЗАГОРКА

АНТОНИЈЕВ

Последњи поздрав

нашој мами, баки и

ташти. Остаћеш у на-

шим срцима.

Ожалошћена ћерка

са породицом

(76/295683)

С поштовањем и тугом
опраштамо се од драге
ујне

ЗАГОРКЕ

АНТОНИЈЕВ

Хвала ти за доброту
према нама.

ЖИЖА и МИОДРАГ
(106/295754)

Последњи поздрав
вољеном брату

ЗОРАНУ

ПЕТРОВИЋУ
15. VI 1961 – 5. IX 2020.

Остајеш у мојим мисли-
ма и срцу заувек.  Нека
те анђели чувају.

РУЖИЦА
(123/295774)

Последњи поздрав дра-
гом супругу

ЗОРАНУ

ПЕТРОВИЋУ
15. VI 1961 – 5. IX 2020.

Празнина у срцу остаће
заувек.
Сада си на бољем месту.

Супруга ТАТЈАНА
(124/295775)

Последњи поздрав

ЗОРАНУ ПЕТРОВИЋУ
15. VI 1961 – 5. IX 2020.

Нашем вољеном оцу – борцу!
Најбољем ослонцу, пријатељу, саветнику Тата, хвала
ти за све. Увек си говорио „Тата ће све да реши”. Како
ћеш да решиш ово?
Заувек ћеш остати у нашим срцима. Волимо те.

Ћерке ТИЈАНА и НЕВЕНА са породицама
(125/295777)

Последњи поздрав

ЗОРАН

ПЕТРОВИЋ
15. VI 1961 – 5. IX 2020.

Хвала на успоменама.

Почивај у миру.

ДРАГИЦА ПЕТРОВИЋ

(126/295777)

3. септембра 2020. године престало је да куца срце нашег вољеног

МИЛОРАДА МИНИЋА МИЋКА
1948–2020.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Супруга ПЕРСИДА, син НЕНАД и ћерка ДАНИЈЕЛА са породицама

(58/295648)

Опраштамо се од нашег вољеног брата и ујака

МИЛОРАДА МИНИЋА МИЋКА

Заувек у нашим срцима.

Твоја сестра НАДА са породицом

(60/295650)

Последњи поздрав

МИЛОРАДУ

МИНИЋУ

МИЋКУ

од ЉИЉЕ, ЦЕЦЕ, 

САРЕ и ЖЕЉЕ

(59/295648)

Последњи поздрав

куму

МИЛОРАДУ

МИНИЋУ

Нашао си свој небе-

ски мир.

Кум МИЛОШ

СИМИЈОНОВИЋ

са породицом

(74/295680)

Последњи поздрав нашем другу

ЗОРАНУ ВЕЈИЋУ ВЕЈИ

Удружење спортиста и љубитеља спорта

Српска Спарта

(36/ф)

ЗОРАН ВЕЈИЋ

Збогом Зоране.

МАРИНЕЛА
(35/295592)

Последњи поздрав вољеном

ЗОКИЈУ

Није растанак тај који боли...
Боли загрљај који је последњи...
Боле речи које се трудиш да запамтиш заувек...
Боле успомене које нас тапшу по леђима и тера-
ју да гледамо уназад.
Не, није растанак тај који боли – боли крај...

Твоја БОБИ
(46/295629)

Почивај у миру драги мој

ЗОРАНЕ

Био си онакав какви требају сви да буду, био си
узор свима. Пре или касније живот се завршава,
али битан је траг који остављаш током живота, а
тај твој траг ће се вечно памтити.
Почивај у миру анђеле мој.
Срешћемо се ми опет, а док сам ја овде чуваћу те
од заборава. Твоја БОБИ

(47/295629)

ЗОРАН ВЕЈИЋ
1964–2020.

Мајчин понос и узданица.

Зоки, боли нас твој последњи загрљај, по-

следњи поглед који ћемо памтити заувек... 

Боли крај.

Неутешна мајка ЉУБИЦА, сестра ЗОРИЦА

и сестрићи МИЛОШ и НИКОЛА

(95/295736)

Неизмерно тужни због нашег

ЗОРАНА ВЕЈИЋА

С љубављу га чувамо у нашим срцима.

Тетка МАРИЈА и сестра СТАНИСЛАВА

са породицом

(128/295782)

ЗОРАН

ВЕЈИЋ

Изгубили смо великог
човека и пријатеља. Не
постоје речи да искажу
нашу тугу.

Последњи поздрав од
МИЋЕ и ГАРИЈА

(132/295790)

ЗОРАН

ВЕЈИЋ

Последњи поздрав на-

шем пријатељу и трене-

ру од ЗВОНКА,

СТЕФАНА, АЛЕКСЕ

и ДРАГАНЕ

из Аустралије
(133/295790)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке  на ших

услу га да на це не 

огла са и чи ту ља

одо бра ва мо по пуст

свим рад ним

да ни ма осим 

сре дом.

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 14. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за оцену потребе 

за ажурирањем студије о процени утицаја 

на животну средину

Носилац пројекта Газпром енергохолдинг Serbia

ТЕ-ТО Панчево д.о.о, Улица Спољностарчевачка

бр. 199 из Панчева, поднео је захтев за оцену по-

требе за ажурирањем студије о процени утицаја

на животну средину пројекта Изградња комплекса

термоелектране топлане Панчево, на кп. бр.

3523/12 К.О. Војловица.

Подаци и документација из захтева носиоца

пројекта могу се добити на увид у просторијама

Покрајинског секретаријата за урбанизам и зашти-

ту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,

Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39), на те-

лефон 021/487-46-90 или на упит на адресу olive-

ra.vucinic@vojvodina.gov.rs и natasa.knezevic@voj-

vodina.gov.rs.

Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана

објављивања овог обавештења, могу доставити

своје мишљење у писаној форми на адресу Сек-

ретаријата.
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Последњи поздрав нашем драгом супругу, оцу, свекру и деди

ВАСИ ГАВРИЛОВУ
7. X 1947 – 7. IX 2020.

Увек ћеш остати у нашим срцима и сећању.

Супруга ОЛГИЦА, синови ГОРАН и САША, 

снаја АЛЕКСАНДРА и унуци МИЛИЦА и МИЛОШ

(41/295611)

Последњи поздрав нашем драгом деди

ВАСИ ГАВРИЛОВУ ВАСИЛИЈУ

од унуке МИЛИЦЕ и унука МИЛОША

(40/295611)

Последњи поздрав мом брату

ВАСИ ГАВРИЛОВУ
из Долова

Брат ПЕРА из Швајцарске

(39/295611)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ВАСИ ГАВРИЛОВУ

од ГРАДЕ, ЈУЛКИЦЕ и МИЛИЦЕ

(50/295630)

Последњи поздрав

ВАСИ
од кумова МИЋЕ

и ЦИЦЕ
(49/295627)

Последњи поздрав

ВАСИ

ГАВРИЛОВУ

С љубављу, тугом и по-
штовањем чувамо успо-
мену на тебе.

Твоја унука МИЛИЦА
и снаја ДАНИЈЕЛА

(56/295645)

Последњи поздрав

ВАСИ

ГАВРИЛОВУ

Почивај у миру.

Породице РАЈШИЋ

и КРЧАДИНАЦ

(61/295651)

Последњи поздрав

КАТИЦИ

од сестре ЉИЉЕ и зета МИЛАНА

(79/295698)

Последњи поздрав тетки

КАТИЦИ

од МАРИЈАНЕ и ИВАНЕ са породицом

(80/295698)

Последњи поздрав

КАТИЦИ

од сестре КРИСТИНЕ са синовима

ГОРАНОМ и ЈОВАНОМ
(81/295698)

Последњи поздрав

ВАСИ

од пријатеља ЂУРЕ,

ЧИЛЕТА, раднице

кладионице

„Pinn Bet”

(105/295750)

Последњи поздрав нашој драгој

ЉИЉАНИ CA SEY
Рођ. Петровић

1945–2020.

Преминула је 3. септембра у Канади где је и

живела.

Поносни смо што си била део нашег живота.

Почивај у миру, нека те анђели чувају.

Твој вољени супруг БРАЈАН, заова ЈОВАНКА

и многобројна родбина и пријатељи

(14/295561)

Последњи поздрав нашој драгој куми

ЉИЉАНИ CA SEY
рођ. Петровић

МИРА, ДЕЈАН и ЗОРАН ЂУРЂЕВ

(69/295668)

4. септембра преминуо је наш драги супруг и

тата

ИЛИЈА КАЛЕНДЕРАЦ
1930–2020.

Сахрана је обављена 5. септембра на Право-

славном гробљу.

Све што је поштено, људски и племенито било

је у твом срцу. Остајеш вечно вољен и никад

незаборављен. Волимо те.

Заувек твоје: супруга СТАНИЈА

и ћерка ЉИЉАНА

(67/295662)

Последњи поздрав

драгом зету и течи

ИЛИЈИ

КАЛЕНДЕРЦУ

од породица

ПАВЛОВ, БАСТА

и МИХИЋ

(68/295663)

ИЛИЈА

КАЛЕНДЕРАЦ
Велико хвала за друже-
ње и поштовање моје
породице за свих ових
педесет шест година на-
шег пријатељства.
Хвала Вам!

АНЂЕЛКА ЛАЗИН
са породицом

(104/295746)

Последњи поздрав

драгом куму

ИЛИЈИ

КАЛЕНДЕРЦУ

од ТОШЕ, ЈЕЛЕНЕ,

ТАТЈАНЕ и ОЛИВЕРЕ

(107/295755)

НЕДЕЉКО

ЈОВАНОВИЋ

Последњи поздрав

од сестре БОЈАНЕ,

зета ЛУКЕ

и сестрића

ВЛАДИМИРА

и БОЈАНА

(64/295657)

Драгом зету и течи

НЕДЕЉКУ

ЈОВАНОВИЋУ
1950–2020.

последњи поздрав од

свастике ЂИНЕ

са породицом

(108/295757)

Нашем драгом

НЕДЕЉКУ

ЈОВАНОВИЋУ

НЕЂИ
1950–2020.

последњи поздрав од
супруге НАДЕ, ћерке

ТАТЈАНЕ и ТИЈАНЕ
са породицама

(109/295757)

БЛАГАЈНА

300-830
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У суботу, 5. септембра 2020. преминула је

моја супруга

АНЂА ГОЈАК
1940–2020.

Сахрана је обављена 7. септембра 2020, на

гробљу Котеж. 

Хвала ти за тренутке које си ми пружила,

добра која си ми чинила. Нека те анђели

чувају, живећеш у мом срцу заувек.

Супруг АСИМ
(5/295543)

У суботу, 5. септембра 2020. напустила нас је

мајка

АНЂА ГОЈАК

Нека ти је лака земља. Почивај у миру. Хвала

ти на свему.

Син САФЕТ и снаја ГОРДАНА

(6/295543)

4. септембра 2020. изненада нас је напустио наш

вољени

ВЕЛИМИР АЛЕКСОВСКИ
1953–2020.

Никада нећемо заборавити твоју доброту.

Ожалошћени: супруга СЛАВИЦА, син БРАНКО,

снајка МАЈА и унуци ДАМЈАН и ВАСИЛИЈЕ

(20/295569)

Оцу

АЛЕКСОВСКИ

ВЕЛИМИРУ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Ћерка БИЉАНА

с породицом

(19/295568)

Поштованом зету

ВЕЉИ

Последњи поздрав

од шурака УРОШЕВ

СТЕВАНА

(18/295568)

Последњи поздрав дра-
гом пријатељу

ВЕЛИМИРУ

АЛЕКСОВСКОМ
1953–2020.

Ожалошћени: прија
МИЛИЦА и ЗОРАН

ПЕШИЋ и породица
КОСТОВСКИ

(21/295569)

4. септембра 2020. напустио нас је наш

драги

ЈОВАН КОВАЧ
1959–2020.

Увек ће те се сећати: отац МИЛАН

и брат ГОРАН са породицом

(103/295745)

Последњи поздрав дра-
гом оцу, свекру, деди и
прадеди

ВЛАДИМИРУ

СТОЈИЛКОВИЋУ
1937–2020.

Синови ВОЈА, СРБА
и МИЛОРАД

са породицама
(85/295712)

Последњи поздрав

МОМИРУ ЧАБАРКАПИ

од Верине фамилије
(89/295717)

Преминула је моја дра-
га кума

др ЈЕЛЕНА
ИВКОВИЋ

БЕБА
Почивај у миру, твоја
благородна душа је то
заслужила.
Кума ВЕРА ЂОРЂЕВИЋ
ЗГЕРЂА са породицом

(112/295763)

Последњи поздрав при-
јатељу

ПАЈИ

од породице БУЗАЏИЈА

(82/295703)

Наш вољени

ПАЛО КУРАИ

1955–2020.
Ни бол ни тугу време не брише, што иде даље боли све више, оста-

је понос што не желимо крити, био си најбољи и заувек ћеш бити.

Твоји: супруга ВЕСНА, ћерка ЈАСМИНА, син ДЕЈАН, зет ДРАГАН,

снаја САЊА, унуци ПРЕДРАГ, ДРАГАНА, БОЈАН, АЊА и ИВА

(114/295769)

КУРАИ ПАЛО

Из срца теку наше сузе, тече бол и плаче ду-

ша, нека ти је лака црна земља и вечни покој

у царству небеском.

Син ДЕЈАН, снаја САЊА

и унуци БОЈАН, АЊА и ИВА

(120/295769)

Мој вољени

КУРАИ ПАЛО

И кад те нема, кад си

далеко од очију, на-

ћи ћу те у својој ду-

ши, у свом срцу.

Твоја супруга ВЕСНА

(122/95769)

Вољеном шураку и ујаку

КУРАИ ПАЛО

последњи поздрав шу-

раку и ујаку.

Заувек ћеш остати у на-

шим срцима

Породица

КРИШТОФИК

(115/295769)

ПАЛО КУРАИ

Остављаш празнину

у нама...

теши то – да одлазиш

међу најбоље...

Последњи поздрав

Пајку од снаје ЕЛМЕ

(116/295769)

Вољеном стрицу

КУРАИ ПАЛО

Миран пут на вечни

починак и нека те ан-

ђели чувају!!!

Стрицу од МАРИНЕ

и МИМИЈА са децом

(117/295769)

Вољеном деди

КУРАИ ПАЛО

Само да ти кажемо да си био најбољи деда на

свету. Волимо те деда!!! Недостајеш нам и биће

много тешко без тебе. Остаћеш наш анђео чу-

вар.

Воле те твоји унуци ПРЕДРАГ, 

ДРАГАНА, БОЈАН, АЊА и ИВА
(121/295769)

Вољеном ујаку

КУРАИ ПАЛО

Последњи поздрав

драгом и вољеном

ујаку. Никада те не-

ћемо заборавити.

Породица БЕРАЦКА

(118/295769)

Вољеном тати, тасту и деди

КУРАИ ПАЛО

Зашто??? буди звезда на небу и сијај за нас, а не-

бо нек ти буде други дом и да нам никад више не

осетиш никакву бол.

Твоја ћерка ЈАСМИНА, зет ДРАГАН

и унуци ПЕДРАГ и ДРАГАНА

(119/295769)

Вољеном зету и течи

КУРАИ ПАЛО

Поносни смо што

смо те имали таквог

за зета и течу.

Шураци ЗОРАН и

ЂУРА са породицама
(131/

Последњи поздрав поштованом колеги

др ЂОРЂУ СИМИЋУ
стоматолог

ДЛВ СЛД Подружница Панчево
(137/ф)
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати

Последњи поздрав вољеној мајци

МИЛИЦИ ДАКИЋ

преминулој 7. септембра

Заувек те воле твоја деца: 

ДАНИЛО и МАРИЈА

(88/295721)

Последњи поздрав драгој ћерки

МИЛИЦИ ДАКИЋ

од њене маме и ДРАГАНЧЕТА

(90/295721)

МИЛИЦА ДАКИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Увек ће те волети твоја сека МИРА, ЗВОНКО и

СТРАХИЊА
(91/295721)

МИЛИЦА

ДАКИЋ

Дебељко,

увек ћеш остати у

мом срцу.

Твој МИЛЕНКО

(92/295721)

МИЛИЦА

ДАКИЋ

Мицо,

заувек ће те волети

твој СТАНКО

Почивај у миру.

(93/295721)

У суботу, 12. септембра 2020, у 11.30, даваћемо

годишњи помен нашем драгом

ВИДОЈКУ ЈОВАНОВУ

Време које је прошло и време које долази, неће

умањити тугу и бол за тобом.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Твоја унука АНИТА са породицом
(110/295760)

ЂОРЂЕ СИМИЋ
Ђоле, не могу да нађем праве речи, а не-

мам ни снаге како бих покушао сада са-

мом себи да опишем, а камоли неком дру-

гом, да си заиста био један од најбољих

људи које сам икада познавао, колико си

ми био драг, колико сам те волео. Није

фер што си морао да се тако јако дуго бо-

риш и на крају битку са животом изгубиш.

Почивај у миру брате мој.

МИЛОШ

(15/295564)

Последњи поздрав

ЂОРЂУ СИМИЋУ

нашем пријатељу и комшији од другара.

ВЛАДИЦА, ЂУРА и БАСАРА

33/295590)

Тужна срца се опраштамо од вољеног тате и

дивног родитеља

ЂОРЂА СИМИЋА

Лукини другари са родитељима, 

васпитачицама и колективом вртића „Бајка”

(66/295660)

Последњи поздрав

ЂОРЂУ СИМИЋУ

од комшија из зграде
(55/295644)

ЂОРЂЕ СИМИЋ

Остаћеш заувек запамћен у нашим срцима као диван друг, пожртвован

отац и племенит човек.

Последњи поздрав нашем драгом Ђорђу.

Твоје VI II-2, генерација 2000/2001 ОШ „Јован Јовановић Змај”

(54/295640)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН

ГОЛУБОВИЋ
12. IX 2000 – 12. IX 2020.

И после двадесет годи-

на ти нам недостајеш.

Твоји најмилији
(1/295447)

После кратке и тешке болести, 5. септембра 2020, преминуо је

наш драги

НИКОЛА КОВАЧКИ
1956–2020.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Почивај у миру.

Твоји најмилији

(65/295658)

НИКОЛА

КОВАЧКИ

Последњи поздрав

Николи од породице

МРКАЉ

(129/295783)

Последњи поздрав

ЂОРЂУ СИМИЋУ
доктору стоматологије

Дом здравља Панчево

(138/Ф)

С дубоком тугом опра-

штамо се од вољене

ОЛГЕ

ШЕСТО

ЦИЦЕ

Нека ти је миран веч-

ни сан.

ПЕЂА с породицом,

САЊА и ИРЕНА

(135/295795)

Последњи поздрав

сетричини

ЦИЦИ

Тетка ЕВА,

теча ЈАНИ

и брат ЈАНИКА

(2/295539)

У петак, 4. септембра 2020. године напустила нас

је наша драга

МАРИЦА ЈОВАНОВ

Бол и туга не мере се речима, већ празнином ко-

ја је остала твојим изненадним одласком. Сада

си са твојим дедом. Нашла си свој мир. 

Живећеш вечно у нашим срцима.

Син МИЋА и унука АНИТА са породицом
(111/295760)
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ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

СЕЋАЊЕ

ВЕСНА ШЕГОВИЋ

СТАНОЈКОВИЋ
2010–2020.

Тешко је изгубљено правдати судбином, још

теже лечити временом. 

Већ десет дугих година нас боли празнина ко-

ја никад неће бити попуњена.

Неутешни родитељи: МИХАЈЛО, БРАНКА,

ћерка БИЉА и брат ДРАГАН са породицама

(63/295656)

Пролазе године

БОЈАН РАДОВАНОВ
2004–2020.

А у мом срцу и души вечита туга и бол, до краја

живота.

Вечно у нашим срцима: мајка БРАНКА

и сестра САНДРА са породицом

(71/295671)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо

11. септембра, у 11.30, на гробљу у Јабуци, да-

вати четрдесетодневни помен нашој вољеној

СНЕЖАНИ БУКВИЋ ДИМИЋ

Твоји најмилији

(53/295636)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ГОРДАНИ ДАБИЋ
Обавићемо са породицом и пријатељима на Новом гробљу, 13. сеп-

тембра 2020, у 12 сати. У случају невремена, ветра, парастос ће се

обавити у Храму Преображења Господњег у Ул. Димитрија Туцови-

ћа 73, у 11 сати.
(73/295679)

12. септембра 2020.

навршава се годину

дана од смрти наше

драге комшинице

ГОРДАНЕ

ДАБИЋ

Комшије ЈОВАНОВИЋ

и СТАРКОВСКИ
(8/295551)

9. септембра 2020. навршило се четрдесет дана

од смрти нашег драгог брата

КЕЧА МИРКА

Мир и спокој у царству небеском његовој напа-

ћеној души.

Сестре СЛАВИЦА и АНЂЕЛКА са породицама

(78/295688)

СЛАВИЦА ТАСИЋ
1963–2013.

Седам година је прошло како си нас напустила,

али заувек ћеш бити са нама.

Твоји синови: ЖАРКО, МИЛОРАД и МИЛОШ

и супруг РАТКО
(17/295567)

У суботу, 12. септембра дајемо четрдесетоднев-

ни помен

СЛАЂАНУ ЈАЋИМОВИЋУ

Драги наш, поносни смо што смо те имали. Увек

ћеш бити у нашим срцима јер те никада не мо-

жемо заборавити.

Отац ДРАГАН, мајка ЕМЕРЕНЦИЈА, брат НЕНАД

и супруга МАРИНЕЛА
(96/295737)

СЛАЂАН

ЈАЋИМОВИЋ

Не постоји време које
доноси заборав нити се-
ћање у којем тебе нема. 
Бићеш у мом срцу, а ја
ћу те чувати од забора-
ва.

Супруга МАРИНЕЛА

(97/295737)

СЛАЂАН

ЈАЋИМОВИЋ

Бићеш у нашим ср-

цима, нека те анђели

чувају, а ми ћемо те-

бе од заборава.

Сестра САЊА

с породицом
(98/295738)

СЛАЂАН

ЈАЋИМОВИЋ

Био си посебан, нека

твоја племенита ду-

ша почива у миру!

Таст ВОЈА

(101/295740)

СЛАЂАН

ЈАЋИМОВИЋ

Отишао си, као да ниси,

јер си и даље у нашим

мислима, причама...

Нека те чувају анђели!

Снаја ЈЕЛЕНА

са породицом
(102/295740)

СЛАЂАН

ЈАЋИМОВИЋ
Последњи поздрав од
ДИКИЈА, РУЖИЦЕ и
ИГОРА

(99/295739)

СЛАЂАН

ЈАЋИМОВИЋ
Увек ћеш остати у на-

шим срцима.

Брат ИВАН са породицом
(100/295740)

СЛАЂАН

ЈАЋИМОВИЋ

ЧАРУГА
Прошло је четрдесет
дана откако ниси са на-
ма, али те чувамо у на-
шим срцима и мислима.

Брат САША
са породицом

(38/295609)

СЕЋАЊЕ

НЕНАД

КУЖИЋ
2008–2020.

Вечно у мислима.

Твоји најмилији

(57/295647)

Четрдесет дана је већ
прошло како нас је напу-
стила моја добра сестра

СНЕЖАНА

БУКВИЋ

ДИМИЋ

Ожалошћени брат

ДРАГАН с породицом

(134/295791)

14. септембра 2020. навршава се двадесет пет го-

дина откада нас је напустио

ДАНЕ СТОИЛКОВСКИ

Време пролази, али љубав и сећање на тебе је

вечно.

Твоје сестре ПЕТРА, ЗОРИЦА, ЉИЉА и АНИЦА

и браћа СТАМЕН и БЛАГОЈА

(127/295779)

10. септембра навршава се четрдесет дана од

смрти

ГЕРТРУДЕ ТАНГЕЛ
1923–2020.

С љубављу и поштовањем остаје у срцима

њених: ћерко ЗЛАТИЦЕ, БОСЕ, БЕБЕ, унучади

КРИСТЈАНА, МИЊЕ, МИЛИЈАНЕ, праунучади

ЛУНЕ, МАШЕ и ЈАНА као и зетови и снаје

(48/295626)

Поштована родбино и пријатељи. Пролази шест месеци отка-

ко се Господу преставила наша вољена мајка, бака, сестра,

тетка, пријатељ.

СВЕТЛАНА ДОМАЗЕТ БАЈИЋ

Шестомесечни помен одржаће се у суботу, 12. септембра на

Старом православном гробљу у Панчеву, у 12 сати.

Заувек ће бити у нашим мислима и срцима: МИЛОШ, синови

РАДОМИР и ЈОВАН, унуци ЛАЗАР, РЕЉА, СТЕФАН, сестричина

НАТАЛИЈА, браћа АЛЕКСАНДАР и ВУЈИЦА, сестре ТАТЈАНА,

МАРИЈА, ДУШИЦА и МИРА и остала родбина и пријатељи

(136/295807)
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13. септембра навршава се четрдесет дана откада

нас је напустила наша вољена колегиница

СПАСЕНИЈА НЕСТОРОВИЋ
1961–2020.

Остаћеш заувек у нашим срцим, време те не може

избрисати. 

Твоје ведро и насмејано лице памтићемо заувек.

Колектив Клуба за одрасла и стара лица Панчево
(11/295559)

3

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

НЕМАЊА

ТУДИЋ
9. IX 1999 – 9. IX 2020.

Од заборава те чувају:
ћерка КАЈА, зет СТАНИ-
МИР и једини унук ДУ-
ШАН ПАНАЈОТОВИЋ

(10/295554)

10. септембра навр-

шавају се две године

како нас је напустио

наш супруг, отац, де-

да и прадеда

БОРА

ЂОРЂЕВИЋ

Твоји најмилији
(22/295570)

СЕЋАЊЕ

ЖИВОЈИН МАРИНКОВИЋ

ЖИКА
1937–2006–2020.

Сећања за тобом су сваког дана а туга и бол све

јача. Чуваћемо те у нашим срцима од заборава.

Супруга ВЕРА, ћерке НАТАША и ДУШИЦА

са породицом и сестра ЈЕЛЕНА
(23/295571)

Четрдесетодневни помен драгој и по-

штованој колегиници

СПАСЕНИЈИ

НЕСТОРОВИЋ

С тугом и захвалношћу чувамо успомене

на заједнички проведене тренутке.

Колектив Геронтолошког центра

Панчево

(28/ф-966)

Десет година није са

нама наш драги

НИКОЛА

РАСТОВИЋ

За њим тугују: 

супруга МАРА

и сестра САВИЦА

са породицом
(29/295577)

прим. др. РАДЕНКО

ТОПАЛОВИЋ
педијатар нефролог

2008–2020.

ДЕЈАН и МАЈА

(34/295591)

Навршава се четрдесет дана од смрти нашег

драгог оца, супруга, деде и пријатеља

НИКОЛЕ МАЦУРЕ

Помен ће се одржати 10. септембра 2020, на Но-

вом гробљу, у 10 сати.

Ожалошћени: супруга МАРА, син САША, ћерка

ВАЛЕНТИНА и многобројна родбина и пријатељи

(37/295596)

Драги наш

ЂУРИЦА

МОДОШАНОВ
2007–2020.

Заувек си у нашим

срцима и мислима.

Твоји најмилији

(42/295612)

ЈЕЛЕНА КОСТЕВСКИ

Живот доноси сузе и смех, време односи најбоље дане а најбољи

су нестали са тобом...

Твоји: мајка ВЛАТКА, сестра ДРАГАНА и БОГДАН
(43/295615)

СЕЋАЊЕ

ДОБРЕСКОВ

МАРИЦА СТЕВАН
10. IX 2016 – 2020. 18. XII 2000 – 2020.

Поносни и срећни што смо имали такве родитеље.

Син ДРАГАН, снаја МИЛАНКА

и унук ДАРКО са породицом
(45/295622)

12. септембра 2020. је година како нас је

напустила и отишла у вечност наша драга

ЈЕЛЕНА КОСТЕВСКИ
1976–2019.

Волимо те... заувек...

Твоји: ЗОРАН, ВЛАДА, МИЛАН, БРАНА,

СТРАХИЊА и КОСТА

(52/295634)

12. септембра 2020. је годину дана откако

је прешла у вечност наша драга

ЈЕЛЕНА КОСТЕВСКИ
1976–2019.

Незаборав...

БРАНКА и БРАНКО

(51/295633)

СЕЋАЊЕ

ВЕРИЦА ОСТОЈИЋ

Прошло је пет година.

Помен дају њени најмилији
(62/295655)

Прошло је тужних шест
месеци како се упокоји-
ла наша вољена

ТАТИЈАНА

ОГРИЗОВИЋ
1933–2020.

Помен је у четвртак, 17.
септембра, у 11 сати, на
Старом гробљу.

Породица
(72/2195678)

ПОМЕН

ЧЕДОМИР

РАДОЈИЧИЋ
2006–2020.

Живе су слике наших

живота у којима си

ти.

Породица

(70/295670)

У суботу, 12. септембра,
од 11 сати, на Католичком
гробљу одржаћемо шесто-
месечни помен на шем та-
ти и деди

ЗОРАНУ

ШИНИКУ
8. VI II 1949 – 11. III 2020.

ИВАНА и ЈОВАНА
са породицама

(84/295711)

15. септембра 2020. године навршава се шест ме-

сеци откада нас је напустила наша драга и по-

штована госпођа

ИЛОНА ДАУТОВИЋ ЛИЛИ
1930–2020.

Увек ћу вас памтити, почивајте у миру.

Ваша ДАНИЈЕЛА

(113/295768)

31. јула 2020, у 88. години, преминула је моја најдража мајка

СМИЉА ВЕСИН
1932–2020.

5. септембра 2020. даваћемо четрдесетодневни помен на гробљу у Црепаји.

Ожалошћена ћерка СУНЧИЦА и остала родбина и пријатељи

(130/295785)

БЛАГАЈНА

300-830
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СЕЋАЊЕ

ЉУБИЦА ПЛАНИЋ ЦИЦА
2006–2020.

Мајко, пуно те волимо и јако нам недостајеш. Недоста-

је нам твој осмех, твоје плаве очи, меке руке и нежни

пољупци.

Мајка, воле те твоје: ћерке СМИЉАНА и ЈАСМИНА,

унук МИХАЈЛО и унука СОФИЈА, зет САША и НИКОЛА

(3/295541)

12. септембра навршавају се три године

откад нас је напустила наша вољена мај-

ка и супруга

НАДА ТАДИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима и ми-

слима.

Твоја ћерка АНДРИЈАНА

и супруг МИКАЈЛО

(4/295542)

СЕЋАЊЕ

ГЛИШО ОЦОКОЉИЋ
12. IX 1993 – 12. IX 2020.

Гиле наш вољени, увек си са нама у мислима, сећањима и лепим

успоменама.
Породица

(7/295547)

12. септембра, у 11 сати, на Новом гробљу у

Панчеву, даваћемо једногодишњи помен нашој

вољеној

АНИ ЧУКИЋ

Много нам недостајеш.

Твоји најмилији

(9/295553)

11. септембра навршава се девет година откада

није самном мој једини син

ДЕЈАН КУМРИЋ
1966–2020.

Сине мој, живим са великим болом и чувам успо-

мену на тебе.

Неутешна мајка ЗОРИЦА и син ЛУКА

(12/295500)

ДЕЈАН

КУМРИЋ
1966–2020.

Успомену на тебе

чува твој РАДЕ

(13/295560)

17. септембра 2020. на-
вршава се четрнаест го-
дина откада нас је напу-
стио наш

ДЕЈАН

Године пролазе, а оста-

је питање зашто си нас

напустио.

Твоја мама и твој БАТА
(16/295566)

12. септембра, у 11 сати, на Новом гробљу у Пан-

чеву, обележићемо шесетомесечни помен

САБО ЈОСИФУ
1954–2020.

Бол и туга не престају.

Недостајеш ми.

Почивај у миру.
Твоја сестра

(24/295573)

Успомене и сећања остају заувек

САБО ЈОСИФ
1954–2020.

Имао, имао сам...
Сестрић ДРАГАН са породицом

(27/295574)

Шест месеци прође

ујкице

САБО

ЈОСИФ
1954–2020.

Хвала што си део наших
живота. Велика част је
била имати те за ујкицу.

Породица ЗУВИЋ
(25/295573)

Прошло је шест тужних

месеци

САБО

ЈОСИФ
1954–2020.

Увек ћеш бити у нашем

сећању.

ОЛГИЦА АНДРИЈА

(26/295573)

Прошло је тужних двадесет осам година од растан-

ка са нашом мајком, баком и нашим ујаком и дедом

ЉУБИЦА ЂУРИЦА

ВУКОБРАТ ИЛИЋ
рођ. Илић

1939–1992. 1943–1993.

Никада их нећу заборавити.

Син и сестрић НИКОЛА са децом
(30/295583)

СЕЋАЊЕ

3

ДИНКА БАСТАЈА
рођ. Етински

Година за годином пролази, сећања живе. 

Воле те твоји најмилији

Синови БОРИС и БРАТИСЛАВ, снаја

АЛЕКСАНДРА, унучад БОЈАНА и НИКОЛА
(31/295586)

СЕЋАЊЕ

БЛАГОЈА
БОЈКОВИЋ

1947–2015–2020.

С поштовањем

(44/295619)
твоји најмилији

ЈАЊА АРАМБАШИЋ
1933–2019.

15. септембра 2020. навршава се годину дана откада није са нама наш ан-

ђео, али јесте у нама заувек. У суботу, 12. септембра 2020, у 10 сати, посе-

тићемо њен гроб на Новом гробљу у Панчеву.

С љубављу ћерка МИКА и унука АЛЕКСАНДРА
(83/295707)

ПОМЕН

У суботу, 12. септембра навршава се десет годи-

на откако нас је напустила наша драга мајка

СЛАЂАНА ЛИМОНИ

Поносне смо што смо те имале.

Недостајеш сваким даном све више. Најлепши

део тебе живи кроз твоје унуке. Волимо те. 

МАРИЈА и ГОРДАНА
(86/295773)

ПОМЕН

СЛАЂАНА ЛИМОНИ
Време пролази, али љубав и поштовање остају

вечни. Твој супруг са ћеркама
(87/295713)

Прошло је шест месеци
откако нас је напустила
наша вољена

СПОМЕНКА

КОСТИЋ

Сестра ВЕКИЈА

УСКОКОВИЋ

са породицом

(94/295726)

12. септембра, у 11 сати, дајемо годишњи

помен нашем никад прежаљеном

МИЛОРАДУ РОДИЋУ РОЂИ

Дани нам пролазе а ноћи никако.

Неутешна породица РОДИЋ

(32/295587)

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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ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Нај бит ни је је да ове сед ми це
одр жи те по зи тив ност и ства -
ри ће се од ви ја ти бо ље од
пла ни ра ног. Има те ја сан циљ
ка ко ме иде те и ни шта вас не -
ће по ко ле ба ти. Пре пре ке
схва ти те као иза зов.

На мно ге до га ђа је не ће те
мо ћи да ути че те, али од по -
ну ђе ног ис ко ри сти те оно што
ми сли те да је нај бо ље за
вас. Ле њост је ва ша ве ли ка
ма на.

По треб на вам је емо тив на
по др шка парт не ра или при ја -
те ља. На ве ли кој сте пре -
крет ни ци. Нов ча на си ту а ци ја
ни је сјај на. Не ме шај те осе -
ћа ња у по сло ве да не би сте
за па ли у не во ље.

Пре тр пи те кри ти ке ко је вам
упу ћу ју са рад ни ци или на -
дре ђе ни на по слу. Ни је све
та ко цр но, до дај те ма ло бо је
и по зи тив но сти све му и лак -
ше ће те пре бро ди ти наредни
пе ри од.

На пу ту сте да оства ри те ду го
же ље ни циљ и да се поп не те
на ле стви ци у по слов ној хи је -
рар хи ји. Па жљи во и оба зри -
во би рај те ко ме из но си те
сво је ста во ве да вам се све
не оби је о гла ву.

По не кад се упла ши те од мо -
гу ћег оства ре ња соп стве них
же ља. Усред сре ди те се на
оно што ствар но же ли те и
кре ни те. Не мо гу ће је оно че -
га се са ми од рек не мо.

Бу ди те му дри и ис ко ри сти те
све по ну ђе не шан се да из ву -
че те мак си мал ну фи нан сиј -
ску до бит. Љу бав је у ва зду -
ху, али у њој мо же те да ужи -
ва те са мо ако сте и по слов но
ис пу ње ни.

На по слу вам жи вот иде уз ла -
зном пу та њом, али до га ђа ња
у по ро ди ци вас успо ра ва ју.
Не од би јај те из не над ни пут,
јер вам то мо же про ме ни ти
жи вот на бо ље.

Ни сте баш у мо гућ но сти да
би ра те шта би сте ра ди ли, а
овог тре нут ка као да ни сте
спо соб ни да се по кре не те.
Дај те се би ма ло оду шка.
Про во ди те вре ме с парт не -
ром или при ја те љи ма.

Емо тив но сте рас тр за ни.
Про шлост се вра ћа у ваш жи -
вот, би ло да сте са ми, би ло
да сте у бра ку, али оно што
јед ном ни је ва ља ло, ве ро ват -
но не ће по но во. Ста ви те тач -
ку на то.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Рас тр за ни сте из ме ђу од го -
вор но сти и лич них ам би ци ја.
По ста ви те ја сну гра ни цу и не
до зво ли те љу ди ма да вас
емо тив но ис ко ри шћа ва ју, по -
го то во ако има те не ко ше фов -
ско ме сто.

Ако има те суд ске спо ро ве,
они ће се за вр ши ти по вољ но
по вас. Оп те ре ће ни сте по -
сло ви ма, али сте и не за до -
вољ ни. Емо тив ни парт нер и
при ја тељ у јед ном је сте оно
што вам тре ба.
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Те шко је у не че му на ћи исто -
вре ме но то ли ко ро ман тич ног,
ми стич ног, ри скант ног и, уоп -
ште, та ко жи вот ног, као што је
до дир ре ке, те жи ле ку ца ви це
ко ја у сва би ћа на пла не ти, па
и у љу де, удах њу је ту пре ко по -
треб ну окре пљу ју ћу све жи ну.

Не ма сум ње, по гла ви ца свих
тих су шта стве них те ку ћих во -
да у на шем окру же њу је Ду -
нав. А јед но од нај а у тен тич ни -
јих уто чи шта ри ба ра и дру гих
здра вих и здра во ми сле ћих љу -
ди је на се ље Ми ље, сме ште но
на до мак стар че вач ко-вој ло вач -
ких ата ра, на ко јем је не та ко
дав но по сто ја ла на да ле ко по -
зна та ве ли ка пла жа.

Да нас је ово ма ње-ви ше ви -
кен да шко на се ље, док је не кад
при па да ло ис кљу чи во ала си ма,
ко ји се, упр кос те скоб ним време -
ни ма, и да ље др же фај тер ски.

На се о би на на Ду на ву по зна та
као Ми ље, ко ја се на ла зи ис -
под аде Ча кља нац, с јед не, и
ис точ но од Стар че ва и Вој ло -
ви це, с дру ге стра не, по зна то
је сте ци ште број них ала са, о
ко ји ма се и да нас ис пре да ју
ле ген де.

Је дан од пре по зна тљи ви јих,
иа ко по ста жу и го ди на ма мла -
ђи од пре о ста ле пе то ри це-ше -
сто ри це та мо шњих ри ба ра, је -
сте Са ва Ба бић, ко ји се овом
зго дом „на ме стио” као во дич
за при чу о по ме ну том на се љу.

А он то по мно ги ма за вре ђу -
је, по ред оста лог и сво јим по -
ште њем, иа ко се тим по слом
ба ви већ (или тек) пет го ди на.
Већ – за то што је, као нат при -
род но окре тан и ви спрен, ве о -
ма бр зо са вла дао овај те жак за -
нат, за ко ји мно ги ка жу да је
је дан од нај ри зич ни јих (уз ру -
дар ство); тек – због то га што се
овај по сао учи це лог жи во та...

– Од ма ле на сам во лео во ду,
а ри ба ре њем сам се за ра зио
кроз дру же ње с ду го го ди шњим
при ја те љем Ср ђа ном Пеј чи ћем
Бе лим, ко ји је не дав но из не на -
да пре ра но пре ми нуо, што је за
ме не не на док на див гу би так.
Ина че, на Ми ље сам до ла зио
још као ма ли, пре све га на ку -
па ње, ка сни је на пе ца ње, да бих
у по след ње вре ме на вра ћао на
дру же ња са ов да шњим ри ба ри -
ма. Из ве сно вре ме сам пом но
пра тио шта они ра де – и учио.
И у јед ном мо мен ту од лу чио
сам да се озбиљ но ба цим у те
„не мир не во де” – при ба вио сам
до зво лу, ко ју пла ћам го ди шње
300.000 ди на ра, као и ча мац,
мо тор, мре же и дру ге ала те –
по чи ње причу Са ва.

Не ма ме ста за сла ба шне

За про фе си о нал ни ри бо лов је
по треб но мно го ве шти не и

спрет но сти, као и огром не
људске сна ге, на ро чи то при -
ли ком из вла че ња ала та. Па,
ако је уну тра и не ка во де на
гр до си ја, све то мо ра на ми -
ши ће. И за то – не ма сла ба -
шног ала са...

– Ри бар ски дан по чи ње пред
сви та ње; по пи је мо по ка фу, па
две-три ра ки је и по том стар ту -
је мо, то јест по ста вља мо ала те.
Углав ном ра ди мо у тан де му,
јер је не у по ре ди во те же ако си

со ло. Ре ци мо, увек по дво ји ца
ди жу струк; за не у пу ће не – то
је је дан ка нап од ки ло ме тра са
уди цом на сва ких пет ме та ра.
Тај са мо лов ни алат нај бо љи је
за со ма, слич но као и сен кер, у
ко ји ри ба, кад уђе, ви ше не иза -
ђе. С дру ге стра не, у ду гач ку
мре жу уле ће све жи во – од бе -
ле ри бе до ке чи ге, ко ја је са да
у то тал ној за бра ни. Мој нај ве -
ћи улов је сом од 47 ки ло гра -
ма, а имао сам чак и јед ну је -
гу љу, што је пра ви ра ри тет. Ка -
да је реч о ка пи тал ним тро фе -
ји ма, при че се жу да ље у про -
шлост, у та ле па вре ме на, и до
ста рих ри ба ра по пут де да
Фрање, Пе ре Мај ти ћа, Сте ве
То ма ши ћа или Ни ко ле Глу вог,
ко ји је пре три де сет-че тр де сет
го ди на ухва тио со ма од сто два -
де сет ки ло гра ма. И то баш на
ме сту са да шњих ви кен ди ца –
при се ћа се овај алас.

Као што је ре че но, ри ба ре ње
је ве о ма ри зи чан по сао, а спи -
сак опа сно сти је го то во бес ко -
на чан...

– Озби љан про блем су па ње -
ви, за ко је се мре же че сто за -
ка че. Али нај го ре је ка да ду ва
ве тар. Та да бо ље не из ла зи! До -
га ђа се и да кре неш по ле пом
време ну, а убр зо те су стиг не
кија мет. У том слу ча ју пра ви -
ло је: држ се оба ле... Ре ци мо,
ста ри Ду нав је при лич но „та -
ли чан”, јер та мо хо ће да ду ну
и ко ша ва и се ве рац, што све -
јед но не ва ља... Ето, на жа лост,
ком ши ја То ни је про шле го ди -
не по ги нуо баш услед јед не

олује. Лич но, ни сам имао ве -
ли ких про бле ма с не вре ме ном,
али би ло је шка кљи вих си ту а -
ци ја с ве ли ким пло ви ли ма. Ма,
нај ве ћи страх је да те не зга зи
брод. Ви диш га и ра чу наш да
он те бе ви ди, али има ра зно -
ра зних ко ји иду пра во „у ме -
со”. Је дан пут ми се та ко де си -
ло да сам ума као на де сет ме -
та ра ис пред бар же. С дру ге
стра не, ис па дао сам из чам ца,
и то усред ја ну а ра. За то, кад је

зи ма, из ла зим на во ду ку ди ка -
мо ре ђе, и то са мо ка да је ле по
вре ме. Ма, му ке су то... Не ка -
же се џа бе да ри ба ре ва же на
зи ми не ма па ра, а ле ти не ма
му шкар ца – по ен ти ра Сава.

Стру ја – зла коб над 
Ду на вом

Убр зо смо се при дру жи ли јед -
ној од жи вих ле ген ди Ми ља –
Зо ра ну Си ма ни ћу, ко ји та ко ђе
на по ми ње да је ово не ка да би -
ло ри бар ско ме сто, а да је са да
по ста ло ви кен да шко...

– Та кво на се ље нај пре се на -
ла зи ло код да на шње Ра фи не -
ри је и зва ло се Чан го ли да, а ше -
зде се тих го ди на про шлог ве ка
ала си су се пре ба ци ли ова мо.
Нај пре је до шао Сте ва Ај сан, за
њим Ма вра Бла же вић, Блаж
Тон ко вић и Па ја По љак, па Пера
Мај тић. Ја сам по чео да пе цам
на Ми љу још се дам де се тих, да

бих пр ву ри бар ску до зво лу из -
ва дио по чет ком де ве де се тих.
Би ла су то бе ри ћет на вре ме на,
па је и по де сет и ви ше ри ба ра
успе шно ег зи сти ра ло – мо гло
је да се на хва та и по сто ти нак
ки ло гра ма со мо ви не, и то ме -
сец и по да на за ре дом. Чак ни -
смо има ли ко ме да ту сил ну
ри бу пла си ра мо и мо ра ли смо
да је за мр за ва мо. Би ло је и го -
ди на кад има со ма, сму ђа, па и
ша ра на... Да нас, ако бу де де -
сет ки ло гра ма днев но, и то је
пре ми ја. А по злу је кре ну ло
кра јем де ве де се тих, ка да је стао
шверц наф те, па су „по је дин -
ци” пре шли на из лов ри бе по -
мо ћу стру је. При ма мљи во им
је јер не ма ју ни ка ква ула га ња,
из у зев за ту „на пра ву”, а чи ње -
ни ца је да се ни ко ни је ан га -
жо вао да се то ме ста не на пут.
По ред то га, ра ни је је и у са -
мом на се љу би ла здра ви ја ат -
мос фе ра – ни је би ло за ви сти,
чу ва ли смо је дан дру гог, а са -
да све ви ше по ста је обр ну то.
Због све га то га до ла зим пе ри -
о дич но; све ре ђе ри ба рим и
дру жим се са мо с про ве ре но
до брим љу ди ма – ка же Зо ран.

А та квих, на сре ћу, још увек
има... Ту сва ка ко спа да ју Ла -
још Вар га и ње го ва су пру га Ер -
жи ка, мал те не је ди на ко ја и
да ље не про пу шта при ли ку да
се оку па на Ми љу. Ови до бро -
ћуд ни Вој лов ча ни увек су
спрем ни да се дру же и да го -
сто љу би во до че ка ју мал те не и
пот пу не не знан це.

Ла још је у јед ном пе ри о ду
био ри бар, док се са да ис ти че
као вр стан ку ли нар, па је за
ову при ли ку спре мио ори ги -
нал ни ма ђар ски го ве ђи гу лаш.
Пи кан тан и вр ло уку сан, под -
ра зу ме ва се...

За час су им се при дру жи ли
и Зо ран и ње го ва фа ми ли ја,
ко ји су гур ман ску го збу, не -
за о би ла зан ду нав ски фол клор,
до пу ни ли од лич ним ро шти -
љем. На и шао је и Ду ле Чер -
чил, још јед на од ле ген ди Ми -
ља, ко ји на кон три де сет го -
ди на ри ба ре ња са да успе шно
тр гу је упра во и уло вом ов да -
шњих ала са. Је дан од глав -
них ко о пе ра на та упра во му је
Са ва, ко ји је на ру чак код
прија те ља до шао ди рект но са
чам ца на кон јед ног не баш

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.

Би са
Ма ле на ле пој ка, ста ра че ти ри
ме се ца, скло ње на је са ули це,
a по том вак ци ни са на, ре вак -
ци ни са на и очи шће на од црев -
них па ра зи та, бу ва, кр пе ља...

Би са је пре ди ван пас. Пу на
је љу ба ви и енер ги је, обо жа ва
игру и ду ге шет ње, во ли љу де,
де цу, дру ге псе, мач ке... Реч -
ју, не ко шта ни шта, а да је баш мно го.

Са да јој је хит но по тре бан дом, па сви за ин те ре со ва ни мо -
гу да се ја ве на те ле фон 061/322-99-01.

Kинтаманка
Жен ка ко ја нео до љи во под се ћа на рет ку
ра су кин та ман тра жи но ви дом, јер је не -
дав но из ба че на ис пред град ског при хва ти -
ли шта ЈKП-а „Хи ги је на”, где се и са да на -
ла зи.

Она је сте ри ли са на, обе ле же на ми кро -
чи пом и вак ци ни са на, та ко да но ви вла -
сник не ће има ти ни ка квих оба ве за око
ових ва жних про це ду ра. Ва жно је са мо да
удо ми тељ бу де од го во ран, као и да има
усло ве за удо мља ва ње кућ ног љу бим ца и
са гла сност дру гих уку ћа на.

Све ин фор ма ци је се мо гу до би ти по зи вом на те ле фон
013/352-148.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све ин фор ма ци је о овој ак ци ји мо гу се до би ти на те ле фо не 
352-148 и 064/21-74-880 или на имејл адре си 

ljubimci@gmail.com.

им по зант ног „ме та” (та ко ала -
си зо ву је дан „цуг” ба ца ња мре -
же – прим. нов.), јер се у мре -
жу упле ло све га не ко ли ко
озбиљ ни јих де ве ри ка. Шта да
се ра ди, та кав дан...

То на рав но ни је ути ца ло на
до бро рас по ло же ње, јер ни шта
не мо же да по ре ме ти бла го дет
све жи не ре ке и њен по зи ти ван
ути цај на љу де ко ји су за њу
искон ски ве за ни...

ДАН МЕ ЂУ ПРА ВИМ РИ БА РИ МА С ДУ НА ВА

МИ ЉЕ – ЈЕД НО ОД ПО СЛЕД ЊИХ УТО ЧИ ШТА АЛА СА

ОПРЕЗ – ВИ РО ВИ!

Пе шча на пла жа на Ми љу,

ду гач ка го то во пе де сет ме -

та ра, би ла је ве о ма по пу лар -

на све до 2006. го ди не, ка -

да је не ста ла под во де ном

сти хи јом у чу ве ном пре да -

по ка лип тич ном та ла су ко ји

је ума ло уда вио Ива но во.

Пре ма ре чи ма љу ди ко ји

по хо де Ду нав, то је са мо

део јед ног при род ног ци -

клу са, па ре ка већ по сте пе -

но на но си пе сак и за не ких

де се так го ди на тре ба ло би

да ку пали ште по но во бу де

функци о нал но.

С дру ге стра не, у во ди око

Ми ља има мно го ви ро ва, ко -

ји су про гу та ли број не ку па че.

Би ло је и без ум них ска ка ња с

ви со ке вр бе, на кон че га су

мно ги до жи вља ва ли озбиљ -

не по вре де, па и стра да ли.

Све у све му, опрез – 

с овим ме стом ни је се

шалити...

ПРА ВИ ЛА ЗА РИ БА РЕ ЊЕ

На Ду на ву ва жи кво та од 65

ри ба ра на 30 ки ло ме та ра,

што је на овом по те зу уве ли -

ко ис пу ње но. Има и дру гих

пра ви ла, а јед но од нај ва -

жни јих је да та ко зва но око

на мре жи не мо же да бу де

ма ње од 55 ми ли ме та ра.

За хва љу ју ћи то ме, ре ци мо,

уну тра мо же да оста не де ве -

ри ка од 100-200 гра ма, а да

про ђу шту ка и смуђ од 700

гра ма.

Сва ки алас има пра во на

три де сет ви дљи во мар ки -

ра  бу ду по ста вље ни на ма -

ње од три де сет ме та ра од

оба ле.

Ва жно је зна ти и ка да су

ло во ста ји, па та ко од 1.

фебру а ра кре ће за бра на за

шту ку, од 1. мар та за сму -

ђа, од 1. апри ла за со ма,

ко ји не сме да се хва та до

15. ју на, док за све дру ге

се зо на ло ва по чи ње 1. ју -

на. Ина че, ми ни мал ни при -

ме рак со ма не сме да има

ма ње од 60 цен ти ме та ра, а

40 цен ти ме та ра је ли мит за

сму ђа, ша ра на и ке чи гу,

ко ја је већ ду же вре ме у то -

тал ној за бра ни.

Сва је при ли ка да се ле -

гал ни ри ба ри с Ми ља тих

пра ви ла при др жа ва ју у нај -

ве ћој ме ри, али шта ће мо са

ште то чи на ма ко је ло ве на

стру ју и уни шта ва ју све жи -

во и до нај сит ни је мла ђи?!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Место из снова за заљубљенике у реку

Нема мршења: Сава очигледно уме с мрежом

Конац дело краси: неизбежно дружење уз гурманлуке



Мак си ма лан учи нак 
и у Че шкој

Крај се зо не 18. 
ок то бра у Ма ђар ској

Наш су гра ђа нин, срп ски ау то -
мо би ли ста Ду шан Бор ко вић за -
вр шио је и ше сту уза стоп ну тр -
ку по бе дом, па је с мак си мал -
ним бро јем бо до ва, је дан ви -
кенд пре кра ја так ми че ња, већ
обез бе дио по бед нич ку ти ту лу
у шам пи о на ту TCR Ис точ на
Евро па.

Срп ски ас у ге не рал ном по -
рет ку са да има 150 бо до ва, 84
ви ше од дру го пла си ра ног, што
му је омо гу ћи ло чвр сту по зи -
ци ју на че лу та бе ле пре са мог
фи ни ша шам пи о на та на „Хун -
га ро рин гу”.

Пр вог да на так ми че ња, про -
шлог ви кен да, Ду шан Бор ко -
вић је оства рио бли ста ву по бе -
ду на ста зи Бр но у Че шкој.

На кон од лич них ква ли фи ка -
ци ја и осва ја ња пол-по зи ци је у
обе тр ке Бор ко вић је сјај ним
стар том и од лич ном во жњом
то ком це ле тр ке чвр сто др жао
пр ву по зи ци ју и кроз циљ про -
шао с го то во осам се кун ди пред -
но сти у од но су на дру го пла си -
ра ног Сан дра Со у бе ка, ко ји је
иза се бе оста вио По ља ка Ја -
блон ског. Наш во зач М1РА ти -
ма, у са рад њи с НИС Пе трол
реј синг ти мом, био је, јед но -
став но, не за у ста вљив.

– За до во љан сам во жњом и
мо гу ре ћи да је све би ло ка ко
тре ба, осим што сам уну тар
ау то мо би ла осе тио про блем с
до да тим ки ло гра ми ма ко је
имам и овог ви кен да. Ба ласт
се нај ви ше од ра зио на гу ме,
ко је су се не ми ло срд но тро -
ши ле јер ста за у Бр ну, за раз -
ли ку од оне у Сло вач кој, има
до ста про ме на пра ва ца и не -
ма вре ме на да се гу ме ма ло
охла де. Нај ва жни је је да се
овај про блем ни је од ра зио на
мо ју во жњу – ре као је Ду шан
по сле пр вог тр кач ког да на у
Че шкој.

Све је би ло ка ко тре ба и у
дру гој тр ци. На осно ву ква ли -
фи ка ци ја Бор ко вић је имао
обез бе ђе ну пол-по зи ци ју, а на -
кон ло шег стар та већ у пр вом
кру гу је по вра тио ли дер ску по -
зи ци ју и још јед ном бес пре -
кор ном во жњом и у дру гој тр -
ци у Бр ну кон ку рен те је оста -
вио да ле ко иза се бе.

– Пре сре ћан сам ис хо дом
овог тр кач ког ви кен да, али и
це лим шам пи о на том. Ове го -
ди не ми је би ло нај ва жни је да
спа сем се зо ну и да се так ми -
чим. По ка за ло се да је TCR Ис -
точ на Евро па био пра ви из бор.

Без об зи ра на то што на ред ни
тр кач ки ви кенд за ме не прак -
тич но не ма так ми чар ски ка -
рак тер, ја ћу и пре о ста ле две
тр ке из ве сти за сво ју ду шу и
фа но ве нај бо ље што знам. Ујед -
но ћу се при пре ма ти за на ред -
ну го ди ну, јер је сва ка во жња
на ста зи дра го це на. Сва ка ко
обе ћа вам сво јим на ви ја чи ма да
ће се и на „Хун га ро рин гу” чу -
ти са мо срп ска хим на – ре као
је Бор ко вић на кон так ми че ња.

Так ми че ње TCR Ис точ на
Евро па за вр ша ва се 17. и 18.
ок то бра на „Хун га ро рин гу” у
Ма ђар ској.

СПОРТ
Петак, 11. септембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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TCR ШАМ ПИ О НАТ ИС ТОЧ НА ЕВРО ПА

БОР КО ВИЋ ОСВО ЈИО ТИ ТУ ЛУ

Про шлог ви кен да у Вр ба су је
одр жа но Пр вен ство Вој во ди не
за ју ни о ре и се ни о ре у га ђа њу
из се риј ске ва зду шне пу шке, на
ко јем су чла но ви СД-а „Пан че -
во 1813” би ли ве о ма успе шни.

Ива Ра ко њац је три јум фо ва -
ла у ка те го ри ји ју ни ор ки, с 365
кру го ва, Те о до ра Кон дић је би -
ла тре ћа, а Ана То кић ше ста.
Еки па ју ни ор ки је би ла убе дљи -
во пр ва, с 1.062 кру га, док је
тим се ни ор ки за у зео тре ће ме -
сто за хва љу ју ћи Ани То кић, Би -
сер ки Га гић и Сне жа ни Фо дор.
За се ни о ре су на сту пи ли Да ли -
бор Па вло вић, Јо ван Па вли ца
и Бо рис Дра го је вић, а осво ји ли
су пе то ме сто екип но.

Пр вен ство Вој во ди не за
пиони ре одр жа но је у на шем
гра ду.

У га ђа њу из се риј ске ва зду -
шне пу шке и му шка еки па (Ог -
њен Лу кић, Ог њен Бун чић,

Нема ња Ђор ђе вић) и жен ска
(Ива Ра ко њац, Те о до ра Кон -
дић, Ка тја Бог да но вић) из Пан -
че ва пла си ра ле су се на че твр -
то ме сто. По је ди нач но је Ива
Ра ко њац би ла пр ва, а Те о до ра
Кон дић дру га.

Екип но над ме та ње пи што -
ља ша до не ло је сре бр на од лич -
ја и му шком и жен ском ти му
СД-а „Пан че во 1813”. За еки -
пу де ча ка су пу ца ли Мар ко
Нин ко вић, Не ма ња Ђор ђе вић
и Ог њен Бун чић, а за де вој чи -
це Асја и Ка тја Бог да но вић и
Ма ри ја Пе тро вић.

Мар ко Нин ко вић је три -
јумфо вао у по је ди нач ном
надме та њу.

С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

„ДРУ ЖИ НА” СА КУ ПЉА ПЕ ХА РЕ

УСПЕШАН ВИКЕНД НАШИХ СУГРАЂАНА

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ПАНЧЕВАЦА

Фуд ба ле ри Ди на ма 1945 на -
ста вља ју да ни жу успе хе у Срп -
ској ли ги гру па „Вој во ди на”.
По сле пет од и гра них утак ми -
ца мом ци ко је пред во ди тре -
нер Жар ко То до ро вић на ла зе
се на че лу та бе ле, са 12 бо до -
ва. Про шлог ви кен да на Град -
ском ста ди о ну у Пан че ву пао
је и ри вал из Пер ле за: Ди на мо
1945 – Вој во ди на 1928 2:0 (0:0).

До ма ћи тим је од пр вог ми -
ну та ства рао шан се пред го лом
про тив ни ка, али је тек у дру -
гом по лу вре ме ну сти гао до по -
бе де и осво јио но ва три бода.

У дру гом по лу вре ме ну до ма -
ћи тим је имао пот пу ну ини ци -
ја ти ву и при ли ке ко је Ани чић,
Џу гур дић и Злат ко вић ни су иско -
ри сти ли. Го сти су два пу та опа -
сно за пре ти ли из кон тра на па да,
али је од лич ни гол ман Ми љан
Ан џић сјај но ин тер ве ни сао и са -
чу вао свој тим. Бун кер го сти ју
ко нач но је про би јен у 73. ми ну -
ту. Ани чић је иде ал но цен три -
рао, а Не ма ња Злат ко вић је с
де се так ме та ра шу ти рао и лоп -
ту по слао на пра во ме сто – у
мре жу го сти ју из Пер ле за. Ко -
на чан ре зул тат је по ста вио Игор
Ани чић го лом из је да на е стер ца
у по след њем ми ну ту утак ми це.

– Још увек смо на по чет ку, а
нај ва жни је је да су сви игра чи

здра ви и да смо у пр вих пет
ко ла оправ да ли оче ки ва ња ко -
ја смо има ли пред се зо ну. Тре -
нер То до ро вић са сво јим са -
рад ни ци ма до бро ра ди и то да -
је ре зул та те ко је смо же ле ли
да на пра ви мо у но вом пр вен -
ству. Са да смо на че лу та бе ле
и си гур но је да же ли мо да се
за др жи мо што ду же на том ме -
сту. Има мо ква ли тет за то, чак
и за ве ћа де ла. Иде мо утак ми -
цу по утак ми цу и за нас је сва -
ка на ред на ва жна. Не ма опу -
шта ња и мо рам да ис так нем
да је тим са ста вљен од игра ча

ко ји су пра ви про фе си о нал ци
и ко ји мо гу да из не су те рет ко -
ји се од њих оче ку је – ре као је
пред сед ник Ди на ма 1945 Ми -
лош Ђу ка но вић.

Ди на мо 1945 играо је у са -
ста ву: Ан џић, Ани чић, Ра до ва -
но вић (Бра јо вић), Ка ран фи лов -
ски, Кр мар, Џу гур дић (Ја ко ва -
шић), Ра ди са вље вић, Бо дло -
вић, Кр стић, Осман (Ах чин) и
Злат ко вић (Дри нић).

– Би ли смо бо љи од ри ва ла
то ком це лог су сре та и ус пе ли
смо да на кра ју осво ји мо но ва
три бо да. За до во љан сам тре -

нут но сво јим игра ма и го ло ви -
ма, јер има мо до бру и ква ли -
тет ну еки пу и оче ку јем да ће -
мо на ста ви ти у истом рит му.
Ат мос фе ра у клу бу је по зи тив -
на, тим је са ста вљен од игра ча
ко ји су игра ли у Су пер ли ги и
ино стран ству, та ко да су на ши
ре зул та ти у овом тре нут ку ре -
ал ни – ис та као је фуд ба лер пан -
че вач ког ти ма Игор Ани чић,
ко ји је у до са да шњем то ку пр -
вен ства по сти гао че ти ри го ла.

На ред но ис ку ше ње Ди на мо
1945 има у Бач кој Па лан ци, где
ће се са ста ти са Ста рим градом.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„БР ЗИ ВОЗ” НА ЧЕ ЛУ КА РА ВА НА

СЕ НИ ОР СКО ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У АТЛЕ ТИ ЦИ

СТЕ ФАН МИ ХАЈ ЛОВ – РА МЕ 
УЗ РА МЕ С НАЈ БО ЉИ МА

Не ма ви ше ни ка кве ди ле ме.
Сте фан Ми хај лов је нај бр жи
Пан че вац, иа ко има са мо де -
вет на ест го ди на. Овај скром -
ни мо мак са Стре ли шта по -
ка зао је то не бро је но пу та да
са да... Али Сте фан је нај бр жи
и у свом клу бу, у ве ли кој Цр -
ве ној зве зди, не ка да шњем
шам пи о ну Евро пе у атле тици.

Про шлог ви кен да у Но вом
Па за ру је одр жа но се ни ор ско
Пр вен ство Ср би је, на ко ме је
наш мла ди су гра ђа нин, још
увек ју ни ор, по но во за ди вио
спорт ску јав ност. У кон ку рен -
ци ји осам нај бр жих атле ти -
ча ра у др жа ви, у ве ли ком фи -
на лу, као је ди ни ју ни ор, Сте -
фан је осво јио брон за ну ме -
да љу, с но вим лич ним ре кор -
дом у тр ци на 100 ме та ра, ко -
ји са да из но си 10,85 се кун ди!

Уз све то Ми хај лов је био и
члан Зве зди не шта фе те ко ја
је у над ме та њу на 4 x 100 ме -
та ра осво ји ла ви це шам пи он -
ску ти ту лу.

Дру гог да на се ни ор ског др -
жав ног шам пи о на та нај бр жи
ју ни ор Ср би је Сте фан Ми хај -
лов на ста вио је да оства ру је
сјај не ре зул та те. Чак два пута

обо рио је свој лич ни ре корд
у тр ци на 200 ме та ра.

У ква ли фи ка ци ја ма је био
пр ви у сво јој гру пи, с вре ме -
ном 22,15 се кун ди, а у фи на -
лу, с нај бр жим се ни о ри ма у
Ср би ји, бра ћом Ки ја но вић и
оста лим сјај ним тр ка чи ма,
ус пео је да осво ји брон за но
од лич је, уз но ви лич ни ре -
корд, ко ји са да из но си 21,80
се кун ди.

За са мо се дам да на Сте фан
је осво јио шест ме да ља: три
злат не на ју ни ор ском Пр вен -
ству Ср би је у Кру шев цу и сре -
бро и две брон зе на се ни ор -
ском шам пи о на ту у Но вом
Па за ру.

Ово је успех ко ји јед но став -
но не сме да про ђе нео па же -
но. Љу ди ко ји во де бри гу о
спор ту у на шем гра ду, сам
клуб Цр ве на зве зда, при вред -
ни ци ко ји има ју дру штве ну
од го вор ност, не сме ју да до -
зво ле да се ова кав та ле нат
сам про би ја (уз по др шку по -
ро ди це, на рав но) кроз ис ку -
ше ња ко ја су пред њим. Љу -
ди, ту у на шем ком ши лу ку
ста ну је шам пи он...

Мом чи но, сва ка ти част!

Отворено поје-
диначно првен-
ство Војводине
у атлетици за ју-
ниоре одржано
је 6. септембра
у Новом Саду.

А т л е т с к и
клуб Тамиш је
представљала
Сања Марић,
која се и овог
пута надметала
с три године
старијим ривал-
кама. Она је у
јакој конкурен-
цији освојила
друго место у
д и с ц и п л и н и
800 метара, с
р е з у л т а т о м
2:17,92.

У суботу, 5.
септембра, у
Сремској Митровици је одр-
жан јак атлетски митинг за
млађе узрасне категорије. АК

Динамо је имао три представ-
ника, а освојио је две златне
медаље.

Марија Мр-
кела је победи-
ла у трци на 200
м, с новим лич-
ним рекордом
од 25,76, а
Алекса Жива-
нов је тријум-
фовао у бацању
копља, с резул-
татом од 52 ме-
тра. Успешан
наступ је имала
Лана Цветкоски
у бацању диска.
Она је диск ба-
цила готово 24
метра и заузела
шесто место. То
је њен лични ре-
корд и она се
полако прибли-
жава најбољима
у Србији.



По сле ду же па у зе пр вог да на
сеп тем бра ру ко ме та ши це 
ЖРК-а Пан че во за по че ле су
при пре ме за но ву се зо ну у Су -
пер Б ли ги. На пр вом оку пља -
њу је би ло пет на е стак де во ја -
ка, али нај ва жни је је то што је
го то во ком плет на еки па из про -
шле се зо не оста ла на оку пу.

– За сад све иде по пла ну.
При пре ме спро во ди мо у Пан -
че ву, а од на ред ног ви кен да
по чи ње мо да игра мо кон трол -
не утак ми це. За хва лио бих
упра ви клу ба, ко ја је учи ни ла
мак си мал не на по ре да за др -
жи ко стур ти ма, па та ко има -
мо ја ко ма ло про ме на у еки -
пи. Оти шле су Та ма ра Пет ко -
вић и Ти ја на Ри стић, а не ће
игра ти ни Не ве на Џе лај ли ја,
ко ја је у дру гом ста њу. На ше
ве ли ко по ја ча ње је Ти ја на

Сима то вић, ко ја је до шла из
Ју ни о ра, а до ве ли смо и мла -
де ру ко ме та ши це Цр ве не зве -
зде, се стре Ди ја ну и Бо ја ну
Ба ла бан. Пр вом ти му ће мо
при кљу чи ти и не ко ли ко де во -
ја ка из омла дин ског по го на.
С мно го оп ти ми зма оче ку је -
мо по че так но ве се зо не. Еки -
па је мла да и пер спек тив на,
све де вој ке ће до би ти шан су
да игра ју и на дам се нај бо љем
– ре као је тре нер ЖРК Пан -
че ва Мар ко Кр стић.

По че так Су пер Б ли ге пла -
ни ран је за 10. ок то бар.

СПОРТ
Петак, 11. септембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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Овог викенда

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Лозница: ЛОЗНИЦА–ЖЕЛЕЗНИЧАР

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Б. Паланка: СТАРИ ГРАД – ДИНАМО 1945

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
С. Црња: БУДУЋНОСТ–БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ – Ц. ЗВЕЗДА
недеља, 16 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Баранда: РАДНИЧКИ–ЈУГОСЛАВИЈА
Иваново: СТРЕЛА – Ц. ЗВЕЗДА
С. Тамиш: СТАРИ ТАМИШ – СПАРТАК 1911
Б. Н. Село: СЛОГА – ПАРТИЗАН (Г)

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ТЕМПО
Панчево: МУНДИЈАЛ–ПОБЕДА
Опово: ОМЛАДИНАЦ 1927 – ЈЕДИНСТВО

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Војловица: МЛАДОСТ–БОРАЦ
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–ДОЛОВО
Ковин: КОЛОНИЈА–БУДУЋНОСТ

Прошлонедељни
резултати

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ЗЕМУН 2:0

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ВОЈВОДИНА 1928 2:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Старчево: БОРАЦ – ЈЕДИНСТВО (БК) 0:1
Чента: БАНАТ–МЛАДОСТ 0:4

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ПОТПОРАЊ 0:2
Идвор: ПОЛЕТ–СЛОГА 1:3
Гај: ПАРТИЗАН – СТАРИ ТАМИШ 4:1
Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА–СТРЕЛА 2:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – МУНДИЈАЛ 1:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ЈЕДИНСТВО 4:0
Долово: ДОЛОВО–ПРОЛЕТЕР 5:3

Ко ва че вић и Ста нић
за спорт ске ана ле

Сле ди ис ку ше ње 
у Ло зни ци

Пе так, 4. сеп тем бар, оста ће за -
у век упам ћен у спорт ској исто -
ри ји на шег гра да. Тог да на је
ФК Же ле зни чар ушао у дру -
штво бе смрт них, нај ве ћих клу -
бо ва у на шој зе мљи. По пу лар -
на „ста ра да ма” с Та ми ша оства -
ри ла је свој пр ви, исто риј ски
успех у Пр вој ли ги Ср би је.

У Пан че ву је го сто вао бив -
ши су пер ли гаш, али и по ред
то га био је то дан за „Же љи ну”
по бе ду: Же ле зни чар –Зе мун 2:0
(1:0).

У бит ку за бо до ве, у јед ном
од нај ва жни јих ме че ва у исто -
ри ји ду гој ви ше од се дам де це -
ни ја, дру го ве је по вео ка пи тен
Да ни ло Ко ва че вић, а по ред ње -
га, ср це на те ре ну оста ви ли су
и: Бо јан Кне же вић, Ду шан
Плав шић, Фи лип Јо вић, Не ма -
ња Мар ко вић, Ми лан Зо ри ца,
Ни ко ла Ми тро вић, Јор дан

Јовано вић, Ми тар Ра ди во је вић,
Пре драг Ста ни ми ро вић и Ми -
лош Са ва но вић. Део Же ле зни -
ча ра, јер Же ле зни чар је тим,
би ли су и: Иван Лу чић, Ге ор -
ги је Јан ку лов, Дра ган Да шић,
Лу ка Пе тро вић, Ву ка шин Јов -
ко вић, Лу ка Сто ја но вић, Мар -
ко Сто ја нов, Ла зар Мар ко вић,
Алек сан дар Ми лин, Бо јан Трип -
ко вић и Пе тар Ста нић.

Тим тре не ра Мар ка Пе ро ви -
ћа имао је те рен ску ини ци ја -
ти ву од са мог по чет ка, ушао је
у меч са же љом да три јум фу је
и – ус пео је!

Бра ву го сти ју от кљу чао је
Да ни ло Ко ва че вић. Тај ис ку -
сни фуд бал ски ли сац на шао
се на пра вом ме сту у 40. ми -
ну ту, ка да је тр за јем гла ве кру -
ни сао сјај ну ак ци ју свог ти ма,
ко ју је из кор не ра за по чео Ми -
тро вић, а на ста вио Ра ди во је -
вић. „Же ља” је мо гао сав по -
сао да за вр ши по чет ком дру -
гог по лу вре ме на, по сле од лич -
не мај сто ри је Ко ва че ви ћа и
Са ва но ви ћа, али фуд бал ска
прав да је за до во ље на у по след -
њим ми ну ти ма утак ми це.

Сјајни Пе тар Ста нић је са ше -
сна ест ме та ра по слао пра ви
про јек тил у мре жу го сту ју ћег
ти ма, за ко на чан ре зул тат: Же -
ле зни чар –Зе мун 2:0!

– Ја ко ва жна по бе да. До бром
и си гур ном игром ус пе ли смо
да стек не мо пред ност и да на
кра ју сла ви мо. Дра го ми је да
сам сво јом игром до при нео што
смо про тив ја ког ри ва ла оства -
ри ли пр ву по бе ду ове се зо не.
Има ли смо још не ко ли ко при -
ли ка, али нај бит ни је је да су
бо до ви оста ли на на шем ста ди -
о ну. Има још мно го утак ми ца
и бо до ва у оп ти ца ју, же ли мо
што бо љи пла сман, хо ће мо да
бу де мо ме ђу пр вих де сет еки -
па. Оче ку је мо те шко го сто ва ње
у Ло зни ци. Иде мо да се над и -
гра ва мо про тив до ма ћи на ко ји
та ко ђе же ли бо до ве. Зна мо да
ће би ти те шко, али не ма пре -
да је и сви за јед но ве ру је мо да

мо же мо пру жи ти још јед ну ква -
ли тет ну пар ти ју – ре као је по -
сле ме ча ка пи тен Же ле зни ча ра
и нај бо љи по је ди нац су сре та са
Зе му ном Да ни ло Ко ва че вић.

По хва ле на ра чун до ма ћег
ти ма имао је и стра тег Зе му -
на ца Ми лан Ри стић:

– Че сти там до ма ћи ну на по -
бе ди, али и мо јим мом ци ма на
игри у пр вом по лу вре ме ну. Го -
сто ва ње у Пан че ву пам ти ће мо
по ле пом и по ред по ра за. Пре -
леп спорт ски цен тар, од ли чан
те рен, љу ди љу ба зни... Ве ли чи -
на клу ба се ви ди по сит ни ца ма
и си гу ран сам да „Же ља” не ће
има ти про бле ма око оп стан ка
у ли ги – имао је са мо ре чи хва -
ле Ми лан Ри стић.

Же ле зни чар са да има че ти -
ри бо да. Ве ли ки ка мен пао је
са ср ца свим сим па ти зе ри ма
клу ба и сви оче ку ју на ста вак
„же тве”...

ПРО МЕ НА НА МЕ СТУ ТРЕ НЕ РА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

По сле ме ча са Зе му ном тре -

нер Мар ко Пе ро вић од лу чио

је да се по ву че с клу пе.

– До шло је до спо ра зум ног

рас ки да уго во ра са ше фом

струч ног шта ба Пе ро ви ћем,

ко ме за хва љу је мо на до са да -

шњој са рад њи и же ли мо му

све нај бо ље у на став ку ка ри -

је ре. За крат ко вре ме оста -

вио је сја јан ути сак и на дам

се да ће нам се пу те ви опет

укр сти ти. Еки пу ће пред во ди -

ти до са да шњи по моћ ник

Мар ко Ан дре јић, ко ји од лич -

но по зна је еки пу и ли гу и

има ће по др шку свих нас – ре -

као је спорт ски ди рек тор Же -

ле зни ча ра Са ша Ра ду ло вић.

Тре нер Мар ко Пе ро вић,

ко ји је пре два ме се ца до -

шао на клу пу Пан че ва ца,

по сле од лу ке о по вла че њу

ре као је:

– Ово је са мо мо ја од лу ка.

Имао сам од лич ну са рад њу

с пред сед ни ком Зо ра ном

На ун ко ви ћем и ње го вим са -

рад ни ци ма, као и са сви ма

у клу бу. По сле два по ра за и

ре ми ја ни сам же лео да

одем, али по сле по бе де над

Зе му ном од лу чио сам се на

тај ко рак. Мо жда смо мо гли

још ко ји бод да осво ји мо,

али шта је – ту је. Клу бу же -

лим све нај бо ље у на став ку

се зо не.

ТРЕ НЕР МАР КО КР СТИЋ ОКУ ПИО РУ КО МЕ ТА ШИ ЦЕ

ЖРК ПАН ЧЕ ВО ОПЕТ У ПО ГО НУ

Стране припремио

Александар
Живковић

ПР ВО ЛИ ГА ШКА ФУД БАЛ СКА ПА НО РА МА

ИСТО РИЈ СКИ ТРИ ЈУМФ ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧА РА
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Ле6

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ПЛИ ВА ЈУ ЗА 
МЕ ДА ЉЕ...

На лет њем Пр вен ству Ср би је
у пли ва њу за ве те ра не од лич -
не ре зул та те оства ри ли су и
чла но ви ПК-а Спар та из на шег
гра да.

Маг да Ђер фи се над ме та ла
у гру пи пли ва чи ца од 50 до
54 го ди не, а по бе ди ла је у тр -
ка ма на 50 м пр сно, 50 м кра -
ул и 50 м леђ но. Гор да на Кр -
стић се так ми чи ла с ри вал ка -
ма од 55 до 59 го ди на. Би ла је
нај бр жа на 50 м кра ул и 50 м
леђ но, док је на 50 м пр сно
осво ји ла сре бро. У ис тој ста -
ро сној кон ку рен ци ји Здрав ко
Ра дић је за слу жио злат на од -
лич ја на 50 и 100 м кра ул,
док је Сто јан Ба ша ра гин три -
јум фо вао на 50 м леђ но, а на
50 м кра ул тре ћи сти гао на
циљ. Ме шо ви та шта фе та ко ју
су чи ни ли по ме ну ти пли ва чи
по бе ди ла је у тр ци на 4 x 50 м
кра ул.

Так ми ча ре је пред во дио тре -
нер Не над Јо вић.

СА ТА РЕ У 
НО ВЕ ПО БЕ ДЕ

Мла ди та ми ча ри Ка ра те клу ба
Ди на мо ју ни ор Алек сан дар Зде -
шић и мла ђи се ни о ри Урош
Пе тро вач ки, Ни ко ла Ива но вић
и Дар ко Спа сков ски бо ра ви ли
су на при пре ма ма ре пре зен та -
ци је Ср би је на Та ри.

Сви уче сни ци кам па ра ди -
ли су под струч ним над зо ром
саве зних се лек то ра за ка те и
борбе.

Так ми ча ри са да на ста вља ју
рад у клу бу и че ка ју се ин фор -
ма ци је од љу ди из Ка ра те фе -
де ра ци је Ср би је и Ка ра те са ве -
за Вој во ди не о пред сто је ћим
ак тив но сти ма по но вом ка лен -
да ру так ми че ња.

Све так ми чар ске гру пе Ка -
ра те клу ба Ди на мо и гру пе нај -
мла ђих так ми ча ра у обу ци по -
че ле су да ра де у са ли „Пар ти -
за на” 1. сеп тем бра.

ВЛА ДИ МИ РУ 
ДВА ЗЛА ТА

У Спорт ско-ре кре а тив ном цен -
тру „Ко шут њак” у су бо ту, 5.
сеп тем бра, одр жа но је по је ди -
нач но и екип но Пр вен ство Ср -
би је у пли ва њу за ве те ра не.

Над ме та ло се пре ко 60 так -
ми ча ра у обе кон ку рен ци је, из
14 клу бо ва, а бо је Ди на ма пред -
ста вљао је Вла ди мир Бла гић,
ко ји се так ми чио у гру пи пли -
ва ча од 55 до 59 го ди на.

Он је осво јио нај сјај ни ја од -
лич ја у ди сци пли на ма 50 и 100
ме та ра пр сним сти лом.

У ПК-у Ди на мо ве ру ју да ће
у на ред ном пе ри о ду још не ко
од ње го вих чла но ва за пли ва ти
у ка те го ри ји ма стерс.
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Невена
Гаврановић,
ученица:

     – У суботу сам у
школи. Потрудићу се да
ове дане искористим
да се посветим и
актуелним задацима и
стварима које нисам
поновила од прошле
године.

Максим Крумес,
ученик:

    – Вежбаћу, углавном.
Виолина и контрабас 
су ми два главна
инструмента. Почела је
школска година, па ћу
се трудити да не
изостајем. Гледаћу
филмове с другарима,
ништа специјално.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Режиш и лајеш
Није добро да се љутиш у моментима уплашености.

    То ничему и никоме не служи.

    Посебно не теби.

    Кад режиш и лајеш на околину, она ти истом мером враћа.

    Зато се зове околина.

    Мораш да кренеш од есенције свог страха.

    Да је откријеш.

    Па да се страху супротставиш оном ствари.

Кад се насучеш
У тренуцима у којима се осећаш беспомоћно...

    Па – мислиш да ти нема помоћи.

    Нема великих идеја које насуканог могу да извуку.

    Преостаје само једноставност...

    Уосталом, као и увек.

    Сетиш се да вредиш.

    Себи и другима.

    Тим редом.

Поглед ка огледалу
Не постоји лоше време за интроспекцију.

    Озбиљно гледање себе изнутра је нужно.

    Ако хоћеш да се осећаш лепо.

    Друга је прича ако желиш да имаш искривљену слику.

    Лепа и добра сам особа.

    Само мало крива.

    Необично, не личим на себе.

    Јок, би кул, би јорселф.

Мина Кораћ,
ученица:

     – Први дан ћу
провести у школи.
Остатак викенда 
ћу се одмарати, 
вежбаћу клавир. 
Волела бих да успем 
и нешто да прочитам.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Увелико траје сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест

месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је

да на адресу Вука Караџића 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на

имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију

с летовања с назнаком где је она снимљена. Ако

се ваша импресија појави на последњој страни

листа закључно с бројем који излази 18.

септембра – награда је ваша.

P. S. Допишите нам реченицу-две 

како вам је било...

Наградни конкурс

Велики поздрав редакцији „Панчевца” с прелепог Златибора. 
Слика је направљена на водопаду Гостиље.
Породица Јаћимовић, деда и баба са унуцима Рељом и Емилијом. Стојмен

Поздрав редакцији најстаријег недељника на
Балкану из нашег прелепог манастира Манасија.

Бранислав

Елена, Јаћимовићи, 
Браниславе, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац”

ће стизати на вашу адресу.

                                          Редакција

Успели смо да се бар мало окупамо пред крај лета у Будви... Слика показује колико је само купача... Верујемо да је ружан период за нама.
Поздрав од Елене


